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Apesar do título lacónico e generalista, o livro de L. Scubla (a sua tese de doutoramento) é um estudo 

sobre um problema específico e obscuro da obra de Lévi-Strauss: a fórmula canónica do mito (FCM). O 

A. mostra que a FCM não é um tema marginal na obra do grande antropólogo francês, mas antes uma 

intuição teórica que organiza e orienta a sua pesquisa; mais ainda, e esse é o âmago da tese, a FCM 

arrasta consigo duas questões: a da génese do pensamento mítico e das culturas; e a do estatuto teórico da 

antropologia, ciência humana por excelência, para a qual o A., na linha do estruturalismo morfodinâmico 

de Jean Petitot, propõe o estatuto de ciência natural por via da matematização dos seus axiomas 

fundadores. Trata-se afinal de demonstrar, numa escrita exemplar de clareza, sobriedade e elegância, que 

a FCM, criticada como utilização mágica de símbolos matemáticos nas ciências sociais, escamoteada 

durante cerca de trinta anos pelo próprio Lévi-Strauss, funciona de facto como lei geradora das formas 

míticas.  Mas, para tal, torna-se necessário proceder à sua esquematização catastrofista, o que permite 

confirmar o estatuto da FCM como equação inteligente, ou seja, como singularidade encerrando 

localmente toda uma estrutura de regulação global. A contribuição das matemáticas, mais precisamente 

da teoria das catástrofes, é pois essencial para a realização daquilo que foi sempre um projecto ideal para 

Lévi-Strauss. Por isso, o livro está dividido em três partes: a primeira dedicada às vicissitudes da FCM – 

invenção, escamoteamento, denegação, reabilitação - na obra de  Lévi-Strauss; a segunda às contribuições 

dos antropólogos, desde os cépticos aos temerários; a terceira às dos matemáticos, com relevo para a 

esquematização morfodinâmica da FCM realizada por Petitot entre 1992 e 1997.  

Ao longo de toda a obra, mas sobretudo da primeira parte, o A. dá conta das hesitações e oscilações de 

Lévi-Strauss entre um estruturalismo parmenidiano (estático, equilibrado, harmonioso) e um 

estruturalismo heraclitiano (dinâmico, em perpétuo desequilíbrio produtor de formas). A tese do A. é de 

que a FCM, com a qual Lévi-Strauss pretendia dar conta, a partir da sua génese, da estrutura dos mitos e 

suas transformações, é o lugar de tensão entre Parménides e Heraclito. E se as potencialidades de 

morfogénese da FCM passaram despercebidas ao próprio Lévi-Strauss, que a negligenciou, foi em grande 

parte devido aos seus preconceitos filosóficos que o conduziram a dar prioridade ontológica ao discreto e 

à diferença. As potencialidades da FCM que, para o A., vão além da sua capacidade em constituir-se 

como lei geradora do mito e estendem o seu campo de aplicação ao rito e às estruturas elementares da 

vida social, devem-se a um desequilíbrio interno, a uma dissimetria, que traduz o segundo membro da 

segunda componente da FCM:  

Fx(a):Fy(b) :: Fx(b):Fa 
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 (y).  

Dá-se aqui uma inversão entre valor de função e valor de termo de dois elementos, a e y, correspondente a 

uma externalização de um parâmetro interno acompanhada de uma internalização de um parâmetro 

externo. A FCM tem a estrutura de uma dupla torsão de que a figura topológica da garrafa de Klein dará 

conta mais tarde na obra de Lévi-Strauss. Mas o que importa é que a dissimetria da FCM aparece desde 

logo dificilmente compatível com a função que Lévi-Strauss atribuía então ao mito: a de mediação de 

contradicões – função de simetria e de analogia inscrita numa lógica das trocas recíprocas. O A. põe em 

evidência que a estrutura topológica da FCM, que encerra o seu dinamismo, é irredutível às estruturas 

simétricas e estáticas da álgebra de Boole e do grupo de Klein, relevando ambas da lógica combinatória, e 

justifica assim a abordagem topológica e dinâmica da teoria das catástrofes. Mostra ainda que a época em 

que a FCM desaparece e é substituída, nos estudos de Lévi-Strauss, pelo grupo de Klein, é a de 

Mythologiques (1962-71), marcada por uma concepção da função do mito claramente orientada pelo 

axioma estruturalista – a de produzir distâncias diferenciais -, pela definição dos mitos como mitemas de 

uma linguagem universal que é a mitologia – o que acarreta a perda não apenas da questão da génese dos 

mitos mas também a das relações estruturais e funcionais destes com a vida social. Ora, quando, a partir 

de 1974, Lévi-Strauss recupera a FCM nas suas aulas, é para a aplicar a um rito (a cerimónia iatmul do 

naven); e quando, em 1984,  La Potière Jalouse reabilita explicitament a FCM, esta aparece associada à 

garrafa de Klein, figura topológica que dá conta da dialéctica ou reversibilidade entre dentro e fora que 

caracteriza o pensamento mítico. São estas duas dimensões da FCM, a sua natureza topológica e dinâmica 

e a sua aplicação ao rito, que o A. vai desenvolver. Precisemos que a extensão do campo de aplicação da 

FCM supõe que, na perspectiva naturalista e realista que é a da morfogénese, mito e rito são formas 

simbólicas que reproduzem processos e estruturas do real natural, sendo-lhe, portanto, coextensivas. 

