
faça incidir o seu olhar sobre nos: eis o pnnctpto do antiinte
lectualismo poujadista. Simplesmente, do ponta de vista do 
etnologo, os comportamentos de integraçiio e de exclusiio siio, 
evidentemente, complementares; e, num certo sentido - que 
niio é o que ele imagina - Poujade precisa dos intelectuais, 
pois condena-os como um mal magico: na sociedade poujadista, 
o intelectual assume a funçao maldita e necessaria de um feiti
ceiro degradado. 
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0 MITO, HOJE 



0 que é um mito, hoje? Darei desde ja uma primeira 
resposta, muito simples, que concorda plenamente corn a eti
mologia: o mito é uma fala 1. 

0 MITO É UMA FALA 

Naturalmente, nâo é uma fala qualquer. Sâo necessarias 
condiç6es especiais para que a linguagem se transforme em 
mita, vê-lo-emos em breve. Mas o que se deve estabelecer 
solidamente desde o inkio é que o mito é um sistema de comu
nicaçâo, é uma mensagem. Eis por que nâo poderia ser um 
objeto, um conceito, ou uma idéia: ele é um modo de signifi
caçâo, uma forma. Sera necessario, mais tarde, impor a esta 
forma limites hist6ricos, condiç6es de funcionamento, reinves
tir nela a sociedade: isso nâo impede que seja necessario des
crevê-la de inkio como uma forma. 

Seria portanto totalmente ilus6rio pretender fazer uma 
discriminaçâo substancial entre os objetos miticos: ja que o mito 
é utna fala, tudo pode constituir um mito, desde que seja susce
tivel de ser julgado por um discurso. 0 mito nao se define 
pelo objeto da sua mensagem, mas pela maneira como a profere: 
o mito tem limites formais, mas nâo substanciais. Logo, tudo 
pode ser mito? Sim, julgo que sim, pois o universo é infinita
mente sugestivo. Cada objeto do mundo pode passar de uma 
existência fechada, muda, a um estado oral, aberto à apro
priaçâo da sociedade, pois nenhuma lei, natural ou nao, pode 
impedir-nos de falar das coisas. Uma arvore é uma arvore. 
Sim, sem duvida. Mas uma arvore, dita por Minou Drouet, 

(1) Seria possivel objetar-me mil e outros significados da 
palavra mito. Mas tentei definir coisas e nio palavras. 
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ja nao é exatamente uma arvore, é uma arvore ~~ora~a, a~p
tada a um certo consumo, investida de complacenc1as literar1as, 
de revoltas, de imagens, em suma, de um uso social que se 
acrescenta à pura matéria. 

Nao existe, evidentemente, ume manifestaçiio simultânea 
de todos os mitos: certos objetos permanecem cativos da lin
guagem mitica durante um certo tempo, depois desaparecem, 
outros substituem-no, acedendo ao mito. Existem objetos fatal
mente sugestivos, como a Mulher para Baudelaire? Certamente 
que nao: pode conceber-se que haja mitos muito antigos, mas 
nao eternos; pois é a historia que transforma o real em discurso, 
é ela e so ela que comanda a vida e a morte da linguagem mi
tica. Longfnqua ou nao, a mitologia so pode ter um fund.a
mento historico, visto que o mito é uma fala escolhida pela 
historia: nao poderia de modo .algum surgir da "natureza" 
das coisas. 

Esta fala é uma mensagem. Pode, portanto, nao ser oral; 
pode ser formada por escritas ou por representaçôes: o discurso 
escrito, assim camo a fotografia, o cinema, a reportagem, o 
esporte, os espetaculos, a publicidade, tuda isto pode servir de 
suporte à fala mftica. 0 mita nao pode definir-se nem pela 
seu objeto, nem pela sua matéria, pois qualquer matéria pode 
ser arbitrariamente dotada de significaçao: a flecha apresentada 
para significar uma provocaçao é também uma fala. Nao ha 
duvida que na ordem da percepçao, a imagem e a escrita, por 
exemplo, nao solicitam o mesmo tipo de ~onsciência; e a pro: 
pria imagem propôe diversos modos de leltura: um esquema e 
muito mais aberto à significaçao do que um desenho, uma 
imitaçao mais do que um original, uma caricatura mais do que 
um retrato. Mas,. precisamente, ja nao se trata aqui de um 
modo te6rico de re~resentaçao; trata-se desta imagem realizada 
em vista desta significaçao: a fala mitica é formada por uma 
matéria ja trabalhada em vista de uma comunicaçao apropriada: 
todas as matérias-primas do mita, quer sejam representativas 
quer graficas, pressupôem uma consciência significante, e é por 
isso que se pode raciocinar sobre eles independentemente da 
sua matéria. Esta, porém, nao é indiferente: a imagem é certa
mente mais imperativa do que a escrita, impôe a significaçao 
de uma s6 vez, sem analisa-la, sem dispersa-la. Mas isto ja nao 
é uma diferença constitutiva. A imagem transforma-se numa 
escrita, a partir do momento em que é significativa: coma a 
escrita, ela exige uma léxis. 
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. Entender-se-a portanto, daqui para diante, por linguagem, 

~tscurso, fal~ etc., toda a unidade ou toda a sintese significa
t1Va,. quer seJa verbal ou visual: uma fotografia sera, por nos, 
co~sldera?a fala exatamente como um artigo de jornal; os pro
prios obJe.tos poderao transformar-se em fala se significarem 
~l~~a c01sa.. Esta maneira genérica de conceber .a linguagem 
JUStlflca-se ahas pela propria historia das escritas: muito antes 
da invençao do noss.o alfabeto, objetos camo o kipu inca, ou 
desenhos coma os p1ctogramas, eram falas normais. Isto nao 
quer dizer q~e se deva tratar a fala mitica como a Hngua: na 
verdade, o mlto depende de uma ciência gerai extensiva à lin
güfstica, que é a semiologia. 

0 MITO COMO SISTEMA SEMIOLOGICO 

Efetivamente, camo estudo de uma fala, a mitologia é ape
nas um fragmenta dessa vasta ciência dos signos que Saussure 
postulou ha cerca de quarenta anos sob o nome de semiologia. 
A semiologia ainda nao se constituiu. No entanto desde o 
proprio Saussure, e por vezes independentemente d~ seu tra
balho, todo um setor da pesquisa contemporânea retama inces
santemente o problema da significaçao: a psicanalise, o estrutu
ralismo, a psicologia eidética, certas novas tentativas de critica 
que . Bachelard inaugurou, pretendem estudar o fato apenas na 
medida em que ele significa. Ora, postular uma significaçao, 
é recorrer à semiologia. Nao quero dizer corn isto que a semio
logia cubra igualmente todas estas pesquisas: elas têm conteu
dos diferentes. Mas têm um estatuto comum sao todas elas 
ciências dos valores; nao se contentam em circdnscrever o fato: 
definem-no e exploram-no coma um valor de equivalência. 

A semiologia é uma ciência das formas, visto que estuda 
as significaçôes independentemente do seu contelido. Gostaria 
de dizer uma palavra sobre a necessidade e os limites desta 
ciência formai. A necessidade, é a mesma, exatamente, de toda 
e qualquer linguagem exata. Zdanov caçoava do filosofo Ale
xandrov por este falar da "es tru tura esférica do nosso planeta". 
"Parecia, até hoje, diz Zdanov, que so a forma podia ser esférica". 
Zdanov tinha razao: nao se pode falar de estruturas em termos 
de formas, e reciprocamente. É muito possfvel que no piano da 
"vida", exista apenas uma totalidade indiscern{vel de estruturas 
e de formas. Mas a ciência despreza o inefavel: ela precisa 
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falar a "vida", para poder transforma-la. Contra um certo 
dom-quixotismo, alias infelizmente platônico, da sintese, toda 
a crftica deve admitir a ascese, o artiHcio da analise, e na ana
lise, tornar apropriados os métodos e as linguagens. Menos 
aterrorizada pelo espectro de um "formalisme", a critica hist6-
rica teria sido, talvez, menos estéril; teria compreendido que o 
estudo especifico das formas nao contradiz em nada os prind
pios necessarios da totalidade da Historia. Antes pelo contrario: 
quanto mais um sistema é especificamente definido em suas for
mas, tanto mais é docil à critica historica. Parodiando uma 
frase conhecida, diria que um pouco de formalisme afasta-nos 
da Historia, mas muito formalisme aproxima-nos dela. Havera 
melhor exemple de uma critica total do que a descriçao simul
taneamente formai e historica, scmiologica e ideologica, da san
tidade no Saint-Genet de Sartre? 0 perigo é, pelo contrario, 
considerar as formas como objetos ambiguos, meio-formas, meio
-substâncias, dotar a forma de uma substância de forma, como 
fez por exemplo o realismo zdanoviano. A semiologia, colocada 
nos seus limites, nao é uma armadilha suficiente. 0 importante, 
é perceber que a unidade de uma explicaçao nao pode provir da 
amputaçao de tai ou tai das suas abordagens, mas, de acordo 
corn a frase de Engels, da coordenaçao dialética das ciências 
particulares que nela estao engajadas. É o que se passa corn a 
mitologia: faz parte simultaneamente da semiologia, como ciên
cia formal, e da ideologia, camo ciência historica: ela estuda 
idéias-em-forma 2

. 

Recorde portante que toda a semiologia postula uma rela
çi.io entre dois termes, um significante e um significado. Rela
cionando objetos de ordem diferente, nao constitui uma igual
dade, mas sim uma equivalência. É precisa nao esquecer que, 
contrariamente ao que sucede na linguagem comum, que me 
diz simplesmente que e significante exprime e significado, de
vern-se censiderar em todo e sistema semiologico nao apenas 

(2) 0 desenvolvimento da publicidade, da grande imprensa, 
da radio, da ilustraçâo, nâo mencionando sequer a sobre...,;vência 
de uma infinidade de ritos comunicativos (ritos do parecer so
cial), tornam mais urgente do que nunca a constituiçâo de uma 
ciência semiol6gico. Num s6 dia, quantos campos verdadeira
mente insignificantes percorremos n6s? Pou cos, certamente, e, 
por vezes, nenhum. Eis-me pemnte o mar: sem du vida. ele nâo 
transmite nenhuma mensagem. Mas. na praia, quanto material 
sem!ol6gico! Bandeiras. slogaus, tabuletas, roupas e mesmo um 
bronzeado constituem uma infinidadc de mensagens. 
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dois, mas três termes diferentes; poîs e que se apreende nao é 
absolutamente um termo, um apos o outro, mas a correlaçao 
q.ue os une:, ternas portante o significante, o significado e o 
s1gno, que e o total associative dos dois primeiros termos. 
T~mem?s um ramo de rosas: faço-o significar a minha paixao. 
Nao existe~ apen~s _ aqui um significante e um significado, as 
rosas e a mmha pa1xao? Nem sequer isso: para dizer a vèrdade 
s6 existem rosas "passionalizadas". Mas no piano da analise' 
es~a~os J.?erante três termos; pois esta~ rosas carregadas d~ 
pa1xao ~e~xam-se perfeita e adequadamente decompor em rosas 
e em pa1xao: esta. e aqu.elas existiam antes de se juntarem e for
marem este terceuo ob)eto, que é o signo. Do mesmo modo 
que, no piano da experiência, do vivido, nao posso dissociar as 
r~sas da mensage~ que transportam, assim no piano da analise 
~ao ~osso. co~~undir ~s ro~as COf!!O significan_te e as rosas cemo 
.s~gno. o sigmficante e vaz1o, o s1gno pleno, e um sentido. Seja 
au~da uma pedra preta: posso fazê-la significar de diversas ma
~elr~~· é um .si~ples significante; mas se a carregar de um 
s1gmf1ca?o. deflmt1ve ( condenaçao à morte, per exemple, num 
voto anommo) transformar-se-a num signo. Naturalmente exis
tem,. en~re o significante, o significado e o signo, impli~açôes 
fu~c:ona1s ( como a d~ parte ao todo) e tao estreitas, que a 
a?al1se pode p~recer ~a;. mas ~eremos em breve que esta distin
çao tem uma 1mportanc1a capital para o estudo do mito como 
esquema semiol6gico. 

Naturalmente, estes três termos sao puramente formais 
e pode-se-lhes atribuir conteudos diferentes. Eis alguns exem~ 
plos: ,~ara Saussure, que trabalhou corn um sistema semiologico 
e~pe~~flco, ~as meto?ologic~me.n~e exemplar - a lingua - o 
s~.gmficad~ e. o conce1to, o s1gmflcante é a imagem acilstica (de 
~rdem ps1qU1ca), e a relaçâo entre o conceito e a imagem é o 
s1gno (a palavra, por exemplo), entidade concreta 3 . Para Freud 
como se sabe, o psiquismo é uma espessura de equivalências' 
de. va/ores de equiv~lência. Vm termo ( abstenho-me de a tri~ 
bmr-lhe uma proemmência) é constituido pelo sentido mani
f~sto d~ c~mportamento, um outro pelo sentido latente ou sen· 
t!do propno ( por e~emplo ? substrato de um sonho); quanto 
ao. terc~m~ ter~o, e, , taf!!bem neste caso, uma correlaçâo dos 
d01s pnme1ros: e o propriO sonho, na sua totalidade, o ato falho 

(3) A noçiio de palavra é uma das mais discut!das em lin
güistica. Conservo-a, para simplificar. 
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ou a neurose, concebidos como compromissos, economias reali
zadas graças à junçao de uma forma ( primeiro termo) e de uma 
funçao intencional ( segundo termo). Aqui se vê como é ne
cessaria a distinçao entre signo e significante: o sonho, para 
Freud nao é nem o seu conteudo manifesta, nem o seu conteu
do la~ente, mas sim a ligaçao funcional dos dois termos. Na 
cdtica sartriana enfim ( limitar-me-ei a estes três exemplos co
nhecidos), o significado é constituido , pela crise origill:al ~o 
sujeito (a separaçao da mae para Baudelaire, a denommaçao 
do roubo para Genet); a Litera tura, como discurso, forma o 
significante; e a relaçao da crise corn o discurso define ~ .obra, 
que é uma significaçao. Naturalmente, este esquema tndtmen
sional, por mais constante que seja em sua f~rma, n~o se efet~a 
sempre da mesma maneira: logo, nunca sera. demastado, repetlr 
que a semiologia so pode comportar uma u~td~d~ ao ruvel das 
formas e nao dos conteudos; o seu campo e limttado, tem por 
objeto' apenas uma linguagem, so conhece uma operaçao: a 
leitura ou o deciframento. 

No mito, pode encontrar-se o ~e~mo esquen;a ~r.idimensio
nal de que acabei de falar: o sigruficante, o stgmftcado e o 
signo. Mas o mito é um sis.tema I?ar~ic.ular, visto. qu~, ele se 
constroi a partir de uma cadeta sem10log1ca que e~1st~ Ja a~tes 
dele: é um sistema semiol6gico segundo. 0 que e stgno ( tsto 
é totalidade associa ti va de um conceito e de uma imagem) no 
p~imeiro sistema, transforma-se em simples significante n~ .se
gundo. É necessario recordar, neste ponto, qu7 as maten~s
-primas da fala mftica ( lfngua propriat;nen~e di ta, fotogra.fta, 
pintura, cartaz, rita, objeto etc.), por mats diferentes que s~J.am 
inicialmente, desde o momento em que slio captadas pelo mtto, 
reduzem-se a uma pura funçlio significante: o mito vê nelas 
apenas uma mesma matéria-prima; a sua unidade p~ovém do 
fato de serem toc!as reduzidas ao stmples estatuto de hnguagem. 
Quer se trate de grafia literai ou ~e grafia pi~tural, o mito 
apenas considera uma t?ta~dade d~ stgn~s, u~ stgno global! o 
termo final de uma pnmetra cadeta serruologtca. E. é prectsa
mente este termo final que vai transformar-se em prtmetro t~~
mo ou termo parcial do sis tema aumentado que, ele co!lstrot. 
Tudo se passa como se o mito deslocasse de um mvel o sts;ema 
formai das primeiras significaçôes. Como ~sta tran~laçao é 
capital para a analise do mito, re~r~en~a-la-et da segumte_ ma
neira, entendendo-se que a espactaltzaçao do esquema nao é 
aqui mais do que uma simples meta-fora: 
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1. signifi- 2. signifi-
cante ca do 

MITO 3. signo 
I. SIGNIFICANTE II. SIGNIFICADO 

III. SIGNO 

Pode constatar-se, assim, que no mito existem dois sis
ternas semiologicos, um deles deslocado em relaçlio ao outro: 
um sis tema lingüfstico, a lfngua (ou os modos de represen
taçlio que lhe slio assimilados), a que chamarei linguagem-objeto, 
porque é a linguagem de que o mito se serve para construit o 
seu proprio sistema; e o proprio mito, a que chamarei meta
linguagem, porque é uma segunda lfngua, na qual se fala da 
primeira. Refletindo sobre uma metalinguagem, o semi6logo 
nao deve mais interrogar-se sobre a composiçao da linguagem
-objeto, nlio deve mais ocupar-se corn o detalhe do esquema 
lingüfstico: dele s6 tera de considerar o termo total ou signo 
global, e apenas na medida em que este termo se presta ao 
mito. Eis porque o semiologo deve tratar do mesmo modo a 
escrita e a imagem: o que ele delas retém é que ambas slio 
signas, ambas chegam ao limiar do mito dotadas da mesma 
funçiio significante; tanto uma coma a outra constituem uma 
linguagem objeto. 

