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6 (27/5/2015) 

Alíngua também é nó1 

 

É imaginaria – I -, a saber: é a linguagem, relação entre dois indivíduos ou comunicação, 

relação entre a coisa nomeada e o nome ou significação e referência.  

É simbólica – S -, a saber: é a língua, objeto da lingüística. É o Um simbólico. A língua é 

social. É o que discerne. 

É real – R -, a saber: é alíngua, o que está além dos efeitos de comunicação – I – e do 

discernimento – S. 

O sintoma disso é o impossível: ainda que se possa representar e discernir os ditos resta 

sempre algo que não se representa e que não se diz. A palavra falta e isto é sintoma do real. 

Por outro lado, é também sintoma do real que se diga sempre algo a mais do que se deveria 

dizer. Isto é efeito da homofonia [que existe] e da metalinguagem [que não existe]. 

Ninguém pode dominar o eco dos seus ditos. Dito de outra maneira: o real insiste tanto 

como Um a menos quanto como Um a mais nas redes d´alíngua. [R  -1  +1]. 

É simples assim? Alíngua é real, a linguagem é imaginaria e a língua é simbólica? Não. 

Como em um nó, é um redobramento um pouco mais empilhado. Há entrecruzamentos 

por cima e por baixo. De outra maneira: alíngua é o real de um encontro contingente entre 

R, S e I. 

Aliás, é sempre este encontro real que se declina com diversos binários: coisa e nome, som 

e significação, sintaxe e semântica, sentido e forma, signo e comunicação. Por exemplo, 

pode-se perguntar: o signo é arbitrário ou necessário? Nem um nem outro, é encontro, e 

seja o que for, alíngua jamais advirá lá onde está, pois o signo é o ilimitado, o que não tem 

nome nem forma, isto é, o Isso, disjunto das subjetivações. 

A querela do signo testemunha que: do que não cessa de não se escrever [do impossível – 

do que nunca se escreve] ao que não cessa de se escrever [ao necessário – ao que sempre se 

escreve] desaparece o que cessa de não se escrever [o evento contingente – o que às vezes 

se escreve]. 

E, no entanto, algo acontece: isso não se tocava, isso se tocou. É isso alíngua: é a 

encarnação do simbólico. É, às vezes, pensamento que se contorce, que passa de uma 
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suposição à outra, é às vezes, o real do simbólico, outras vezes, bifurcação entre o 

imaginário fonia e o imaginário significação, às vezes representação, cálculos, 

discernimentos. Alíngua é uma rede do que retorna sempre ao mesmo lugar. 

Como é preciso manter o traço, alíngua – R -  sempre se liga à língua – S. Exemplo: o 

nome do real d´alíngua se deriva por homofonia do simbólico da  língua. Logo, alíngua é 

entrecruzamento da linguagem e da língua. 

Sendo a-esfera do real não pode se deixar representar pela esfera imaginaria e por isso pode 

se deixar representar pelo objeto a. É ao mesmo tempo vazia e cheia, aliás, um bom 

exemplo da ambivalência bleuleriana: ser ao mesmo tempo língua ideal e ideal da língua. 

A língua ideal é o ideal do simbólico, a demanda de univocidade, de poder dizer tudo, de 

poder discernir tudo. Coisa e nome são análogos, são semelhantes. Por isso o simbólico 

não tem nenhuma necessidade de suportar qualquer ligação especial das coisas aos nomes. 

Apesar disso, a demanda de univocidade persiste porque para fazer laço social, um discurso 

está obrigado a passar pela língua, o que quer dizer, de outra maneira, obedecer às 

injunções da realidade. É preciso um mínimo de língua e um mínimo de realidade para 

haver adequação. Por esta razão se confunde o Um do discernimento com o Um da 

realidade. É uma tentativa de encontrar a sinonímia almejada entre o Um do simbólico e o 

Um do  imaginário. A língua ideal é isso. No fundo se trata do ideal de clareza e distinção, 

um ideal de Supereu. 

O que se almeja é que da língua ideal – imaginária – porém traçada pelo Um simbólico, 

nasça uma língua ordenada pelo Um imaginário, que faria o laço social perfeito, tanto entre 

os nomes e as coisas quanto entre os falaseres. 

Esta é uma demanda de comunicação absoluta e eficaz: uma língua onde tudo se diria de 

todos a todos, e sobre toda coisa, em toda ocasião. Leibniz sonhava com isto; outros 

lógicos, matemáticos e filósofos também, sobretudo depois que todo mundo se rendeu ao 

discurso capitalista, que está organizado segundo a mesma homonímia: a economia 

mercantil. 

O ideal da  língua é totalmente de outra ordem. Sua matéria é também a sinonímia, mas em 

vez de se construir do Um imaginário ela se constrói do Um real, do ponto de encontro 

que é também instante de nomeação do real. Tal como o leão, o real só salta uma vez. Só 

seria possível produzir o real uma vez e desse modo a língua encontraria alíngua.  

Diz-se que Mallarmé visava isso com seu lance de dados: visava o encontro do som e do 

sentido: de S, porque se trata de números [cifras das faces, aritmética do verso, rede da 

sintaxe e do léxico], de I, porque se trata de matéria [cubos dos dados, sonoridade e 
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significações das palavras], de R, porque se trata de septeto e de Setentrião, isto é, de astros 

e traumas. Ele perseguia o sentido separado de toda e qualquer significação. Ele perseguia o 

real que o encontro espera e produz, ainda que alíngua, enquanto Real, seja realizada na 

língua, enquanto simbólica. 

 

 

 