É altura de dar um ou dois exemplos de fala mftica. Tira
rei o primeiro de uma observaçao de Valéry 4 : sou aluno de 
s~gund<;> ano gi.nasial num liceu francês; abro a minha grama
ttca lattna, e leto uma frase, tirada de Esopo ou de Fedra: quia 
ego mominor leo. Paro e reflito: ha uma ambigüidade nesta 
proposiçao. Por um lado, as palavras têm, sem duvida um sen
tido simples: pois eu chamo-me leâo. E, por outro lad~, a frase 
pretende manifestamente significar-me outra coisa: na medida 
et;n que ela é dirigida a mim, aluno do segundo ano de ginasio, 
diz-me claramente: eu sou um exemplo de gramatica destinado 
a ilustrar a regra de concordância do atributo. Sou mesmo 
obrigado a reconhecer que a frase nlio me significa, em abso-

(4) Tel Quel, n, p. 191. 
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luto o seu sentido; niio procura falar-me do leâo, nem dizer-me 
corn~ ele se denomina; a sua significaçao verdadeira e ultima 
é a de impor-se a miro como presença de uma certa concordân
cia do atributo. Concluo assim que estou petante um sistema 
semiol6gico particular, ampliado, visto que é extensivo à llngua: 
existe, decerto, um significante, mas este significante é ele pro
prio formado por um total de signos, e, por si sa, ja constitui 
um primeiro sis tema semiologico (pois eu chamo-me leao). E 
no resto, o esquema formai desenvolve-se corretamente: ha um 
significado (eu sou um exemplo de gramatica) e uma signifi
caçao global, que nâo é nada mais do que a correlaçao do signi
ficante e do significado; pois nem a denominaçao do leao, nem 
o exemplo de gramatica, me sao dados separadamente. 

Eis agora um outro exemplo: estou no cabeleireiro, dao-me 
um exemplar do Paris-Match. Na capa, um jovem negro ves
tindo um uniforme francês faz a saudaçâo militar, corn os olhos 
erguidos, fixos sem duvida numa prega da bandeira tricolor. 
Isto é o sentido da imagem. Mas, ingênuo ou nâo, hem vejo 
o que ela significa: que a França é um grande Império, que 
todos os seus filhos, sem distinçâo de cor, a servem fielmente 
sob a sua bandeira, e que nâo ha melhor resposta para os detra
tores de um pretenso colonialismo do que a dedicaçâo deste 
preto servindo os seus pretensos opressores. Eis-me pois, uma 
vez mais, perante um sistema semiologico ampliado: ha um 
significante, formado ja ele proprio por um sistema prévio ( um 
soldado negro faz a saudaçao militar france sa); ha um signifi
cado ( aqui uma mistura intencional de "francidade" e de "mili
taridade"); ha enfim uma presença do significado através· do 
significante. 

Antes de passarmos à analise de cada termo do sistema 
mitico, convém que nos entendamos sobre a terminologia. Sa
bernos agora que o significante pode ser encarado, no mito, sob 
dois pontos de vista: como termo final do sistema lingü1stico, 
ou como termo inicial do sistema m1tico: precisamos portanto 
de dois nomes: no plano da Hngua, isto é, como termo final do 
primeiro sistema, chamarei ao significante: sentido ( chamo-me 
leâo, um negro faz a saudaçâo militar france sa); no piano do 
mito, chamar-lhe-ei: forma. Quanto ao significado, nâo ha 
ambigüidade poss{vel: continuaremos a chamar-lhe conceito. 0 
terceira termo é a correlaçâo dos dois primeiros: no sistema 
da Hngua. é o signo; mas nâo se pode retomar esta palavra sem 
ambigüidade, visto que, no mite ( e isto constitui a sua parti-
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cularidade principal), o significante ja é formado pel os sig nos 
da ll:ngua. Chamarei ao terceira termo do mito, significaçao: 
e a. palavra é tante mais apropriada aqui, porque o mito tem 
efetlVamente uma dupla funçâo: designa e notifica faz com-
preender e impôe. ' 

A FORMA E 0 CONCEITO 

0 significante do mito apresenta-se de uma maneira ambf
gua_: é simultaneamente sentido e forma, pleno de um lado, 
vaz10 ~o outro. Enquanto sentido, o significante postula ja 
uma lettura, apreendo-o corn os olhos, ele tem uma realidade 
sensorial ( ao contrario do significante lingüistico, que é de 
ordem puramente psiquica ) , te rn uma riqueza: a denominaçlio 
do leao, a saudaçâo do negro, sâo conjuntos plausiveis, dispôem 
~e uma raci~nalidade ~uficiente; como total de signos lingüis
tlcos, ? s~nudo do mao tem um valor proprio, faz parte de 
uma htstona, a do leao ou a do negro: no sentido, ja esta cons
tituida uma significaçâo, que poderia facilmente bastar-se a si 
pr6pria, se o. mito nâo a tomasse por sua conta, e nâo a trans
for~asse subttamente numa forma vazia, parasita. 0 sentido ja 
esta completa, postula um saber, um passade, uma memoria, 
uma ordem comparativa de fatos, de idéias, de decisoes. 

!ornando-se forma, o sentido afasta a sua contingência; 
esvaz1a-se, empobrece, a historia evapora-se, permanece apenas 
a letra. Efetua-se aqui uma permutaçlio paradoxal das opera
çôes de leitura, uma regressâo anormal do sentido à forma, do 
signo lingü1stico ao significante mitico. Detida nos limites de um 
sistema puramente lingü1stico, a proposiçâo quia ego nominor leo 
recupera ai uma plenitude, uma riqueza, uma historia: eu sou 
um animal, um leao, vivo em tal pais, volto da caça, queriam 
que eu dividisse a minha presa corn uma vitela, uma vaca e uma 
cabra; mas, como eu sou o mais forte, reservo para miro sa todos 
os quinhôes por razôes diversas, das quais a Ultima é muito 
simplesmente que me chamo leâo. Mas como forma do mito, 
.a proposiçâo nâo revela quase mais nada desta longa historia. 
0 sentido continha todo um sistema de valores: uma historia, 
uma geografia, uma moral, uma zoologia, uma literatura. A 
forma afastou toda esta riqueza: a sua pobreza presente requer 
uma significaçâo que a preencha. É precisa que a historia do 
leao recue muito para ceder o lugar ao exemplo de gramatica, 
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é precisa colocar entre parênteses a biografia do negro, se se 
quiser libertar a imagem, torna-la disponivel para receber o seu 
significado. 

Mas o ponta capital em tuda isto é que a forma nao su-. 
prime o sentido, empobrece-o apen~s, af~sta-o, conserva,ndo-o 
à sua disposiçao. Cremos que o senttdo vat morrer, mas e uma 
morte sus pensa: o senti do perde o ~eu valor, n;tas conserva a 
vida, que vai alimentar a forma do mtto. 0 sentld? ~a?sa a ser 
para a forma como uma reserva instantâne~ de htstorta, como 
uma riqueza submissa, que é possivel aproxtmar e afastar numa 
espécie de alternância rapida: é necessario que a cad~ momento 
a forma passa reencontrar raizes no sentido, e ai se ahmen~r; e, 
sobretudo, é necessario que ela se possa esconder. nele. este 
interessante jogo de esconde-esconde entre o senttdo e a forma 
que define o mito. A forma do mita ~ii? é um, simbolo: o 
negro que sauda nao é simbolo do Imper~o frances! tem. J?re
sença a mais para isso, apresenta-se como .tmagem nca, vtvtda, 
espontânea, inocente, indiscutivel. Mas, stmultaneamente, esta 
presença é submissa, dista~te, ~ornou-se como q~e t~~nspare~te, 
recua um pouco, faz-se cumphce de um conc~lto Ja antenor
mente constituido, a imperialidade francesa: e uma presença 
emprestada. 

Vejamos agora o significado: essa historia que se derr.ama 
da forma é o conceito que a vai absorver totalm~nt,e,. po1s. o 
conceito esse é determinado: é simultaneamente, htstonco .e m
tencion;l; é ~obil que faz proferir o mit?. A exe~pl~ndade 
gramatical, a imperialidade francesa, consutuem .a propna pul
~ao do mito. 0 conceito restabelece uma cadet~ .de causas e 
efeitos de motivaçoes e de intençoes. Ao contrano da forma, 
0 con~eito nao é absolutamente abstrato, mas e~ta, ~epleto d~ 
uma situaçao. Através do conceito, toda uma ht~torta nova e 
implantada no mito: na denominaçao do leao, ,~revta~ente esva
ziada da sua contingência, o exemplo da gramatlca vat empenhar 
toda a minha existência: o Tempo, que me fez. nascer em. d~
terminada época em que a gramatica latina é. ensmada; a Hist_?
ria que me distingue, através de todo un;t ]Ogo de ?e~regaçao 
social das crianças que nao aprendem laum; a tradtçao peda
gogie~, que faz corn que s~ esc~l~a est7 e~;~plo em Esopo ou 
na Fedra; os meus propnos habttos lmgutstl~os, que ve~ na 
concordância do atributo um fato notavel, dtgno de s~r, ll~s
trado. 0 mesmo se passa corn o negro fazendo a contmen.cta: 
coma forma, o seu sentido é limitado, isolado, empobrectdo; 
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como conceito da imperialidade francesa, entra de novo em 
contato com a totalidade do mundo: corn a historia gerai da 
França, as suas aventuras coloniais, as suas dificuldades presen
tes. Para dizer a verdade, o que se investe no conceito é menos 
o real do que um certo conhecimento do real; passando do sen
tido à forma, a imagem perde parte do seu saber: torna-se 
disponfvel para o saber do conceito. De fato, o saber contido 
no conceito mftico é um saber confuso, constituido por associa
çoes moles, ilimitadas. É preciso insistir sobre este carater 
aberto do conceito; nao é absolutamente uma essência abstrata, 
purificada, mas sim uma condensaçao informai, instavel, nebu
losa, cuja unidade e coerência provêm sobretudo da sua funçiio. 

Neste sentido, pode dizer-se que a caractedstica funda
mental do conceito mitico, é a de ser apropriado: a exemplari
dade gramatical atinge uma determinada classe de alunos, a 
imperialidade francesa deve afetar tai grupo de leitores e nao 
tai outro: o conceito corresponde a uma funçao precisa, defi
ne-se como uma tendência. Isto recorda-nos inevitavelmente o 
significado de um outro sistema semiologico, o sistema freudia
no: em Freud, o segundo termo do sistema é o sentido latente 
( o conteudo) do sonho, do ato faiho, da neurose. Ora, Freud 
constata, justamente, que o sentido segundo do comportamento 
é o seu sentido proprio, isto é, apropriado a uma situaçiio com
pleta, profunda; tai como o conceito mftico, ele é a propria 
intençiio do comportamento. 

Um significado pt>de ter varias significantes: é o caso, 
particularmente, do significado lingüistico e do significado psi
canalitico. É também o caso do conceito mftico: tem à sua 
disposiçao uma massa ilimitada de significantes; posso encontrar 
mil frases latinas que exemplifiquem a concordância do atri
buto, posso encontrar mil imagens que me signifiquem a impe
rialidade francesa. Isto quer dizer que, quantitativamente, o 
conceito é muito mais pobre do que o significante; se limita fre
qüentemente a re-apresentar-se. Na forma e no conceito, pobre
za e riqueza estao em proporçoes inversas: à pobreza qualitativa 
da forma depositaria de um sentido rarefeito corresponde uma 
riqueza do conceito, aberto a toda a Historia; e à abundância 
quantitativa das formas, corresponde um pequeno numero de 
conceitos. Esta repetiçao do conceito através de formas dife
rentes é preciosa para o mitologo, permite-lhe decifrar o mito: 
e a insistência num comportamento que revela a sua intençao. 
lsto confirma que nao ha relaçao regular entre o volume do 
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significado e o do significante: na lingua, esta relaçâo. é propor
cionada, nao excede a palavra, ou pelo menos, a uruda~e con
creta. No mito, pela contrario, o conceito pode ~obn~ u'?a 
grande extensao de significante: por exemplo, um livro mtetro 
sera o significante de um so conceito; e, inversamente, uma for
ma mimiscula ( uma palavra, um gesto, mesmo lateral, des_de 
que seja notado) podera servir de signi~icante a um c~ncet~o 
repleto de uma hist6rica extremamente nca. EI?h<:>r.a nao seJa 
habituai na Hngua, esta desproporçâo entre o stgmflcante e o 
significado nao é exclusiva do mito: em Freud, por exempl_?, 
o ato falho é um significante de uma magreza sem proporçao 
corn o sentido proprio, que ele trai. 

Repito, portanto, nao existe nenhuma rigidez nos conceitos 
mfticos: podem construir-se, alterar-se, des~azer:se~ ~esaparecer 
completamente. E é precisamente porque sa? htst.o.ncos, qu~ a 
historia pode facilmente suprimi-los. Esta mstabthdade obnga 
a~mitologo a ter uma terminologia adaptada, sobre a quai g~s
taria de dizer algumas palavras, ja que muitas vezes ela susctta 
a ironia: trata-se do neologismo. 0 conceito é um elemento 
constituinte do miw: se pretendo decifrar mitas, é necessario 
que passa nomear conceitos. 0 dicionario fornece-me alguns: 
a Bondade, a Caridade, a Saûde, a Humanidade etc. Mas, por 
definiçao, vista que é o dicionario que nos fornece,_ estes con
ceitos nao sao historicos. Ora, normalmente, aqmlo de que 
tenho mais necessidade é de conceitos efêmeros, ligados a con
tingências limitadas: assim, o neologismo é inevitavel. A China 
é uma coisa, a concepçao que ainda ba hem pouco tempo um 
pequeno-burguês francês tinha da China é outra: para ,e~ta 
mistura especial de sinetas, riquixa e casas de fuma de opta, 
nao ha outra palavra passive! a nao ser sinidade. Nao é linda? 
Consolemo-nos, pela menas, reconhecendo que o neologismo 
conceitual nunca e arbitrario: a sua elaboraçao repousa numa 
regra proporcional muito sensata 5 . 

A SIGNIFICAÇAO 

Em semiologia, o terceira termo é apenas, como se sabe, 
a associaçao dos dois primeiros: é o ûnico a apresentar-se de 

( 5) Latim 1 latlnida.de = basco 1 x = basquida.de. 
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uma maneira plena e sufidente, é 0 unico que é efetivamente 
consumido. Chamei-lhe significaçiio. Conforme se vê, a signi
ficaçiio é o pr6prio mita, exatamente camo o signa saussuriano 
é a palavra (ou, mais exatamente a entidade concreta). Mas 
antes de expor os caracteres da significaçao, é necessario refletir 
um pouco sobre os seus modos de constituiçao, isto é, sobre os 
modos de correlaçao do conceito e da forma mfticas. 

É precisa notar, em primeiro lugar, que, no mito, os dois 
primeiros termos sao perfeitamente manifestas ( ao contrario 
do que se passa em outros sis ternas semiologicos): um nao se 
"esconde" atras do outro, estao ambos presentes aqui ( e nao 
um aqui e o outro la). Por mais paradoxal que isso passa pa
recer, o mito nao esconde nada: tem como funçao deformar, nao 
fazer desaparecer. Nao ha nenhuma latência do conceito em 
relaçao à forma: nao é absolutamente necessario um inconsciente 
para explicar o mito. Estamos evidentemente em presença de 
dois tipos diferentes de manifestaçâo: a presença da forma é lite
rai, imediata: e .além disso, ela estende-se. lsto provém - nunca 
sera demais repeti-lo - da natureza ja lingüfstica do signifi
cante mitico: visto que ele é formado por um sentido ja consti
tufdo, so pode oferecer-se através de uma matéria ( enquanto 
que, na Hngua, o significante permanece psi quie()). No caso 
do mito oral, esta extensâo é linear (pois eu chamo-me leao); 
no do mito visual, a extensao é multidimensional ( ao centro, o 
uniforme do negro, em cima, o seu rosto escuro, à esquerda, 
a continência etc.). Os elementos da forma mantêm pois, entre 
si, relaç6es de lugar, de proximidade: o modo de presença da 
forma é espacial. 0 conceito, pelo contrario apresenta-se glo
balmente, é uma espécie de nebulosa, condensaçao mais ou 
menos "fluida" de um saber. Os clementes que o constituem 
estao ligados por relaç6es associativas: o suporte do conceito 
nao é uma extensao, mas sim uma espessura ( embora esta 
metafora permaneça talvez muito espacial): a sua presença é 
de ordem men'lorativa. 

A relaçao que une o conceito do mito ao sentido é essen
cialmente uma relaçao de deformaçao. Reencontramos aqui uma 
certa analogia formai corn um sistema semiol6gico complexa, 
o das psicanalises. Assim como, para Freud, o sentido latente 
do comportamento deforma o seu sentido manifesta, assim, no 
mito, o conceito deforma o sentido. Naturalmente, esta defor
maçao so é possfvel porque a forma do mito ja é constituida por 
um sentido lingüfstico. Num sistema simples como a lfngua, o 
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significado nao pode deformar nada, porque. o si~nificante, va: 
zio arbitrario, nao lhe oferece nenhuma reststêncta. Mas aqu1 
tudo é diferente: o significante tem, de certo modo, duas faces: 
uma face plena, que é o senti do (a historia do .leao, do negro 
soldado) e uma face vazia, que é a forma ( pozs eu chamo-me 
leâo; negro-soldado-francês-saudando-a-bandeira-tricolor). ~ que 
0 conceito deforma é evidentemente a face plena, o senttdo: o 
leao e o negro sao privados de suas historias, transformad?s e;n 
gestos. 0 que a exemplaridade latina deforma é a .deno~u~açao 
do leao em toda a sua contingência; e o que ~ t~.penalida?e 
francesa perturba é também uma linguagem pnmetra, um dis
curso fatual que me conta;a a saudaçao militar d~ ~rn neg:o 
em uniforme. Mas esta deformaçao nao é uma abohçao: o leao 
e 0 negro permanecem, o conceito p~ecisa _ deles: s~o ~ all_lputad~s 
pela metade, retira·se-lhes a memorta, nao a ~x1stenc1a. Sao 
simultaneamente teimosos, silenciosame~te enratzad~s, e falado
res: fala disporuvel, totalmente ao servtço do concett~. 0 c.on
ceito, estritamente, deforma, mas nao elimina o s.e~udo: .extste 
um termo que significa exatamente esta contradtçao: aliena-o. 

É sem pre indispensavel rec?~dar que .o .. ~ito é um sistema 
duplo, nele se produz uma espec1e de ubtqutda.de: o ponto de 
partida do mito é constituido pelo ponto. termt~al de, um sen
tido. Para conservar uma metafora espactal, cuJO œrater apro
ximativo ja sublinhei, diria que a significaçâo do mito é cons
tituida por uma espécie de torniquete incessante.' que altem~ o 
sentido do significante e a sua Jor~a, uma lmg~ag~~-ob)eto 
e uma metalinguagem, uma consc1enc1a puramente stg_?tf~caote e 
uma consciência puramente representativa; esta altemanc1a é, de 
certo modo, condensada. pelo conceito, que se .serve .dela c?mo 
de um significante ambi~o, simultaneamente mtelettvo e tma-
ginario, arbitrario e natural. 

Nao pretendo conjecturar sobre as i~plica~o~s morais de 
tal mecanismo mas nao sairei de uma anahse ob)etlva, se obser
var que a ublqüidade do significante, no mito, teproduz exata
mente a Hsica do alibi ( sa be-se que esta palavra é um ter~o 
espacial): no alibi, também, ha um lugar pleno 7 um !~~r vazlCl, 
ligados por uma relaçao de identidade negat1v~ ( nao estou 
onde vocês pensam que estou; estou onde voces pensam que 
nao es tou"). Mas o alibi comum ( policial, por e::cemplo) t:m 
um término: a dado momento, o real impede-o de gtra~. 0 mltO 
é um valor nao tem a verdade camo sançao: nada o 1mpede de 
ser um pe;pétuo alibi: basta que o seu significante tenha duas 
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{aces para dispor sempre de um "outra lado": o sentido existe 
sempre para apresentar a forma; a forma existe sempre para 
distanciar o sentido. E nunca ha contradiçao, conflito, explosao 
entre o sentido e a forma, visto que nunca estiio no mesmo 
ponto. Do mesmo modo, se estou num autom6vel e olho a 
paisagem pela janela, posso, segundo os meus desejos, focalizar 
a paisagem ou a vidraça: ora me aperceberei da presença do 
vidro e da distância da paisagem; ora, pelo contrario, da trans
parência do vidro e da profundidade da paisagem; mas o resul
tado desta alternância sera constante: a vidraça estara para mim 
simultaneamente presente e vazia, a paisagem simultaneamente 
irreal e plena. 0 mesmo se passa corn o significante mitico: 
nele, a forma permanece vazia mas presente, o sentido ausente 
e no entanto pleno. S6 poderei surpreender-me corn esta con
tradiçao se suspender voluntariamente este torniquete de forma 
e sentido, se focalizar cada um deles coma um objeto distinto 
do outra e se aplicar ao mita um processo estatico de decifra
çao; em suma, se contrariar a sua dinâmica pr6pria; numa pa
lavra, se passar da situaçao de leitor do mito à situaçiio de 
mit6logo. 

E é ainda esta duplicidade do significante que vai determi
nar os carateres da significaçao. Sabemos doravante que o mito 
é uma fala definida. pela sua intençiio (sou um exemplo de gra
matica ), muito mais do que pela sua literalidade (chamo-me 
leâo); e que, no entanto, a intençiio esta de algum modo petri
ficada, purificada, eternizada, tornada ausente pela literalidade. 
( 0 Império francês? ora, é um fato: esse bom negro que faz a 
continência co mo qualquer moço aqui da terra). Esta ambigüi
dade constitutiva. da fala mitica vai ter duas conseqüências para 
a significaçiio: esta vai apresentar-se simultaneamente coma umll 
notificaçiio e como uma constataçao. 

0 mito possui um carater imperativo, interpelat6rio: tendo 
surgido de um conceito hist6rico, vindo diretamente da contin
gência ( uma aula de latim, 0 Império ameaçado), é a mim que 
ele se dirige: esta voltado para mim, impoe-me a sua força 
intencional; obriga-me a acolher a sua ambigüidade expansiva. 
Se passeio, par exemplo, na regiao basca espanhola 6 , posso 
constatar, sem duvida nenhuma, uma unidade arquitetural nas 

( 6) Digo: espanhola, porque, na Fran ça, a promoçlio pe
queno-burguesa fez florescer uma arquitetura "mitica" do chalé 
basco. 
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. b · reconhecer a casa 
casas, um esulo comum, q~e me o n.ga a o entanto, nao 
basca camo um produto étmco determmado. . N di d 

1 por asslrn zer, ataca o 
me sinto afetado pessoa mente, nem, . a existia 

P
or este estilo unitario: constata, claramente1, que l. deter-

. . . , rn produto camp exo, cuJaS 
antes de rnlm,, sem mlm,, e 1 u d ma vasta historia: ele nao se 
minaçôes se suuam ao mve e u d mea' -1o sa1vo 

. - o oca forçan o-me a no ' 
dirige ~ rnlrn.' na? me pr v , uadro do habitat rural. Mas, 
se tenc10nar msen-1<?_ num ~f!lplo q . 

0 
fim da rua Gambetta 

se eu estiver na regla? panslli~do e ch~lt branco corn telhas ver
ou da rua J e~n Jaures um, d telhado assimétricas e corn 
melhas, madelras escuras, ag~as oh - de estar rece
a fachada coberta ~e est~cana, ten o a ~en~a;~~ar esse objeto, 
benda um convite lrnpenoso, p~ssoal, pa a 1 a pr6pria essên-

.. 1 h l' b . e mals para ver nee deflm- o camo c a e asco. . , . aru'festa-se em toda 
. b 'd d É e aqu1 o conce1to rn ela da asqut a e. qu ', . ' me obrigar a reconhecer o 

a sua apropriaçao: vern ate rnl.rn para o colocou ai como sinal de 
corpo de !n.ter:çô~s .que o mottv~u~: confidência e uma cumpli
uma histona mdlVldual, camo · t'rios do chalé 
'd d . , rn verdadeiro apelo que os propne a. . . 

Cl a e: . e u 1 . ara se tornar mals lmperattvo, 
me dmgem. E este ape o,. p ntos· tudo o que justificava a 
consentiu wdos os edpobreclle. . ~ granja a escada exterior, 
casa basca na ordem . a tecnoao~~·ceu· er~aneceu apenas um 
o. pombal et~.di tud~ To te~ ~pe1o a~ ?omem é tao franco que 
sma1 breve, m _:;cu~ve . halé ter sido criado nesse instante, 
tenho a sensaçao estbe. c , i o surgindo no meu presente, 
para mim como um o Jeto mag c . 
sem nenh~m rasto da historia que o produzm. 

Pois esta fala interpe1ativa é simu.ltaneamesnpet~d~~: !~!: 
'f' d t em que me atmge, su , 

Pettl 1ca a: no momen ° 1'd de. f1'ca transida . , · p ra uma genera 1 a . ' 
sobre Sl proprla, e recu .e - do conceito é assim, de repente, 

~f:~·a~~o;latlite~li&do:d~ç:~ntido Hsico e judicifftio ad~a~ed:~~ 
a imperia1idade francesa condena o neg.ro ifquenteazl·nstrumental 

_ d · do que um s1gn 1ca ' 
militar a nao ser na a mals d . per'lalidade francesa; mas, 

· t 1 me em nome a 1m o negro m erpe a- d - 'litar do negro torna-se espessa, 
ao mesmo temP?·. a sau açao rnl iderando eterno destinado a 
vitrificada,. petr~h~ada num cons À rH cie da 1inguagem, 
fundar a lmpenahdade france~a. . . _:upe , dido sob o 

. b'1' da slgmhcaçao esta escon 
a1go se liDO 1 lza: o uso . . . ultaneamente, o fato 
fato dando-lhe um ar nouhcador; mas, slm . nfortave1 

' . - . - lh como que uma mco 
paralisa a mtençao,_ lmpoe- e 

1 
É que 0 mita é uma fa1a 

imobilidade: para a mocentar, ge a-a. , 
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ruubuda e restituida. Simplesmente, a fala que se restitui nao é 
exatamente a mesma que foi roubada: trazida de volta, nao foi 
colocada no seu lugar exato. É esse breve roubo, esse momento 
furtivo de falsificaçao, que constitui o aspecta transido da fala 
mîtica. 

Falta examinar um ultimo elemento da significaçao: a sua 
motivaçao. Sabe-se que, na lfngua, o signo é arbitrario: nada 
obriga "naturalmente" a imagem acustica arvore a significar 0 

conceito arvore: o signo, neste caso, é imotivado. No entanto, 
este arbitrario tem limites, que derivam das relaçôes associa
tivas da palavra: a lingua pode produzir um fragmenta do signa 
por analogia corn outras signos ( por exemplo diz-se aimable e 
nao amable, por analogia corn aime). Quanto à significaçao 
m1tica, nao é nunca completamente arbitraria, é sempre em 
parte motivada, contém fatalmente uma parte de analogia. Para 
que a exemplaridade latina coïncida corn a denominaçao do leao, 
uma analogia é necessaria: a concordância do atributo; para que 
a imperialidade francesa se apodere do negro que faz a saudaçao 
militar do negro e a saudaçao militar do soldado francês. A 
motivaçao é necessaria à pr6pria duplicidade do mito; o mito 
joga com a analogia do sentido e da forma: nao existe mito sem 
forma motivada 7. Para nos apercebermos do poder de motiva
çiio do mito, basta refletirmos um pouco sobre um caso extrema: 
tenho diante de mim uma coleçao de objetos, tao desordenada 
que nao consigo descobrir-lhe nenhum sentido; poderia parecer 
que neste caso, privada de sentido prévio, a forma nao pudesse 
enraizar em nenhum lugar a sua analogia e que o mito fosse 
impossivel. Mas o que a forma pode sempre, pelo menos, ofe
recer à interpretaçao é a pr6pria desordem: pode conferir uma 
significaçao ao absurdo, fazer do absurdo um mita. É o que se 

(7) Do ponto de vista ético, o que é incômodo no mito é 
precisamente o fato da sua forma ser motivada. Pois, se existe 
uma "saude" da linguagem, é o ârbitrârio do signo que a funda
menta. 0 que é repulsive, no mito, é o recorrer a uma falsa na
tureza, é o luxo das formas significativas - como esses objetos 
que decoram a sua utilidade corn uma aparência natural. Esse 
desejo de oferecer à significaçào o peso, a cauçao de toda a na
tureza, provoca uma espécie de nâusea: o mito é demasiado rico, 
e o que ele tem a mais é, precisamente, a sua motivaçào. Esta 
nâusea é a mesma que sinto perante as artes que nil.o decidem 
escolher entre a physis e a anti-physis, utilizando a primeira como 
ideal, e a segunda como economia. Eticamente, é uma baixeza 
jogar simultaneamente nos dois campos. 
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passa quando o senso comum mitifica o surrealismo, por exem
plo: mesmo a ausência de motivaçao nao chega para impedir a 
constituiçao do mito; pois esta pr6pria ausência sera suficiente
mente objetivada para se tornar visivel; e finalmente, a ausência 
de motivaçao transformar-se-a numa motivaçao segunda, e o 
mito sera restabelecido. 

A motivaçao é fatal. No entanto, nao deixa de ser muito 
fragmentaria. Para começar nao é "natural": é a historia que 
fornece à forma as suas analogias. Por outro lado, a analogia 
entre o sentido e o conceito é sempre apenas parcial: a forma 
renuncia a muitos analogos, conservando apenas alguns: conser
va o telhado inclinado, as vigas aparentes do chalé basco, 
abandona a escada, a granja, a patina etc. Devemos mesmo 
ir mais longe: uma imagem total excluiria o mito, ou, pdo me
nos, obriga-lo-ia a considera-la apenas na sua totalidade: este 
ultimo caso é 0 da ma pintura, toda ela baseada no mito do 
"cheio" e do "acabado" ( é o caso inversa, mas simétrico, do 
mito do absurdo, onde a forma mitifica uma "ausência"; no 
caso da pin tura mitifica um excesso de presença). Mas em 
gerai, o mito prefere trabalhar corn imagens pobres, incomple
tas, onde o sentido esta ja diminuido, disponivel para uma signi
ficaçao: caricaturas, pastiches, sfmbolos etc. Finalmente, a 
motivaçao é escolhida entre varias possibilidades: posso dar 
à imperialidade francesa muitos outras significantes, além da 
saudaçao militar de um negro: um general francês condecora 
um senegalês maneta, uma freira oferece uma tisana a um negro 
doente, um professor branco da aula a jovens negrinhos atentos: 
a imprensa encarrega-se de demonstrar todos os dias que a re
serva dos significantes miticos é inesgotavel. 

Hi, alias, uma comparaçao que pode exemplificar a signi
ficaçao mftica: ela nao é nem mais nem menas arbitraria do 
que um ideograma. 0 mita é um sistema ideografico puro 
onde as formas sao ainda motivadas pela conceito que repre
sentam, sem no entanto cobrirem a totalidade representativa 
desse conceito. E assim camo, historicamente, o ideograma 
abandonou progressivamente o conceito para se associar ao som, 
tornando-se assim cada vez mais imotivado, assim a usura de 
um mita se reconhece pela arbitrario da sua significaçao: Mo
lière inteiro num "colarinho" de médico. 
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LEITURA E DECIFRAÇÂO 00 MITO 

Comoé · é 
uma vez mai':u~ od mtr>.d ~ece~ido? To!na.-s.e necessario voltar 
mente sentido e for;;a tct ê ~ o seu stgnt~tcante, simultanea-

d . · o orme eu focalizar um ou outro 
~:nt~: d~tsle~~~:o:. simultaneamente, produzirei trés' tipos dif~ 

cher 1 . ~Se focdlizar. o significante vazio, deixo o conceito preen
um ·~ arma . o mtto sem ambigüidade e encontro-me perante 
negr~t~~mf stmplesd O_?de ~. significaçao volta a ser literai: o 

francesa, eé :: s:us~~mb~l~. mf::: !~~ d:e~:liz~~ imperialidade 

~~o, a do pr<?<futor de mitas, do redator de impren!~ ~:e e;:~~ 
um concetto e procura uma forma para esse conceito e. 

2. Se focalizar um significante 1 1 d' . 
claramente 0 sentido da f P ena, no qua tstmgo 

rn arma e, portanto, a deformaçao que 
~omgrovoc~ no outra, destruo a significaçao do mita recebo-o 

uma tmpostura: o negro que faz a d - '1~ 
forma-se no alibi da impe . l' d d f sau açao mt ttar trans-
lizaçao é a do mi '1 na t a ~ rancesa. Este tipo de foca
deformaçao. to ogo que dectfra o mita e compreende uma 

3 · Enfim se eu foc aliz a · · f d 
totalidade inex'tricavel de sen~ido s:ft tcante o h:;ito, enq~a~t? 
caçao ambfgua· reajo d d arma, re~e uma stgntft
do mita co ' di Ae .acor ~ c?m o mecantsmo constitutivo 
mito Ô rn a sua f namtca propna, transforma-me no leitor do 
s' b. 1 negro que . az a saudaçao militar deixa de ser exemplo 
tm o o e menas amda alibi , , . ' 

rialidade f~ancesa. : e a proprta presença da impe-

litica ~sd~~:~:;imeir~s focalizaçôes sao de ordem estatica ana
desm~scarando-a· oa rn::~ .que~ r~':elando a sua intençao,' quer 
dora. A terceir; foc~iza e;ra, ed.ct~tc~, a segunda é desmistifica-

, . f çao e mamtca, consome o mito segu d 
h~sfJ~Prt?s tins da sua estrutura: o leitor vive o mito como :rn~ 

na stmu taneamente verdadeira e irreal. 

respe(i~~ à As~::l~a~e. de focalizaçito ~ um problema que nito diz 
gia. depende da Sltuaçito concreta do sujeito. 

(9) Recebemos a denomina a d 1 a 
plo de gramâtica latina ç 0 0 e o como um puro exem-
das, numa posiçâo de crfa~~~e :sta~o~ enquanto pessoas cresci
tarei a falar do valor do contee t re açt o a ele. Mais tarde vol-

x o nes e esquema mitico. 
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Sc quisermos relacionar o csquema mltl_co corn uma his
toria p,eral, explicar como corresponde ao . mte~ess,e . de u~a 
sociedade definida, em suma, passar da sem10log1a a 1de?log1a, 
é evidcntemente ao nivel da terceira focalizaçao que pree1samos 
colocar-nos: é o proprio leitor dos mitos que dev_e revelar a fun
çao essencial destes ûltimos. Como é 9ue, bote, ,ele acolhe o 
mito? Se o acolhe inocentemente, que mteresse ha em pr,opor
-lho? E se o lê de um modo refletido, tal camo ~ mlt<:_logo: 
que importa o alibi apresentado? Se o leitor do ~uto .~ao v~ 
a imperialidade francesa no negro faz:ndo a. sau~ça? m1litar, _e 
inûtil sobrecarrega-lo corn ela; e se ve, o m1to na~ e nada mals 
do que uma proposiçao polîtica lealmente enunc1ada. Numa 
palavra, ou a intençao do mito é demasiado ob~cura para ser 
eficaz, ou é demasiado clara para que se acredlte nela. Em 
ambos os casos, onde esta a ambigüidade? 

Isto nao passa de uma falsa alternativa. 0 mito nao escon
de nada e nada ostenta também: deforma; o mito nao é nem 
uma mentira nem uma confissao: é uma inflexao. Colocado 
perante a alternativa de que falava ha pouco, o mito encontra 
uma terceira saida. Ameaçado de desaparecer, se ceder a uma 
ou a outra das duas primeiras focalizaçôes, resolve o dilema 
através de um compromisse, ele é esse compromi~so: encarre
gado de "transmitir" um conceito intencional, o. ~1to so enc~n
tra traiçao na linguagem, pois a linguagem ou ehmma o concelto 
escondendo-o ou o desmascara dizendo-o. A elaboraçao de um 
segundo sist~ma semiologico vai permitir que o mi~o escape a? 
dilema: obrigado a revelar ou a liquidar o concelto, naturalt-
za-o. 

Atingimos assim o proprio prindpio do mito: transforma 
a historia em natureza. Compreende-se agora pot que, aos olhos 
do consumidor de mitas, a intençao, o apelo dirigido ao homem 
pelo conceito, pode permanecer manifesta sem no en~a~to p~
recer interessado: a causa que faz corn que a ~ala m1t1ca seJ~ 
proferida é perfeitamente explîcita, mas é it?ed1atamente pe~n
ficada numa natureza; nao é lida como mob!l mas como razao; 
se eu 1er o negro fazenda a saudaçao militar como simbolo puro 
e simples da imperialidade, preciso renunciar à realidade . da 
imagem; para miro, ela desacredita-se, transfor:nand?~se em ms
trumento. Inversamente, se decifro a saudaçao m!l1tar do ne
gro como alibi da colonizaçao, ~limino ainda mai.s radica~ente 
o mito evidenciando o seu mobll. Mas, para o le1tor do ffiltO, a 
saida é totalmente diferente: tudo se passa como se a imagem 
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provocasse naturalmente o conccito, como se o significante criar
se o significado: o mito existe a partir do momento precisa em 
que a imperialidade francesa adquire um estatuto natural: o 
mito é uma fala excessivamente justificada. 

Eis um novo exemplo que fara corn que se compreenda 
claramente como o leitor do mito é levado a racionalizar o 
significado pelo significante. Estamos em julho, e leio em gran
des letras no France-Soir: PREÇOS: COMEÇAM A CEDER. 
LEGUMES: PRIMEIRA BAIXA. Estabeleçamos rapidamente 
o esquema semiologico: o exemplo é uma frase, o primeiro sis
tema é puramente lingüistico. 0 significante do segundo sis
tema é constituido, neste caso, por um certo nûmero de aciden
t~s lé~i~os (as palavras: primeira, começam, a [baixa] ), ou 
upograf1cos - enormes letras de manchete onde o leitor recebe 
habitualmente as noticias capitais do munclo. 0 significado ou 
conceito é o que ternas de denominar através de um neologismo 
barbato mas inevitavel: a governalidade, o Governo considerado 
pela grande imprensa coma Essência da efidcia. A significaçao 
do mito decorre dai claramente: os preços das frutas e dos 
legumes baixam porque o governo assim o decidiu. Ora, acon
tece, caso raro na verdade, que o proprio jornal, seja pot sufi
ci~ncia, seja por honestidade, desmonta, duas linhas abaixo, o 
mlto que acabara de elaborar; acrescentando em caracteres mo
destos é certo: "a baixa é facilitada pelo regresse à abundância 
dos produtos da estaçao". Este exemplo é instrutivo por duas 
razôes. Para começar, o carater impressivo do mito é imediata
mente perceptive!: o que se espera dele é um efeito imediato: 
pouco importa se em seguida o mito é desmontado, presume-se 
que a sua açao é mais forte do que as explicaçôes racionais que 
podem pouco depois desmenti-lo. Quer isto dizer que a leitura 
do mito se esgota de uma so vez. Dou uma olhada rapida no 
France-Soir do meu vizinho: so apreendo um sentido, mas leio 
uma verdadeira significaçao: recebo a presença da açao governa
mental na baixa do preço das frutas e dos legumes. E é tudo, 
e é suficiente. Uma leitura mais profunda do mito nao au
mentani absolutamente nem a sua potência nem o seu fracassa: 
o mito é simultaneamente imperfective! e indiscutivel: o tempo 
e o saber nada lhe podem acrescentar ou subtrair. E além dis
so, a naturalizaçao do conceito, que acabo de colocar como 
funçao essencial do mito, é aqui exemplar: num sistema pri
meiro ( exclusivamente lingüfstico) a causalidade seria, ao pé 
da letra, natural: frutas e legumes baixam de preço devida à 
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estaçiio (que os produz em abundância). No sistema segundo 
( mitico), a causalidade é artificial, falsa, mas consegue, de certo 
modo, imiscuir-se no domfnio da Natureza. É por isso que o 
mito é vivido camo uma fala inocente: niio que as suas intenç6es 
estejam escondidas: se o estivessem, niio poderiam ser eficazes; 
mas porque elas siio naturalizadas. 

Na realidade,. aquilo que permite ao leitor consumir o 
mito inocentemente é o fato de ele niio ver no mito um sistema 
semiologico, mas sim um sistema indutivo: onde existe apenas 
uma equivalência, ele vê uma espécie de processo causal: o 
significante e o significado mantêm, para ele, relaç6es naturais. 
Pode exprimir-se esta confusao de um outro modo: todo o sis
tema semiologico é um sistema de valores; ora, o consumidor 
do mito considera a significaçiio como um sis tema de fatos: o 
mito é lido como um sistema fatual, quando é apenas um siste
ma semiologico. 

0 MITO COMO LINGUAGEM ROUBADA 

Quai é a funçiio espedfica do mita? Transformar um sen
tido em forma. Isto é, o mita é sempre um roubo de linguagem. 
Eu roubo o negro que faz a saudaçiio militar, o chalé branco e 
marrom, a baixa do preço das frutas na estaçiio, niio para trans
forma-los em exemplos ou sfmbolos, mas para, através deles, 
neutralizar o Império, o meu gosto pelas coisas bascas, o Go
verno. Toda a linguagem primeira é fatalmente cativa do mito? 
Niio existe nenhum sentido que possa resistir a esta captura, 
ruja forma o ameaça? De fato, nada pode proteger-se do mito; 
o mito pode desenvolver o seu esquema segundo a partir de 
qualquer sentido, niio importa quai, e, ja o vimos, a partir 
da pr6pria privaçiio de sentido. Mas nem todas as linguagens 
resistem do mesmo modo. 

A Hngua, que é a linguagem mais freqüentemente roubada 
pelo mito, oferece fraca resistência. Ela propria contém certas 
predisposiç6es mfticas, o esboço de um aparelho de signas 
destinados a manifestar a intençiio corn que é utilizada; é aquilo 
a que poderfamos chamar a expressividade da Hngua: os modos 
imperativo ou subjuntivo, por exemplo, siio a forma de um 
significado particular, diferente do sentido: o sentido é aqui a 
minha vontade, ou a minha suplica. É por isso que alguns lin
güistas definiram o indicativo, por exemplo, como um estado 
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ou grau zero, fac7 a? subjuntivo e ao imperativo. Ora, no mita 
plen~mente constltUld?, o sentido nunca esta no grau zero, e é 
P.~r 1sso que o conceito p~de deforma-la, naturaliza-lo. É pre
Clso recordar uma vez mats que a privaçiio de sentido niio é 
absolutamente um grau zero: eis porque o mito pode facilmente 
apoderar-se dela, ?ando-lhe por exemplo, a significaçiio do 
abs.ur?o, do ~urreahsmo etc. No fundo s6 o grau zero poderia 
res1st1r ao mtto. 

A Hngu~ presta-se ao mito de um outro modo: é muito 
ra:o que ela tmpo~ha desde o inkio um sentido pleno, indefor
mavel. Isto provem da abstraçiio do seu conceito: o conceito 
arvore é vago, presta-se a multiplas contingências. Sem duvida 
~ue a Hngua disp6e de todo um aparelho apropriativo (esta 
arvore, a arvore que etc.); mas. em volta do sentido final per
~anece se;n~re uma e~pessura vtrtual onde flutuam outros sen
ttdos posstvets: o senudo pode, quase constantemente ser inter
pret~do. Poder-se-ia ~izer que a Hngua prop6e ad mito um 
senudo aberto. 0 mtto pode facilmente insinuar-se crescer 
dent~o do sentido: é um roubo por colonizaçiio ( por ;xemplo: 
a batxa dos preços .co~7ça._ Mas quai baixa? a da estaçiio ou a 
do governo? A stgmftcaçao torna-se aqui parasita do artigo 
que no entanto é definido.) ' 

Quando o sentido esta repleto e o mito niio pode invadi-lo 
t!ansforma-o e rou?a-o totalmente. É o que se passa corn ~ 
lmguagem matemattca. Em si, é uma linguagem indeformavel, 
que tomou. to?~s a~ precauç6es possfveis contra a interpretaç1w: 
nenh~ma st~mftcaçao parasita pode assim insinuar-se nela. Eis 
a razao prectsa pela quai o mito se apodera dessa linguagem em 
bioco; apodera-se, por exemplo, de uma determinada formula 
n;tat~~atica ( E=mc2 

), e transforma este sentido inalteravel no 
stgmftcante puro da matematicidade. Como se vê neste caso 
o mita rouba uma resistência, uma pureza. 0 mito,pode atingi; 
tu~o, tudo corromper, até o proprio movimento que se lhe 
?po~, de modo. que quanto mais a linguagem-objeto resiste no 
micro, tanto mawr é a sua prostituiçiio final: quem resiste total
mente cede totalmente: Einstein de um lado, o Paris Match do 
outro. Pode-~e apresentar este conflito através de uma imagem 
temporal: a. lmguage~ ~atemat~ca é uma linguagem acabada, 
e .que extrat a sua proprta perfetçiio dessa morte consentida · o 
mlto é, pelo co~trârio, uma linguagem que niio quer mor;er: 
~rr~~ca aos senudos, de que se alimenta, uma sobrevivência 
mstdiosa, degradada, provoca neles um adiamento da morte, 
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artificial, no qua! se instala à vontade, faz deles cadaveres 

falantes. 
Eis uma outra linguagem que resiste tanto quanto possivel 

ao mito: a nossa Hngua poética. A poesia contemporânea 
10 

é 
um sistema semiol6gico regressivo. Enquanto o mito visa a uma 
ultra-significaçiio, a ampliaçâo de um sistema primeiro, .a poesia, 
pelo contrario, tenta recuperar uma infra-significaçiio, um estado 
pré-semiol6gico da linguagem: em suma, esforça-se por retran~
formar o signo em sentido: o seu ideal - ter:denc1al -, se~~a 
atingir, nâo o sentido das palavras, mas o senudo das propn~s 
coisas u. É por isso que ela perturba a Hngua, aumenta o m~Is 
que pode a abstraçiio do conceito e o arbitrario d~ s~g?o, e dis
tende até os limites do possivel a relaçâo entre o s1gmflcante e o 
significado; a estrutura "fluida" do conceito é assi~ explo7ad~ 
ao maxime: ao contrario da prosa, é todo 0 potenCial do stgm
ficado que o signo poético procura tornar presente, na espe
rança de atingir assim uma espécie de qualidade transcendent~ 
da cois a, o seu senti do na tural ( e nâo humano). Dai as ambl
çôes essencialist.as da poesia, a convicçâo de que s6 ela apreende 
a coisa em si, na medida, precisamente, em que pretende ser 
uma antilinguagem. Em suma, de todos os utentes do discurso, 
os poetas sâo os menos formalistas, pois s6 eles crêem que o 
sentido das palavras é apenas uma forma corn a qual o seu rea
lismo niio poderia jamais contentar-se. É por isso. que a no~sa 
poesia moderna se afirma sempre como um assassmato da lin
guagem, uma espécie de analogo espacial, sensivel, do silêncio. 
A poesia ocupa a posiçao inversa do mito: o mito é um s~stema 
semiol6gico que pretende superar-se para se tornar um s1stema 

(10) A poesia clâssica, pelo contrario, seria um sistema for
temente mitico, visto que impôe ao sentido um significado suple
mentar que é a regularidade. 0 alexandrino, por exemplo, vale 
simulta.'neamente como sentido de um discurso e como signifi
cante de uma totalidade nova, que é a sua significaçao poética. 
o êxito, quando hA êxito, provém do grau de fusao aparente dos 
dois sistemas. Fica claro, portanto, que nao se trata absoluta
mente de uma harmonia entre o fundo e a forma, mas de uma 
absorçâo elegante de uma forma por outra. Considero elegdncia 
a melhor economia de meios possivel. Num equivoco ~ecular, a 
crltica confunde sentido e fundo. A Ungua nunca é ma1s do que 
um sistema de formas, o sentido é uma forma. 

(11) Reencontramos aqui o senti do, tal como o concebe 
Sartre, como qualidade natural das coisas, situada fora de um 
sistema semio16gico ( Bamt-Genet, p. 283). 
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fatual; a poesia é um sistema semiol6gico que pretende retrair-se 
e ser um sistema essencial. 

Mas aqui, ainda, tal como no caso da linguagem matema
~ica, é .a p~6pria resistência da poesia que faz dela uma presa 
Ideal do mao: a desordem aparente dos signos, face poética de 
uma ?es.o~dem esse~cial, é capturada pelo mito, transformada 
em s1gnt~1cante vaz10, que vai servir para significar a poesia. 
Isto ~xphca o cara~er improvavel da poesia maderna: recusando 
~nerg1camente o mlto, a poesia entrega-se a ele de maos e pés 
l1gado~. A regr~ da poesia dassica constituia, pelo contrario, 
um m1to consenudo, cujo carater daramente arbitrario formava 
uma certa perfeiçiio, visto que o equilibrio de um sistema se
miol6gico provém do arbitrario dos seus signos. 

0 aquiescer voluntariamente ao mito pode alias definir 
toda a nossa Literatura tradicional: normativamente, esta Lite
ratur~ é um sistema mitico caracterizado: existe um sentido, o 
do d1scurso; u!ll significante, que é esse mesmo discurso como 
forma ou escnta; um significado, que é o conceito de Litera
tura; uma significaçiio, que é o discurso literario. Abordei este 
proble~a e~ 0 ~rau zero da escrita, que afinal era apenas 
u_ma_ ~:mtolog1a da lmguagem literaria. Definia ai a escrita como 
s1g~f1cante do mito literario, isto é, como forma ja repleta de 
senudo e que recebe do conceito de Literatura uma significaçiio 
nov~ 12 . _Sugeri que a historia, modificando a consciência do 
esen tor, tmha provocado, ha aproximadamente cern anos uma 
crise moral da linguagem literaria: a escrita revelou-se 'como 
significante, a Literatura como significaçâo: rejeitando a falsa 
n~tureza da linguagem literaria tradicional, o escritor deportou-se 
v~olentamen_te pa~a uma antinatureza da linguagem. A subver
sao _da escrlta f01 o ato radical pelo qual um certo numero de 
escntores tentaram negar a literatura como sistema mitico. 

( 12) 0 esWo, pelo menos tai como eu o definia, nao é uma 
form&.. e a su~ anâlise nao compete a uma semiologia da Litera
tura. Na. reahdade, o estilo é uma substância sempre ameaçada 
de ~ormal1~çao: para começar pode facilmente degradar-se em 
escnta: ex1ste uma escrita-Malraux, e mesmo no pr6prio Mal
raux_. E, de resto, pode também transformar-se numa linguagem 
pa~1cular: _a que o escritor usa para si pr6prio e s6 para si: 0 
estllo é entao uma espécie de mito solipsista. a Iingua que o es
critor fala consigo mesmo: compreende-se que. chegado a este 
grau de solidificaçao, o estilo exija uma decifrac;ao, uma critica 
profunda. Os trabalhos de J. P. Richard constituem um exemplo 
desta necessâria crltica. dos estilos. 
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Cada uma das suas revoltas foi um assassinato da. Literat~ra 
como significaçao: todas. p~s!ular~m a reduçao do dtscurso li~· 
rario a Uffi sistema semiOlog!CO Simples, OU mesmo, no ~aSO a 
poesia a um sistema pré-semiol6gico: era uma tarefa tmensa, 
que e~igia comportamentos radicais: como se sab~, A al~ns foram 
até à eliminaçao pura e simples do discurso; o stlenc,lO, real ou 
transposto, manifestando-se como tin! ca. arma posstvel contra 
o poder maior do mito: a sua recorrenCla. 

Parece, portanto, extremamente diHc~l redu:ir ? mito pelo 
interior, pois o proprio ~ovimento de hbertaç~o. ftca. po~ s~a 
vez cativo do mito: o rotto pode sempre, em ulttma mstancta, 
significar a resistência que se lhe op6e. ~~~a ,dizer a verdade,. a 
melhor arma contra o mito é talvez mtt~ftca-lo a e!e pr6pno; 
é produzir um m_ito a~tificia~: e este rott? reconstlt~ndo sera 
uma verdadeira mttologta. Vtsto que o ~uto rou?a lmguag~m, 
por que nâo rouba-lo também? B~stara, ?ara 1:so~ ~oloca-lo 
como ponto de partida de uma ter.cet~a cadeta semtologtca, con
siderar a sua significaçâo como prtmetro termo de um segundo 
mito. A Literatura oferece alguns grandes exemplos destas 
semiologias artificiais. Considerarei aqui o Bou~ard et ~écuchet 
de Flaubert. É o que se poderia charnat um rotto ~xpen~ental, 
um mito em segundo grau. Bouvard e o seu a:ntgo Pecuchet 
representam uma certa burguesia (alias ::n conf~tto corn outras 
camadas burguesas): os seus discursos 1a constlt~em uma fala 
mitica: a Hngua tem al, sem duvida, um senttd?, mas est~ 
sentido é a forma vazia de um significado concettual, que e 
aqui uma espécie de insaciedade tecno~6gi~a: ~ encontr~ . do 
sentido e do conceito forma, neste pnmetro stste,ma mtttco, 
uma significaçao que é a ret6rica de Bouvard e Pecuchet. É 
aqui ( decomponho porque a anali~e. o exig~ ~ que Flaubert 
intervém: a este primeiro sistema mlttco, qu~ Ja é ~rn segundo 
sistema semiol6gico, ele sobrepôe ut?a .t:rce:ra cadeta, na quai 

0 
primeiro elo é constituido pela stgmftcaçao,, ou termo fm:l 

do primeiro mito: a ret6rica de. Bouvard e Pec~ch~t tra?sfo1
-

ma-se assim na forma do nova ststema; o concetto e aqu~ p:o
duzido pelo proprio Flaubert, pelo olhar de Flaubert que t.nctd; 
sobre 0 mita construido por Bouvard e Pécuchet: o concetto e, 
portanto, a veleidade constitutiva dos dois personag.ens, a sua 
insaciabilidade, a alternância pânica dos seus aprendi~~do.s; em 
suma, aquilo a que gostaria de poder c~amar (.mas Ja smto a 
tempestade no horizonte): a bouvard-e-pecuchet-tdade. Quanto 
à significaçao final, é a obra, é Bouvard et Pécuchet para n6s. 0 
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poder do segundo mito provém da sua capacidade de instituir 
o primeiro como ingenuidade observada. Flaubert dedicou-se a 
uma verdadeira restauraçâo arqueol6gica de uma fala mitica: 
é o Viollet-le-Duc de uma certa ideologia burguesa. Mas, me
nos ingênuo que Viollet-le-Duc, dispôs na sua reconstituiçâo 
omamentos suplementares que a desmistificam; estes ornamen
tos (que constituem a forma do segundo mita) sâo de ordem 
subjuntiva: existe uma equivalência semiol6gica entre a resti
tuiçâo subjuntiva dos discursos de Bouvard e Pécuchet e as 
suas veleidades 13• 

0 mérita de Flaubert ( e de todas as mitologias artificiais, 
de que a obra de Sartre contém exemplos notaveis) é ter dado 
ao problema do realismo uma soluçâo francamente semiol6gica, 
pois a ideologia de Flaubert, para quem o burguês era apenas 
um horror estético, nada teve de realista. Mas, pelo menos, 
evitou o pecado maior em literatura que consiste na confusao 
entre o real ideol6gico e o real semiol6gico. Coma ideologia, o 
realismo literario nâo depende, de modo nenhum, da Hngua 
falada pelo escritor. A Hngua é uma forma, nao. pode nunca 
ser nem realista nem irrealista. Pode apenas ser mitica, ou nâo, 
ou ainda, coma em Bouvard et Pécuchet, contra-mitica. Ora 
nâo existe infelizmente nenhuma antipatia entre o realismo e o 
mito. Bem sabemos que, muito freqüentemente, a nossa lite
ratura "realista" é mitica ( nem que seja como mito grosseiro 
do realismo ), e que a nossa literatura "irrealista" tem pelo 
menos o mérito de o ser pouco. 0 sensato seria, evidentemente, 
definir o realismo do escritor como um problema essencialmente 
ideol6gico. Isto nao quer dizer, evidentemente, que nâo haja 
uma responsabilidade da forma em relaçao ao real. Mas esta 
responsabilidade s6 pode ser julgada ( visto que ha processo) 
como significaçao, nao como expressao. A linguagem do escri
tor nao esta encarregada de representar o real, mas de o signi
ficar. Isto deveria impor à cdtica a obrigaçao de utilizar dois 
métodos rigorosamente distintos: é precisa tratar o realismo do 
escritor ou camo uma substância ideol6gica ( por exemplo, os 
ternas marxistas na obra de Brecht), ou como um va lor semio-
16gico (os objetos, o ator, a musica, as cores na dramaturgia 
brechtiana). 0 ideal seria evidentemente conjugar estas duas 

(13) Forma subjuntlva, porque é assim que o latim expri
mia o "estilo ou discurso indireto", admirâvel instrumento de 
desmistificaçao. 
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cr1ticas, o erro constante é confundi-las: a ideologia tem os seus 
métodos, a semiologia os dela. 

A BURGUESIA COMO SOCIEDADE ANONIMA 

A historia condiciona o mito em dois pontos: na sua for
ma, que é apenas relativamente motivada, e no seu conceito que 
é hist6rico por natureza. Podemos pois imaginar um estudo 
diacrônico dos mitos, quer submetendo-os a uma retrospeçao 
( fundando assim uma mitologia hist6rica), quer seguindo al
guns mitas de ontem a té a sua forma atual ( e fazendo, assim, 
hist6ria prospetiva). Se me contenta aqui com um esboço sin
crônico dos mitos contemporâneos, é por uma razao objetiva: 
a nossa sociedade é o campo privilegiado das significaçoes mi-
ticas. É preciso agora dizer por quê. 

Quaisquer que sejam os acidentes, os compromissos, as 
concessôes e as aventuras politicas, sejam quais forem as modi
ficaçôes técnicas, econômicas, ou mesmo sociais, que a hist6ria 
nos traga, a nossa sociedade é ainda uma sociedade burguesa. 
Nao ignoro que desde 1789, na França, diversos tipos de bur
guesia se sucederam no poder; mas o estatuto profundo per
manece: um determinado regime de propriedade, uma determi
nada ordem, uma determinada ideologia. Ora, acontece um 
fenômeno notavcl no que diz respeito à denominaçiio deste 
regime; como fato econômico, a burguesia é denominada sem 
dificuldade: o capitalismo declara-se abertamente como tal

14
• 

Enquanto fato politico, evita-se a denominaçiio, nao ha partidos 
"burgueses" na Câmara. Como fato ideol6gico, desaparece 
completamente: a burguesia apagou o seu nome passando do 
real à sua representaçao, do homem econômico ao homem 
mental: ela acomoda-se corn os fatos, mas nao "entra em acor
dos" corn os valores, submete o seu estatuto a uma verdadeira 
operaçao de eliminaçao da denominaçao 15

; a burguesia define-se 
como a classe social que nao quer ser denominada. "Burguês", 

(14) "0 capitalismo esta condenado a enriquecer o traba
lhador", diz-nos Match. 

( 15) A expressiio france sa e:r,-nomination (numa traduç!o 
literai: ex-denominaçâo), susceUvel de provocar em português, 
certas ambigUidades de slgnificado, foi recuperada através de 
uma perifrase. (N. dos T.) 
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" b pe9-ueno- urguês", "capitalismo" 16 "proletariado" 17 
-locats d h . . , , sao os 

d 
e uma emorragta mcessante: o sentido esvai-se a ponto 

e o nome se tornar inutil. 

Est~ fenôme~o, de subtraçao da denominaçiio é importante 
e é prectso examma-~o um pouco mais detalhadamente. Politi
~~e~e, a ~emorragta do nome burguês produz-se através da 
1 . ela e naçao . . Foi ui?a idéi~ progr~ssiva, em tempos, que ser
VlU- para exclutr a anstocracta; hoje, a burguesia dilui-se na 
naçao, meimo qu~, para isso, seja necessario rejeitar os elemen
t?s que. <; ~ constde~a al6genos (os comunistas). Este sincre
t~smo dmgtdo permtte que a burguesia recolha a cauçao numé
r~ca ~?.~eus ai;~dos temporarios: todas as classes intermediarias, 

go 1 ormes . Um uso prolongado nao conseguiu des liti
zar profundamente a palavra "naçao"· o substrato politt'copoper 
manece hem ' · ' . -. • C prox1mo, prestes a marufestar-se subitamente· 
e~tstem, na âm~ra, partidos "nacionais", e o sincretismo no~ 
mmal ·oÎtenla ~sstm o que pretendia esconder: uma disparidade 
essene!~ . sstm,. o vocabulario politico da burguesia postula ja 
quee fX1ste um udruv~rsal: ~ela, a politica é ja uma representaçao 
um ragmento e tdeologta. ' 

5 

Poli~icf~.ente, bqualquer que seja o esforço universalista do 
e? voca 1:1 ano, a urguesia acaba sempre por colidir corn um 
~cleo rests.tente que é, por defi~çao, o partido revolucionario. 
sC:I d Jar~tdo pode ~pen~s constltuir uma riqueza politica: na 

- e a. e urgues.a nao ha nem cultura, nem moral proletaria 
bao e;tst,e ar:e proletaria: ideologicamente, tudo 0 que niio é 
b urgues e obngado a pedir emprestado à burguesia. A ideologia 
urresa pode portant? pr;encher tudo e, sem qualquer risco, 

per er o s~u A no.me: runguem lho ira devolver; pode, sem en-
contrat reststencta, apresentar o teatro a "rte o h b A ' .. , omem ur-
gue.s,. como o teatro,.a a_:te, .o homem eternos; em suma, pode 
omttlr a sua denom.maçao hvremente, visto que existe apenas 

(16) A palavra "capltalismo" nâo é tabu . mas o é ideolo · t - econorrucamente, d gtcamen e : nao poderia penetrar no vocabulârio 

P~ representaç~s burguesas. Foi preciso o Egito de Farouk 
ra que um tnbunal condenasse n dam t 

exercer "atividades anticapitalistas"~mea en e um acusado por 

riad~} 7)u A bur~esia nA.o emprega nunca a palavra "proleta
res q e é COl_lSiderada mito de esquerda, exceto quando hA inte
co~~~. imag~nar o proletariado desencaminhado pelo partido 

159 



uma e unica natureza humana: a deserçâo do nome burguês é, 

assim, total. 
Existem, sem duvida, certas revoltas contra a ideologia bur

guesa. Constituem aquilo a que se cbama, de~ .modo gerai, a 
vanguarda. Mas tais revoltas siio socialmente limttadas, perma
necem recuperaveis. Para começar, porque provêm. de um ~rag
mento da pr6pria burguesia, de um grupo minorit~lo de arustas 
e de intelectuais, sem outro publico que a pr6pna classe que 
contestam, e que dependem, ainda, do dinheiro dessa mesma 
classe para se poderem exprimir. E, ademais, estas revoltas 
inspiram-se sempre numa distinçao muito mtida entre o bur
guês ético e o burguês politico: o que a vanguarda contesta é 
o burguesismo da arte e da moral; é, como nos belos tempos 
do romantismo, o merceeiro, o filistino; mas contestaç8o poli-
tica, nenhuma 18

• 
0 que a vanguarda nao tolera na burguesia é a sua lingua-

gem, nao o seu estatuto. Esse estatuto, ?em .semp~e forçosa
mente ela o aprova; mas poe-no entre parentes1s: se)a qual for 
a violência da provocaçâo, o que ela assume finalmente é o 
bornem abandonado, e nao 0 bornem alienado; e 0 bornem aban-
donado é ainda o Homem Eterno 

19
• 

Este anonimato da burguesia toma-se mais espesso ainda 
quando se passa da cultura burguesa propriamente dita às suas 
formas propagadas, vulgarizadas, utilizadas, aquilo a que se po
deria chamar a filosofia publica, que alimenta a moral cotidiana, 
as cerimônias civis, os ritos profanos, em suma, as normas niio 
escritas da vida relacional na sociedade burguesa. É uma ilusao 
reduzir a cultura dominante ao seu nucleo inventivo: existe 
também uma cultura burguesa de puro consumo. A França 
inteira esta mergulhada ness.a ideologia anônima: a nossa im-

(18) Vale a pena assinalar que os adversârios éticos (ou 
estéticos) da burguesia se mantêm, na ma.ioria, indiferentes, se
nl!.o mesmo ligados às suas determinaçôes politicas. Inversa
mente os adversârios politicos da burguesia omitem a condena
çl!.o profunda das suas representaçôes: chegam mesmo, freqtlen
temente a colaborar nelas. Esta ruptura entre os ataques é 
proveit~a para a burguesia, permite-lhe c~nfundir o seu nome. 
Ora, a burguesia s6 deveria ser compreend1da como stntese das 
suas determinaçôes e das suas representaçôes. 

(19) Podem existir figuras "desordenadas" do homem aban
donado (Ionesco, por exemplo). laso nl!.o diminui a segurança 
das Essências. 
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prensa, ? noss': cinema, o nosso teatro, a nossa literatura de 
g~ande ~vulgaçao, os nossos cerimoniais, a nossa Justiça, a nossa 
~hplomacra, as nossas conversas, o tempo que faz, o crime que 
Julgamos, o casamento corn que nos comovemos a cozinha corn 
qu~ ~onha:nos: o ,v~stwirio que usamos, tudo,' na nossa vida 
coudiana e trrbut~no da representaçao que a burguesia criou 
para ela e para nos, das relaç6es entre o bornem e 0 mundo. 
~stas forma~ "normalizadas" chamam pouco a atençao, devido, 
tustamente, a sua grande extensâo; a sua origem pode perder-se 
a. vontade; goza:n. de uma posiçao intermediaria: nâo sendo nem 
d_iretamente poliucas~ nem di~e~amente ideologicas, vivem paci
frcam~nte en.tre a açao dos mrhtantes e o contencioso dos inte
!ectuals: ~a1s ou menos abandonadas por uns e por outros 
JUntam-se a massa enorme do indiferenciado, do insignificante: 
em suma, da . n~tureza. É, no entanto, através da sua ética, 
que a burgues1a Impregna a França: praticadas ao nfvel nacional 
as normas burguesas sâo vividas como leis evidentes de um~ 
ordem nat~ral: quanto J?ais a classe burguesa propaga as suas 
~epre.sentaçoes,. tanto ma1s .elas s~ naturalizam. 0 fato burguês 
~ assrm absorvrdo num umverso mdistinto, cujo unico habitante 
e o Homem Eterno, nem proletlirio nem burguês. 

. É . portanto ao penetrar nas classes intermediarias que a 
rdeolog1a burguesa pode mais seguramente perder o seu nome. 
A;_s normas pequeno-burguesas sâo resfduos da cultura burguesa, 
sao ver~la~es burguesas degradadas, empobrecidas, comerciali
zada~, hgerran;~nte arcaizantes, ou, se se prefere, fora de moda. 
~ ahança polrtrca entre a burguesia e a pequena burguesia de
cide, d~sde ha ~ais de um século, a historia da França: foi raras 
vezes mterromprda, e sempre por pouco tempo ( 1848 1871 
19 36). Esta aliança vai-se reforçando corn o tempo ~ trans: 
form.a~d? pouco a pouco em simbiose; tomadas de c~nsciência 
pr~vrsonas podem acontecer, mas a ideologia comum ja nâo é 
ma1s posta em questâo: uma mesma pasta "natural" cobre todas 
as representaç~es "nacionais": o grande casamento burguês, 
f~to de um_ nto de classe (a apresentaçâo e a consumpçâo das 
n,u:zas), nao pode ter nenhuma relaçao corn o estatuto eco
nomr~o da peq~ena-burguesia: mas, através da imprensa, das 
atuahda~es, ~a. hteratura, transformou-se pouco a pouco na nor
ma,: senao vtvrda, pelo menos sonhada, do casai pequeno-bur
gues. A burgue~ia absorve ininterruptamente na sua ideologia 
toda uma hum~mdade que nao possui um estatuto profundo e 
que s6 pode v1vê-lo no imaginario, isto é, numa fixaçSo e n~m 
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empobrecimento da consciência 20 . Expandindo as suas .represen
taç6es através de todo um catalogo de imagens .col~uvas ya~a 
uso pequeno-burguês, a burguesia consagra a mdrferenoaçao 
ilusôria das classes sociais: é a partir do momento em que um<l 
datilôgrafa, que ganha vinte e cinco mil francos. ~or mês, çc 
reconhece no grande casamento burguês, que a omlssao do nome 
burguês atinge o auge do seu êxito. 

A deserçao do nome burguês nao é portanto um fenômcno 
ilus6rio, acidental, acess6rio, natural ou insignificante: é a pr:J
pria ideologia burguesa, o movimento pelo quai a burgues.la 
transforma a realidade do mundo em imagem do mundo, a Hrs
t6ria em Natureza. E esta imagem é sobretudo notavel pelo 
fato de ser uma imagem invertida 21

• 0 estatuto da burguesia 
é particular, hist6rico: o homem que ela representa é universal, 
eterno; a classe burguesa edificou justamente o seu pod:r ~~br~ 
progressas técnicos e cientîficos, sobre uma transformaçao llrmt
tada da natureza: a ideologia burguesa devolve uma natureza 
inalteravel; os primeiros fil6sofos burgueses impregnav?m ? 
mundo de significaçoes: tudo era submetido a ~ma ra~wnalr
dade, porque tudo era destinado ao homem; a tdeologta bur
guesa é cientista ou intuitiva, constata o fato ou r:con~e~e o 
valor, mas recusa a explicaçâo: a ordem do mundo e suflcrente 
ou inefavel, nunca significativa. Enfim, a idéia original. de um 
mundo suscetîvel de ser aperfeiçoado, m6vel, produz a rmagem 
invertida de uma humanidade imutavel, definida por uma iden
tidade infinitamente recomeçada. Em suma, na sociedade bur
guesa contemporânea, a passagem do real ao ideol6gico d~fine-se 
como a passagem de uma anti-physis a uma pseudo-physzs. 

0 MITO É UMA FALA DESPOLITIZADA 

E é agui que voltamos a encontrar o mito. A semiologia 
ensinou-nos que a funçao do mito é transformar uma intençâo 

(20) Provocar um imaginârio coletivo é sempre um empre
endimento inumano nao s6 porque o sonho essencializa a vida 
em destino, mas ta~bém porque o sonho é pobre, é a cauçao de 

uma ausência. 
(21) "Se os homens e as suas condiçôes aparecem err: toda 

a ideologia invertidos como numa câmara escura, este fe~omeno 
deriva do seu processo vital hist6rico ... ", Marx. Ideologw nie-

ma, I, p. 157. 
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histôrica em natureza, uma contingência em eternidade. Ora 
este processo é 0 prôprio processo da ideologia burguesa. s~ 
a. n?~sa _socied_a?e é objetivamente o campo privilegiado das 
srgmflcaçoes mrucas, é porque o mito é formalmente o instru
menta mais apropriado para a inversao ideol6gica que a define: 
~ tod~s os niveis da comunicaçao humana, 0 mito realiza a 
mversao da anti-physis em pseudo-physis. 

0 que o mundo fornece ao mito é um real hist6rico defi
nido, por mais longe. que se recue no tempo, pela maneira' como 
~s hom~ns o produzuam ou utilizaram; e o que o mito restitui 
~ uma .rmagem natural de~te real. E, do mesmo modo que a 
rdeo~ogr~ burg~es~ se defln~ ~ela_ deserçao ?o nome burguês, 
o mrto e consuturdo pela elrmmaçao da quahdade hist6rica das 
coisas: nele, as coisas. perdem a lembrança da sua produçao. 0 
m~~do penetra na hnguagem como uma relaçao dialética de 
auvr?ades, de at?s ~umanos: sai do mito como um quadro har
mom?so de. es~en_cr.as. Uma prestidigitaçao inverteu o real, 
esvazmu-o . de hrstona e encheu-o de natureza, retirou às coisas 
o. s.eu s~nudo humano, de modo a fazê-las significar uma insig
mfrcâncra humana. A funçao do mito é evacuar o real: literai
mente, o mito é um escoamento incessante, uma hemorragia, 
ou, , se se prefere, uma evaporaçao; em suma, uma ausência 
sensrvel. 

. É poss.îvel completar agora a definiçao semiol6gica do 
mrto na soctedade burguesa: o mita é uma fala despolitizada. 
Naturalmente, é ?ecessario entender: politica no sentido pro
fundo, como conJunto das relaçôes humanas na sua estrutura 
real, social, no seu poder de construçao do mundo· é sobretudo 
nec:ssario con~erir um valor ativo ao sufixo des: ~le representa 
aqm um movtmento operat6ria, atualiza incessantemente uma 
deserçao. _!'Io, cas~ do negro-soldado, por exemplo, o que é 
evacuado nao e evrdentemente a imperialidade francesa ( muito 
pelo contrario, é P.recisamente ela que é necessario tornar pre
sente); ~a~ a quahdade contingente, hist6rica, isto é, fabricada, 
do colonra!t~mo. 0 mito nao nega as coisas; a sua funçao é, 
pelo contrarro, falar delas; simplesmente, purifica-as, inocenta-as, 
fundamenta-as em natureza e em eternidade da-lhes uma cla
r~z~, nao de explicaçao, mas de constataçao: ;e constata a impe
nahdade francesa sem explica-la, pouco falta para que a ache 
normal, dec?rr,e~te, da natureza das coisas: fico tranqüilo. Pas
sando da hrstona a natureza, o mito faz uma economia: aboie 
a complexidade dos atos humanos, confere-lhes a simplicidade 
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das essências, suprime toda e qualquer di~lética, qualqder ele
vaçao para la do visivel imediato, orgaruza um mun o sem 
contradiçôes, porque sem profundeza, um mun~o plano. que se 
ostenta em sua evidência, cria uma clare_za fehz: as cmsas pa
recem significar sozinhas, por elas pr6pnas 

22
• 

Mas entao o mito é sempre uma fala despolitizada? ou, de 
outra forma o real é sempre politico? Basta falar n~turalm~ntl 
de uma coi~a para que esta se torne ~·itica? Sena posstve 
responder, corn Marx, que o objeto m~ns natural conte~_, por 
mais fraco, por mais dissipado ,que seJa, um rasto polittco, ~ 
presença mais ou m~~os memoravel do ato _h~ma~o que o pro_ 
duziu, organizou, utthzou, su?meteu ou reJ el tou. . Este ves _ 
tigio politico, a linguagem ob1e~o, que fala as. ~msas, po1e ~a 
nifesta-lo facilmente; corn mu.tto menos fact~tda~e o r~am: 
metalinguagem, que fala das cotsas. Ora, o n;tto e ,semp .. 
talinguagem: a despolitizaçao que ele oper_a. tntervem frequen
temente oum fundo ja naturalizado, despolittzad? por u~a rn<; 
talinguagem geral, domesticada para cantar as, c_msas, e 1?-ao mats 
para agi-las: evidentemente, a força necessarla ao rotto para 
deformar o seu objeto é muito menor quando .se trata d~l ~rn~ 
arvore, do que quando se trata d; _um s,;tdane~: neste u tun 
caso a carga politica esta bem proxtma, e prectso uma grande 
qua~tidade de natureza artificial para ev.apora-la; no odso da 
arvore, a carga politica é longinqua, pu~tftcada por t a ~ma 
espessura secular de metalinguagem. Extstem, port~~to, _t~ttos 
fortes e mitos fracos; nos primeiros, o quantum poli~tco e tm~
diato a despolitizaçao abrupta; nos segundos, a qu~hdade P?l~-
ica do objeto desbotou, como uma cor,, mas um ~ctdente mtru

mo pode revigora-la brutalmente: havera algo mats natura~ que 
mar? E algo mais "politico" que o mar cantado pelos cmeas-

o 'd 24 tas de Continente perdt o? 
Na realidade, a metalinguagem constitui para o m~to uma 

espécie de reserva. Os homens nao mantêm cot;n. o rotto rela
çôes de verdade, mas sim de utilizaça~:. despohu:_am segundo 
as suas necessidades; existem objetos mtttcos que sao postos de 

(22 ) Ao principio do prazer do homem freudiano ~e pode-1 . . d humanidade mitol6gtca. A 
ria juntar o prmciplo de clareza a é uf6rica 
reside toda a ambigUidade do mito: a sua ciareza ~ ~ I 

(23) v. Marx e 0 exemplo da Cerejeira, Ideologw alema, • 

p. 161. 
(24) Ver p. 104. 
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lado, entregues ao sono, por uns tempos; sao entao apenas vagos 
esquemas m{ticos, cuja carga politica parece quase indiferente. 
trata-se unicamente de uma oportunidade de situaçao, e nao de 
uma diferença de estrutura. É o caso do nosso exemplo de 
gramati...a latina. É precisa notar que, aqui, a fala mitica age 
sobre uma matéria ja transformada ha muito: a frase de Esopo 
pertence à litera tura, ja esta inicialmente mitificada (logo, ino
centada) pela ficçao. Mas bas ta restituir por um instante o 
termo inicial ·da cadeia à sua natureza de linguagem-objeto, 
para poder avaliar a evacuaçao do real operada pelo mito: 
imaginem-se os sentimentos de uma sociedade real de animais 
transformada em exemplo de gramatica, em natureza atributiva! 
Para avaliar a carga politica de um objeto, e o vazio mitico que 
o acompanha, nunca devemos nos colocar no ponto de vista da 
significaçao, mas sim no ponto de vista do significante, isto é, 
da coisa roubada, e, dentro do significante, no ponto de vista da 
linguagem-objeto, isto é, do sentido: nao ha duvida de que, 
se se consultasse um leao real, ele afirmaria que o exemplo de 
gramatka é um estado fortemente despolitizado; reivindicaria 
como plenamente politica a jurisprudência que faz corn que ele 
se atribua a si pr6prio a totalidade de uma presa, apenas por 
ser o mais forte, a menos que se tratasse de um leao burguês 
que, certamente, mitificaria a sua força conferindo-lhe a forma 
de um dever. 

Fica claro, portanto, que a insignificância politica do mito 
deriva da sua situaçao. 0 mito, como se sabe, é um valor: 
bas ta modificar o que o rodeia, o sistema gerai ( e precario) no 
quai se insere, para poder determinar corn exatidao o seu alœn
ce. Neste caso, o campo de açao do mito esta reduzido a uma 
classe de segundo ano de ginasio de um liceu francês. Mas 
suponho que uma criança, cativada pela hist6ria do leao, da 
vitela e da vaca, recuperando através· de sua vida imaginaria a 
pr6pria realidade desses animais, apreciaria corn muito menos 
desenvoltura do que nos 0 desaparecimento deste leao transfor
mado em atributo. De fato, se consideramos este mito politi
camente insignificante, é porque, muito simplesmente, nao foi 
feito para nos. 

0 MITO, NA ESQUERDA 

Se o mito é uma fala despolitizada, existe pelo menos uma 
fala que se opôe ao mito, é a fala que permanece politica. 
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É preciso, neste ponto, voltar à distinçiio entre linguagem-?bjeto 
e metalinguagem. Se eu for um lenhador, e. se nomear a arv<;>re 
que abato, qualquer que seja a forma da mmha .frase,. falare1 a 
arvore, e niio sobre ela. Quer isto dizer que a mmh~ !mguagem 
é operat6ria, ligada ao seu ohjeto de um modo translt.tvo: ,entre 
a arvore e mim, niio ha nada além do meu trabalho, tsto e, um 
ato: eis uma linguagem politica; apresenta-me a nat:'reza so
mente na medida em que vou transforma-la, é uma. lmguag~m 
através da quai ajo o objeto: a arvore. niio constitul para n;'m 
uma imagem, mas, simplesmente, o sentldo do meu at~. Porem, 
se eu niio for um lenhador, ja niio posso falar a arvore,. s6 
posso falar dela, so~re ela; ~ minha, lingua,~em ja ~iio é o ms
trumento de uma arvore agtda: a arvore cantada torna-se o 
instrumento da minha linguagem; s6 mantenho corn a arvore 
uma relaçiio intransitiva; a arvore deum de ser o sentid? do real 
como ato humano, é uma imagem-à-disposiçao: face à lm~agem 
real do lenhador crio uma linguagem segunda, uma metalingua
gem, na qual vou agir na? a~ coisas, mas os seus ~ornes, e que 
esta para a linguagem pnme1ra como o gesto esta para o ato. 
Esta linguagem segunda nao. é inteira~ente f?ltica; mas é pre
cisamente ai que o mito se mstala, pots. o _ mlto so pode. at~ar 
sobre objetos que ja receberam a medtaçao de uma pnmetra 
linguagem. . _ , , . 

Existe portanto uma hnguagem que nao e m1t1ca, é a 
linguagt;m do bornem produtor: sempre que o ~omem f~la para 
transformar o real, e nao mais para conserva-lo em tma~em, 
sempre que ele associa a sua linguagem à produç.ao das cms~s, 
a metalinguagem é reenviada a uma linguagen:-ohjeto, e o mt.to 
torna-se impossivel. Eis a razâo porque ~ lmguagem lropna
mente revolucionaria nao pode ser uma hnguagem rotuca. A 
revoluçao define-se como um ato catartico, destinado a. reve
lar a carga politica do mundo: ela faz o mundo, e a sua lmgu~
gem, é absorvida funcionalmente neste "fazer": É por prod~ztr 
uma fala plenamente, isto é, inicialmente e hnalment~ poHtlca, 
e nao como o mito, uma fala inicialmente politica e fmalmente 
natur~l, que a revoluçao exclui o mito. Do mesmo m.odo q~e 
a deserçao do nome burguês define simultaneame~te ~ .td~ologt.a 
burguesa e o mito, assim a denominaçao revolue1~nana tdenu
fica a revoluçao corn a ausência de mito: a burgues1~ mascara-se 
enquanto burguesia, e esse mascarar-se produz o m~to; a re.vo
luçao ostenta-se como revoluçao e, dessa forma, supnme o mlto. 

Perguntaram-me se havia mitos "na es9uerda". Cla:_o que 
sim, na exata medida em que a esquerda nao é a revoluçao. 0 
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mito d~ esquerda surge precisamente no momento em que " 
revoluçao se transforma em "esquerda", isto é, aceita masca
~ar-se, encobrir o seu nome, aceita produzir uma metalinguagem 
mocent~, e ~eformar-se e~ ."Natureza". Esta deserçao do nome 
revoluc10nano. po~e ser tatlca ou nao, nao é este o lugar ade
quado para dtscutt-lo. De qualquer modo, mais tarde ou mais 
~edo, ess~ omiss~o é sentida. como um procedimento contrario 
a revolu~a~,. e e seml?re, ~a1s o.u menos em relaçao ao mito 
que a htstona revolucxonana defme os seus "desviacionismos". 
Ac~h<;>u por chega~ o dia, por exemplo, em que foi o proprio 
soctaltsmo que defmiu o mito estaliniano. Stalin, como objeto 
falad?, apresentou durante anos, em estado puro, os caracteres 
constx~uttvos ~a f~la mftica: um sentido, que era o Stalin real, 
o S~alm da !llst6na; um significante, que era o apelo ritual a 
Stahn, o carater fatal dos atributos de natureza corn que se ro
dea~a o seu. n~>n~e; um significado, que era a intençao de orto
doxt~, de dtscxplt~a, d_: uni~a~e, apropriada pelos partidos co
murustas a ':'ma sttu~çao defx!ltda; enfim uma significaçao, que 
era um Staltn sacrahzado, CUJas determinaç6es hist6ricas acaba
ram por ~urg~ como !u~damentadas na natureza, sublimadas 
so? a. destgnaçao do Gemo,. i.sto _ é, do i:racional e do inexpri
ID!Vel. nest~ caso, a despohttzaçao é evtdente, denuncia clara
mente o mlto 25, 

Sim, o mito existe na esquerda, mas nâo tem absoluta
mente as mes,m.as cara~terfsticas que o mito hurguês. 0 mito 
da esquer~a e znessenczal. Para começar, os objetos de que se 
.apodera sao escas~os, apenas algumas noç6es polîtic:ls, salvo se 
re~orrer ele pr6pno a todo o arsenal dos mitos hurgueses. 0 
mtto de esquerda .nunca atinge o campo imenso das relaç6es 
hum~nas, a. ':asdss~ma s~perHcie da ideologia "insignificante". 
A vxda cott?ïan~, e-lhe macessfvel: nao existem, na sociedade 
~urgu~sa, mltos de esquerda" no que se refere ao casamento 
a. coZJn~a, à c~sa, a? teatro, à justiça, à moral etc. E além' 
dtsso,, ~ um mao acxdental, o seu uso nao faz parte de uma 
estrate?t.a, camo no caso do mito burguês, mas simplesmente de 
uma tauca, ou, .na pior das hip6teses, de um desvio; se o mito 
de esquerda extste, é como adaptaçao a uma comodidade e 
nao a uma necessidade. ' 

(25) ]!) notâvei. que o kruchevismo tenha surgido nao como 
uma mudança polihca, mas essencial e unicamente como uma 
conversao de .linguagem. Conversâo, aliAs, incompleta, pois Kru
chev desvalonzou Stalin, mas ni!.o o explicou: ni!.o o repolitizou. 
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Enfim e sobretudo, é um mito pobre, essencialmentdapo
bre. Nao' consegue proliferar; produzido por encomen ' e 
para um alcance temporal limitado, nao sabe mve?tar-s~ Falt~
-lhe um poder essencial do mito, o da efabulaçao. or m~ls 
que faça conserva sempre um carater dgido e lit;ral, um cherro 
a slogan': como se costuma dizer muito. express1vamente, m~
tém-se seco. Havera, corn efeito, algo ma1s magro .do que o m1to 
estalinista? Nao ha nele nenhuma inve.nçao, apenas uma apro
priaçiio desajeitada: o significante do l!uto ( essa ... form~, de qu~ 
conhecemos a infinita riqueza no m1~o ~urgues) nao possw 
nenhum modo de variaçiio: reduz-se à litarua. 

Esta imperfeiçao, se assim me posso. exprimi~, d:riva da 
natureza da "esquerda": seja quai for a mdet:rmmaçao. d~dte 
termo, a esquerda define-se sempre em rela~a~ ao oprun1 o, 
proletario ou colonizado 26• Ora, a fala d? opr1m1do s6 pode ser 
pobre, mon6tona, imediata: o seu d~spoJam~nto é a exata me
dida da sua linguagem; ele s6 possul uma hnguagem, semp~e da 
mesma a dos atos; a metalinguagem é um luxo ao quai tcit a 
niio pdde aceder. A fala ~o oprimido. é real, como a do : . a
dor, é uma "fala" transitlva: quase impotente para menur, a 
mentira é uma riqueza, supôe posses, ver~ades, formas de s~bs
tituiçiio. Esta pobreza essencial produz m1tos raros, magros. ou 
fugidios ou pesadamente indiscretos, ostentam a su~ natureza 
mitica, 'apontam a sua prépria mascara; e e~sa .mascara ~e~ 
chega a ser a de uma pseudo-physis: tal r,hys:s amda cons:r~ 
uma riqueza, e o oprimido pode apenas pedi:la empres~a a , 
ele niio consegue esvaziar o sentido re?l .das ... cOl~as, conferlrt1es 

0 luxo de uma forma vazia, aberta a mocenc~a de um.a adsa 
Natureza. Pode dizer-se que, num. certo sen:1do, o ffil~O , a~ 
esquerdas é sempre um mito artific1al, um m1to reconstltwdo. 
dai a sua inabilidade. 

0 MITO, NA DIREITA 

Estatisticamente, o mito localiza-se na .direita. Al, .ele é 
essencial: hem alimentado, lustroso, expans1vo, falador, mven-

(2a) Hoje, é 0 colonizado que assume plenamente a condi-
descrita por Marx como condiçiio do proleçao ética e politica, 

tariado. 
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ta-se continuamente. Apodera-se de tudo: ju~tiças, morais, 
estéticas, diplomacias, artes domésticas, Literatura, espet1kulos. 
A sua expansiio tem a exata medida da omissiio do nome bur
guês. A burguesia pretende conservar o ser sem o parecer: é, 
portanto, a pr6pria negatividade do parecer burguês, infinita 
como toda a negatividade, que solicita infinitamente o mito. 0 
oprimido nao é cois.a nenhuma, possui apenas uma fala, a de 
sua emancipaçao, o opressor é tudo, a sua fala é rica, multi
forme, maleavel, dispôe de todos os graus poss{veis de dignida
de: tem a posse exclusiva da metalinguagem. 0 oprimido faz 
o mundo, possui a penas uma linguagem a ti va, transi ti va (po
lltica). 0 opressor conserva o mundo, a sua fala é plenaria, 
intransitiva, gestual, teatral: é o Mito; a· linguagem do opri
mido tem como objetivo a transformaçlio, a linguagem do 
opressor, a eternizaçao. 

Esta plenitude dos mitos da Ordem ( é assim que a bur
guesia se designa a si mesma ), comporta diferenças internas? 
Existem, por exemplo, mitos burgueses, e mitos pequeno-bur
gueses? Nao podem existir diferenças fundamentais, pois, 
qualquer que seja o publico que o consome, o mito postula a 
imobilidade da Natureza. Mas podem existir graus de realiza
çao ou de expansao: certos mitos amadurecem melhor em certas 
zonas sociais; também existem microclimas para o mito. 

0 mito da Infância-Poeta, por exemplo, é um mito bur
guês avançado: recentemente sa1do da cultura inventiva ( Coc
teau, por exemplo ); esta apenas atingindo a sua cultura de 
consumo ( o Express); uma parte da burguesia considera-o ain
da demasiado inventado, muito pouco m1tico, para que tenha 
o direito de consagra-lo ( todo um setor da cdtica burguesa s6 
trabalha corn materiais devidamente m1ticos): trata-se de um 
mito ainda muito pouco "polido", que nao contém ainda natu
reza suficiente: para transformar a Criança-Poeta num elemento 
de uma cosmogonia, é necessario renunciar ao prodigio (Mozart, 
Rimbaud etc.), e aceitar novas normas, as da psicopedagogia, 
do freudismo etc.; trata-se, portanto, de um mito ainda "verde". 

Cada mito pode, assim, comportar uma historia e uma 
geografia que lhe pertencem: alias, uma constitui o signo da 
outra; um mito amadurece porque se expande. Nao me foi 
possfvel fazer nenhum estudo sério sobre a geografia social dos 
mitos. Mas posso traçar aquilo a que os lingüistas chamam os 
"isoglosses" de um mito, isto é, as linhas que definem a zona 
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social onde ele se manifesta. Como se trata deum~ zona06v.~l, 
é preferivel falar de zonas de implantaçiio ddo IDltO.lif d Dll 

0 

Minou Drouet, por exemplo, teve três on as amp Ica oras: 

P · M 1 h a Elle- 3 - o France-1 - 0 Express; 2 - o arts- a c e - ' . Na 
-Soir Alguns mitos oscilam: onde se vao e~es expandf! d 
grande imprensa no capitalismo de suburblo, .nos sa o~ ~ 
beleza no metrÔ? A geografia social dos mltos. con~muara 
dificil' de estabelecer enquanto nâo existir uma soc10lofa an~: 
Htica da imprensa 27. Mas pode dizer-se que o seu ugar Ja 

existe. dial · 
Nâo sendo possivel, ainda, estabelecer as formas f etalS 

do mito burguês pode-se, pelo menos, esboçar as sua~ ormds 
ret6ricas. Deve 'entender-se aqui por ret6rica ul? co~Junto ~ 
figuras fixas estabelecidas, insistentes, nas ~ua1s T~m /ncal
xar-se as fo;mas variadas do significante miuc?·. d d ald 1~a.~ 
sâo transparentes, isto é, nâo perturbam a plastlc~ a e o s1gru 
fic~nte; mas ja estâo suficientemente conc<:ptua~adds para de 
poderem adaptar a uma representaçâo . hist6nca o mun o 
( assim como a ret6rica classica pode designa: ~ma represe':lta
çâo de ti po aristotélico). É através de sua retoncad quh os. m1tos 
burgueses traçam a perspectiva Ageral dessa pseu o-K ysts ~ue 
define o sonho do mundo burgues contemporaneo. lS aqm as 
figuras principais: 

1 _ A vacina - J a dei alguns exemple~ dessa figura, 
muito geral, que consiste em confessar o mal ac1dental de ~a 
instituiçâo de classe, para melhor camuflar o seu mal essencral. 
0 imaginario coletivo é imunizado através . de um~ pequena 
inoculaçâo de um mal reconheci~o; e defend1do, ass1m, c?ntra 

0 
risco de uma subversâo generahzada. Este tratamento lzberal 

nao teria sido possivel ha apenas ~em, a:lOs; nessa altura, o 
burguês nâo colaborava, permanec1a ng1do; ele, entretanto, 

(27) As tiragens dos jornais sào da~os insufi~ientes. As 
outras informaçoes sào acidentais. Pa~-M~tc~fi~:~!:~n:_ 
- para fins publicitârios, o que é um a o s1~ . 
composiçào do seu publico em termos de niveldde Vld~ (L~dFJ:a~â 
12 de J'ulho de 1955): em cada 100 compra ores, al.dc da , ni 

h · t quando na rea 1 a e o -
possuem autom6vel; 49, ban eiro e c., . t . tom6vel 22%· ba-

de ·da médio do francês é o segum e. au . • 
~~eiro "lso/t Que 0 poder aquisitivo do leitor de. Match seja 
elevad~ é u~ fato que mitologia desta revista nos de1xa facilmen-
te prever. 
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abrandou muito, tornou-se mais flexivel: a burguesia ja nâo 
hesita em reconhecer certas subversoes localizadas: a vanguarda, 
o irracional infantil etc. Ela vive, doravante, de uma economia 
de compensaçao: como em qualquer sociedade anônima hem 
constituida, as pequenas partes compensam juridicamente (mas 
nao realmente) as grandes partes. 

2 - A omissao da hist6ria - Quando o mito fala sobre 
um objeto, despoja-o de toda a Hist6ria 28• Nele, a hist6ria 
evapora-se, transforma-se numa empregada ideal: prepara, traz, 
coloca; o patrao chega e ela desaparece silenciosamente: pode
mos usufruir desse belo objeto sem nos questionarmos sobre a 
sua origem. Ou melhor: ele s6 pode provir da eternidade; 
desde o inicio dos tempos, fora criado para o homem burguês, 
assim como a Espanha do Guide bleu existe desde sempre para 
o turista, e é desde sempre também que os "primitivos" prepa
ram as suas elanças para nos proporcionarem um prazer ex6tico. 
Como se pode constatar, esta figura feliz elimina fatores muito 
embaraçosos: simultaneamente, o determinismo e a liberdade. 
Nada é produzido, nada é escolhido: basta possuirmos esses 
objetos noves, cuja desagradavel poluiçao de origem ou de esco
lha ja foi suprimida. Este evaporar milagroso da hist6ria cons
titui outra forma de um conceito comum à maioria dos mitos 
hurgueses: a irresponsabilidade do homem. 

3 - A identificaçllO - 0 pequeno-burguês é um homem 
incapaz de imaginar .o Outro 29• Se o outro se apresenta perante 
o seu olhar, o pequeno-burguês tapa os olhos, ignora-o e nega-o, 
ou entao, transforma-o em si mesmo. No universo pequeno
·hurguês, todos os fatos de confrontaçao sao fatos de reverbe
raçao: o outre, seja quai for, é reduzido ao mesmo. Os espe
taculos, os tribunais, locais onde pode acontecer que o outro se 
exponha, transformam-se em espelhos. É que o outro constitui 
um escândalo, um atentado à essência. Dominici, Gérard Du-

(28) Marx: " ... temos de ocupar-nos dessa hist6ria, visto 
que a ideologia se reduz, seja a uma concepçào errônea dessa 
hist6ria, seja a uma completa abstraçao dessa hist6ria". Ideo
logia alem4, 1, p. 153. 

(29) Marx: "... aquilo que faz deles representantes da 
pequena burguesia é o fato de o seu espirito e a sua consciência 
nâo ultrapassarem os limites que esta classe traçou para as suas 
atividades", ( 18 Brumdrio). E Gorki: "o pequeno burguês é o 
home rn que se preferiu". 
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priez, s6 podern aceder à existência social se forem previamente 
reduzidos a pequenos sirnulacros do juiz, do procurador gerai: 
é o preço que é preciso pagar para poder condena-los com toda a 
justiça, visto que a Justiça é urna operaçao de pesagern, e que 
a balança s6 pode confrontar o rnesrno corn o mesmo. Existem, 
ern toda a consciência pequeno-burguesa, pequenos simulacros 
do bandido, do parricida, do pederasta etc., que, periodicamente, 
o corpo judiciario extrai do seu cérebro, coloca no banco dos 
acusados, censura e condena: s6 se julgarn analogos desenc~mi
tthados: é uma questao de carninho e nao de natureza, p01s o 
homem é assim. Por vezes - rararnente - o outra revela-se 
irredutivel, nao por um escrupulo subito, mas porque 0 hom 
senso se op6e a considera-la corna urn igual: urn nao tem a pele 
branca, mas sim negra, o outra bebe suco de perà em vez de 
Pernod. Corno assimilar 6 negro, o rosso? Existe aqui uma 
figura que resolve o problerna: o exotisrno. 0 outra é trans
formado ern puro objeto, espetaculo, rnarionete: relegado para 
os confins da hurnanidade, nao constitui doravante nenhum 
atentado à segurança da nossa propria casa. Trata-se de uma 
figura essencialmente pequeno-burguesa. Pois, mesmo se nao 
consegue viver o outra, o burguês pode, pelo menas, imaginar 
o seu lugar: é o que se chama o liberalisrno, espécie de econ?" 
mia intelectual dos lugares reconhecidos. A pequena burguesta 
niio é liberal (ela produz o fascismo, enquanto que a burguesia 
apenas o utiliza): ela realiza, corn atraso, o itinerario burguês. 

4 - A tautologia - Sim, eu sei, a palavra nao é bonita. 
Mas a coisa é rnuito feia também. A tautologia é um proce
dirnento verbal que consiste ern definir o mesmo pelo mesmo 
( "o teatro é o teatro"). Podemos considera-la como um desses 
comportamentos magicos de que fala Sartre no seu Esboço de 
uma teoria das emoçoes: a tautologia é um refugia, como o 
medo, a calera, ou a tristeza, para quem nao encontra explica
çao; ,a carência acidental da linguagem identifica-se magicamente 
corn aquilo que se decidiu ser uma resistência natural do objeto. 
Existe, na tautologia, um duplo assassinato: mata-se o racional 
porque ele nos resiste, mata-se a linguagem porque ela nos 
tr.ai. A tautologia é um desmaiar propfcio, uma afasia salutar, 
uma morte, ou, se se prefere, uma comédia, a "representaçao" 
indignada dos direitos do real contra a linguagem. Magica, ela 
s6 pode, evidenternente, proteger-se por tras de urn argumenta 
de autoridade: tal coma os pais que, nao sabendo mais o. que 
dizer, respondem à criança que insiste em pedir explicaçôes: 
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".é a~~im porque é a~sim", ou melhor ainda, "porque é, e ponta 
fmal : ato de magta vergonhosa, que confere ao movimento 
verbal um ponta de partida racional, mas imediatamente o 
abandona, e pensa ja estar desobrigado para com a causalidade 
por ter proferido a palavra que a introduz. A tautologia teste
munha u~~ profunda desconfiança em relaçao à . linguagem, 
que se l'e]etta porque nao se possui. Ora, toda a recusa da 
hnguagem é uma morte. A tautologia fundamenta um munda 
morta, um munda im6vel. 

5 -:- 0 ninismo - ~hamei ,n~nismo à . figura mitol6gica 
que constste em colocar dots contrar10s e eqmlibrar um corn o 
outra, d~ modo a p?cier rejeitar os dois. ( Nao quero nem isto 
nem aquilo). É mats uma figura de mito burguês, pois depende 
~e uma forma moderna de ~~e;alismo. Reencontramos aqui a 
flgura da balança: 0 real é lntClalmente reduzido a termos ana
logos; estes ~ii? em seguida pesados e, uma vez a igualdade 
constatad~, .reJettados. Trata:se também aqui de um comporta
ment~ ,n~agtco: recusam-se, tgualmente, termos para os quais 
er~ diftcil ,e~colher, foge-se do real intoleravel, reduzindo-o a 
d_?tS contr.artos, que se equili~ram na medida apenas em que 
s~o. formats, que for~m esvaztados do seu peso espedfico. 0 
nznzsmo pode assull!1r for~as degradadas: em astrologia, por 
exemplo, os males sao segmdos por bens equivalentes, siio sem
pre pru~ent~mente prev~stos .~uma perspectiva de compensaçao: 
um equtlfbrto termmal tmobthza os valores, a vida o destina 
etç.; deste modo nao ha escolha a fazer, é precisa e~dossar. 

6. - A quantificaçao da qualidade - Trata-se aqui de 
u.ma fJgUra que rc;>nda por todas as figuras precedentes. Redu
zm~o t~~ a. quahdade a uma quantidade, o mita faz economias 
de. m~e~gencta: compreende o real por um preço reduzido. Ja 
det vartos exemplos deste mecanismo, que a mitologia burguesa 
- e, sobr7tudo, pequeno-burguesa - nao hesita em aplicar aos 
fatos estéttcos, fat?s ~ss.es que, por outro lado, ela diz partici
parem de uma essencta lmaterial. 0 teatro burguês é um hom 
exemplo A d~st~ contradiçao: por um lado, é apresentado como 
uma essencta 1rredut1vel a qualquer linguagem, e q-qe se revela 
s?m~nte ao coraç~o, à intuiçao; esta qualidade confere-lhe uma 
d!gmdade desconftada ( é proibido camo crime de "lesa-essên
~ta" falar do teatro cientificamente, ou melhor, qualquer forma 
~tel:ctual de ~olocar o teatro é desacredimda sob o nome de 
ct~n.ttsmo, de hnguagem pedante); por outro la do, a arte dra
mauca burguesa repousa numa pura quantif.icaçao dos efeitos: 
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todo um circuito de aparências computaveis estabelece uma 
igualdade quantitativa entre o preço do bilhete e as lagrimas 
do ator, o luxo do cenario; aquilo a que se chama, por exemplo, 
o "natural" do ator, é; antes de mais nada, uma quantidade 
hem visfvel de efeitos. 

7 - A constataçâo - 0 mito tende para o provérbio. A 
ideologia burguesa investe aqui os seus interesses essenciais: o 
universalismo, a recusa de explicaçao, uma bierarquia inaltera
vel do mundo. Mas é preciso distinguir, uma vez mais, e lin
guagem objeto da metalinguagem. 0 provérbio popular, ances
tral, participa ainda de uma visao instrumental do mundo como 
objeto. Uma constataçao rural, tal como "o tempo esta hom", 
é uma constataçao implicitamente tecnol6gica; a palavra, aqui, 
a despeito de sua forma gerai, abstrata, prepara os atos, inse
re-se numa economia de fabricaçao: o camponês nao fala sobre 
o hom tempo, age-o, implica-o no seu trabalbo. Todos os 
nossos provérbios populares representam mais uma fala ativa, 
que pouco a pouco se solidificou em fala reflexiva, mas de uma 
reflexao diminufda, reduzida a uma constataçao, e, de algum 
modo, tfmida, ligada o mais possfvel ao empirismo. 0 provér
bio popular prevê, muito mais do que afirma, permanece a fala 
de uma bumanidade que se esta constituindo, e nao de uma 
humanidade ja constituîda. 0 aforismo burguês, esse perten;:e 
à metalinguagem, é uma linguagem segunda, que se exerce sobre 
objetos ja preparados. A sua forma dassica é a maxima. Ai, 
a constataçao ja nao é dirigida para um munda que se esta fa
zendo, ela tem de cobrir um mundo ja feito, enterrar o rasto 
dessa produçao sob uma evidência eterna: é uma contra-explica
çao, o equivalente nobre da tautologia, desse "porque sim" 
imperativo que os pais, que ignoram as respostas, suspentem 
sobre a cabeça dos filhos. 0 fundamento da constataçao bur
guesa é o hom senso, isto é, uma verdade que a decisao arbi
traria daquele que a profere pode bloquear. 

Expus estas figuras de retorica sem nenbuma ordem, e pa
dern existir muitas outras: algumas podem usar-se, outras 
podem nascer. Mas, tal como as descrevi, agrupam-se em dois 
grandes compartimentos, que constituem como que os signos 
zodîacos do universo burguês: as Essências e as Balanças. A 
ideologia burguesa transforma continuamente os produtos da 
historia em tipos essenciais; tai como o choco expele a sua 
tinta para se proteger, ela camufla ininterruptamente a perpétua 
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fab.ricaçao do mundo, fixa-o em objeto de posse infinita, inven
tana os seus bens, embalsama-os, injeta no real uma essência 
purificadora que lhe interrompe a transformaçao, a fuga para 
outras formas de existência. E esse real, tornado assim fixo e 
rigido, sera enfim computavel: a moral burguesa é essencial
mente uma operaçao de pesagem: as essências sao colocadas 
nos pratos da balança, cujo braço, im6vel, continua sendo o 
bornem burguês. Pois o objetivo preciso dos mitos é imobilizar 
o mundo: é necessario que os mitos sugiram e imitem uma eco
nomia universal, que fixou de uma vez por todas a hierarquia 
das posses. Assim, a cada instante e seja onde for, o bornem 
é bloqueado pelos mitos; estes reenviam-no ao prototipo imo
vel que vive por ele, no seu lugar, que o sufoca como um 
imenso parasita interno e determina os limites estreitos da sua 
atividade, onde lhe é permitido sofrer sem modificar o mundo: 
a pseudo-physis burguesa profbe radicalmente ao bornem de 
inventar-se. Os mitos nao sao nada mais do que essa solicitaçao 
inc~ssante, infatigavel, essa exigência insidiosa e inflexfvel que 
ob.rtga os bomens a se reconhecerem nessa imagem de si pro
pnos, eterna e no entanto datada, que um dia se constroi como 
se fora para todo o sempre. Pois a Natureza,. na qual foram 
endausurados, sob o pretexto de uma eternizaçao, nao é mais 
do c;~u; um Uso. E esse Uso, por maior que seja, é preciso 
domma-lo e transforma-Jo. 

NECESSIDADE E LIMITES DA MITOLOGIA 

Para terminar, é necessario dizer algumas palavras sobre 
o proprio mitologo. 0 termo é pomposo, e confiante. No 
entanto, é possfvel prever que o mitologo se algum dia existir 
teta de enfrentar certas dificuldades, se~ao de método, pel~ 
n:~nos de se~timento. Sem duvida, sentir-se-a facilmente jus
tifrcado: quarsquer que sejam as suas besitaçoes, pode estar 
certo de que a mitologia participa de um construit do mundo; 
tomando como ponto de partida permanente a constataçao de 
9ue o bornem da sociedade burguesa se encontra, a cada instante, 
tme;so pui_Da falsa. Naturez.a, a mitologia tenta recuperar, sob 
as mocencras da vrda relacronal mais ingênua, a profunda e.lie
naçao que essas inocências têm por funçao camuflar. Esse des
vendat de uma alienaçao é, portanto, um ato polftico: baseada 
numa concepçao responsavel da linguagem, a mitologia postula 
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deste modo a liberdade dessa linguagem. É indubitavel que, 
nesse sentido, a mitologia é uma concordância corn o mundo, 
nao tal como ele é, mas tal como pretende sê-lo (Brecht utili
zava para designar essa concordância uma palavra eficazmente 
ambfgua: Einverstandnis, simultaneamente inteligência do real 
e cumplicidade corn ele). 

Essa concordância da mitologia justifica o mit6logo, mas 
nao o satisfaz: o seu estatuto profundo permanece um estatuto 
de exclusao. Justificado pela dimensao polftica, na realidade o 
mit6logo vive afastado dela. A sua fala é uma metalinguagem, 
nao age nada; nao faz mais do que revelar, e, mesmo assim, 
para quem? A sua tarefa permanece ainda ambfgua, embaraçada 
pela sua origem ética. 0 mit6logo s6 pode viver a açao revo
lucionaria por procuraçao: dai 0 carater "emprestado" de sua 
funçao, algo ligeiramente rfgido e aplicado, o carater de ras
cunha excessivamente simplificado, que define todo o compor
tamento intelectual baseado abertamente em polftica (as litera
turas "desengajadas" sao infinitamente mais "elegantes", a 
metalinguagem é, para elas, o lugar adequado). 

E, além disso, o mit6logo exclui-se de todos os consumi
dores de mito, e nao é pouca coisa. Quando se trata de um 
publico determinado, particular, ainda vai 30• Mas quando o 
mito atinge a coletividade inteira, se o mit6logo pretende liber
tar o mito, precisa afastar-se de toda a comunidade. Todo o 
mito um pouco generalizado é efetivamente ambfguo, porque 
representa a pr6pria humanidade daqueles que, nao tendo nada, 
o "pediram emprestado". Decifrar a Volta da França, e o hom 
vinho francês, é abstrair-se dos que corn eles se distraem e se 
esquecem. 0 mitologo esta condenado a viver uma socialidade 
te6rica; para ele, ser social, é, na melhor das hipoteses, ser 
autêntico: a sua maior socialidade reside na sua maior morali
dade. A sua relaçao corn o mundo é de ordem sarcastica. 

É precisa ir mais longe ainda: num certo sentido, o mit6-
logo é exclufdo da historia, em nome de quem, precisamente, 

(30} Nào é apenas do publico que o mit6Iogo se separa, 
mas tambérn, por vezes, do pr6prio objeto do rnito. Para des
mistificar a Infância poética, por exernplo, foi de certo modo ne
cessârio ((desconfiar" da criança Minou Drouet. Foi preciso igno
rar nela, sob o rnito enorme corn que a sobrecarregaram, uma 
possibilidade terna, aberta. Nunca é born falar contra urna me
nininha. 
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pr~tende agir. A destruiçao que ele introduz na linguagem co
lettva é, para ele, absoluta, preenche inteiramente a sua funçao: 
tem de vivê-la sem esperanças de compensaçao, sem pressupor um 
pagamento. É-lhe proibido imaginar 0 que sera sensivelmente 
o munda quando o objeto imediato da sua crftica tiver desapa
recido; a utopia é, para ele, um luxo impossfvel: duvida sempre 
que as verdades de amanha sejam exatamente o oposto das men
t~ras de hoje. A historia nao garante nunca o triunfo puro e 
s1mples de um contrario sobre o seu contrario: ela revela assim 
soluçoes inimaginaveis, sfnteses imprevisfveis. 0 mit6Idgo na~ 
esta sequer na situaçao de Moisés: nao vê a Terra Prometida. 
Para ele, a positividade de amanha esta inteiramente oculta sob 
a negatividade de hoje; todos os valores do seu empreendimen
t? se ~he. apresentam camo atos de destruiçao: os primeiros 
f1cam mteuamente cobertos pelos segundos, nao sabra nada. 
Esta percepçao subjetiva da historia em que o poderoso germe 
do futuro. é . apenas o apoœlipse profundo do presente, Saint
-Just expnm1u-a corn uma fra se estranha: "0 que constitui a 
Republica é a total destruiçao daquilo que se !he opoe". Pensa 
<!ue isto nao deve ser entendido no sentido banal de "é preciso 
h.m~a~ o terreno ~ntes d~ reconstruit". A copula tem a qui um 
s1gn1f1cado exaustlvo: ex1ste para um determina do homem uma 
noite subjetiva da historia, onde o futuro se transforma em 
essência, em destruiçao essencial do passado. 

Uma ultima exclusao ameaça o mit6logo: corre o risco de 
fazer desaparecer o real que ele pretende proteger. Fora de 
qualquer discurso, a D.S. 19 é um objeto tecnologicamente de
finido: atinge certa velocidade, afronta o vento de certa maneira 
etc. E o mitologo nao pode falar esse real. 0 mecânico o 
engenheiro, o proprio utente falam o objeto; o mitologo ~sta 
condenado à metalinguagem. Esta exclusao ja tem um nome: 
é o que se chama o ideologismo. 0 zdanovismo condenou-o 
vivamente (se~, alias, provar que ele seja, por enquanto, evita
vel) no primmo Lukàcs, na Lingüfstica de Marr, em trabalhos 
como os de Bénichou, de Goldmann, opondo-lhe as reservas de 
um . real inacessfvel à ideologia, como a linguagem, segundo 
Stalin. É certo que o ideologismo resolve a contradiçao do 
real alienado através de uma amputaçao, e nao de uma sfntese 
(~as. o zdanovismo, esse nem sequer a resolve): o vinho é 
oh)etlvamente hom e, simultaneamente, essa qualidade é um 
mito: eis a aporia. 0 mit6logo resolve o problema como pode: 
ocupa-se da qualidade do vinho, e nao do proprio vinho, tai 
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como o historiador se ocupa da ideologia de Pascal, e nao dos 
Pensamentos propriamente ditos 31. 

Esta parece ser uma dificuldade de época: hoje em dia, 
pelo menas por enquanto, s6 existe uma escolha possivel, e essa 
escolha s6 pode incidir sobre dois métodos, igualmente excessi
ves: ou estabelecer a existência de um real inteiramente per
meavel à historia, e "ideologizar"; ou, pela contrario, estabele
cer a existência de um real finalmente impenetravel, irredudvel 
e, nesse caso, poetizar. Resumindo, nao vejo ainda nenhuma 
sintese entre a ideologia e a poesia ( entendendo por poesia, 
numa concepçao muito lata, a procura do sentido inalienavel das 
coi sas). 

É sem duvida, na exata medida da nossa .atual alienaçao, 
que nao conseguimos ultrapassar uma apreensao instavel do 
real: vogamos incessantemente entre o objeto e a sua desmisti
ficaçao, incapazes de lhe conferir uma totalidade: pois, se pene
tramas o objeto, libertamo-lo, mas destruimo-lo; e, se lhe dei
xamos o seu peso, respeitamo-lo, mas devolvemo-lo ainda misti
ficado. Parece que estamos condenados, durante certo tempo, 
a falar excessivamente do real. É que, certamente, a ideolo
gia e 0 seu contrario sao comportamentos ainda magicos, aterro
rizados, ofuscados e fascinados pela dilaceraçao do mundo social. 
E, no entanto, é isso que devemos procurar: uma reconciliaçao 
entre o real e os homens, a descriçao e a explicaçao, o objeto 
e o saber. 

Setembro de 1956 

( 31) Por vezes, aqui mesmo nestas mitologias, contomei 
habilmente o problema: sofrendo por estar continuamente traba
lhando sobre a evaporaçao do real, comecei a tornâ-lo excessiva
mente espesso, a descobrir nele uma compacidade surpreendente, 
que me agradava, e realizei algumas psica.nâlises substanciais de 
objetos miticos. 
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