Assim, o mito, que sempre conta a emergência de um sistema de diferenças (o discreto) a partir de um 

mundo originalmente indiferenciado (o contínuo), narrativiza a morfogénese das sociedades humanas 

(rito), bem como a de fenómenos naturais ou mentais. 

Os antropólogos cujos estudos mais contribuiram para o esclarecimento da FCM são E.K. e P. Maranda e 

M. Mosko. O principal valor de ambos está precisamente na possibilidade implícita ou explícita de 

aplicação da FCM ao rito. Assim, o casal Maranda, ao centrar a sua atenção na função de mediação do 
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mito, considera que o mediador (b) é aquele que procede à morte violenta de um monstro ou ser maléfico 

(a-1). Ora, não é difícil para o A. ver nesta morte violenta de um ser maléfico o rito sacrificial do 

pharmakos, tal como René Girard o expõe em La Violence et le Sacré (1972). Quanto a Mosko, a 

utilização que faz da FCM torna-a aplicável a toda a vida social e suas instituições. Mas se os Maranda 

negligenciam, no mito, a função de produção de diferenças em proveito da de mediação (quando, na 

verdade, a FCM concilia ambas as funções), Mosko apaga o desequilíbrio e a dissimetria da FCM. Porém, 

a importância que ambos os estudos dão ao rito fornece ao A. uma base de apoio para a sua teoria girardo-

thomiana da função de regulação biológica ou etológica das formas míticas e rituais. Entram aqui os 

temas da predação e da violência como figuras de um contínuo ou indiferenciado do qual emergem as 

formas. Em traços largos e sintéticos, tal função de regulação remonta ao longo passado de caçador do 

homem e evidencia que a relação predador-presa, princípio da génese das formas vivas, é o eixo de 

inúmeros ritos. Nesta perspectiva, os ritos sacrificiais e/ou de expulsão do pharmakos, nos quais a vítima 

opera a reversão do perigo colectivo em salvamento colectivo, são formas de regulação da vida social. O 

A. assume a hipótese girardiana de uma auto-regulação da violência narrada pelo mito (mediação = 

indiferenciação + produção de distâncias diferenciais) e posta em acto no rito que mais não faz do que 

repetir, com mais realismo ou mais simbolismo, o assassínio fundador – acto primordial donde jorrou a 

cultura. O alcance político e ético desta ideia da função de auto-regulação social do rito de expulsão do 

bode expiatório não constitui matéria de reflexão para o A. O cerne da sua tese situa-se na constatação de 

que a teoria das catástrofes dispõe de modelos matemáticos – como o lacet de prédation e o cusp -  para a 

relação  predador-presa subjacente aos ritos, que a tratam como um processo cíclico dotado de uma 

reversão catastrófica: a de predador em presa, de carrasco em vítima, de rei em anti-rei, não esquecendo a 

reversibilidade entre dentro e fora.  

Passemos então às contribuições dos matemáticos. Revendo a esquematização catastrofista do quadrado 

semiótico realizada por Petitot, o A. explica duas coisas essenciais: i) que a FCM, na sua complexidade e 

no alcance do seu campo de aplicação, é uma extensão do quadrado, pelo que a catástrofe adequada à sua 

dupla torsão é o double cusp; ii) que o mecanismo victimário de Girard assombra o quadrado semiótico 

ao nível das deixis (eixos verticais ascendentes). Com base na análise do mito de S. Jorge, o A. propõe 

que o termo deixis seja tomado à letra: apontar a presa é a deixis arquetípica. O que a primeira deixis 

aponta é o pharmakos, logo o rito sacrificial; o que a segunda deixis aponta é o rei, logo o rito da 

intronização. O assassínio fundador tem assim um grande peso nesta tese. Girard permite ao A. passar do 

mito à vida social. O assassínio fundador é considerado, no âmbito da teoria das catástrofes, uma 

singularidade ou centro organizador do qual derivam as formas culturais. Ele é a materialização daquilo a 

que Lévi-Strauss chamava a eliminação radical de um fragmento do contínuo, donde emerge a cultura 

enquanto sistema de diferenças assegurando a boa distância e o vínculo social. Porém, constatando que 

Girard negligencia o casamento sagrado no rito de intronização – modelo reduzido da substância de mitos 

e ritos -, o A. recorre a Hocart e reconstitui assim os dois eixos dessa cerimónia: o sacrifício e a 

procriação, o sangue sacrificial e o sangue menstrual, a vida e a morte, o masculino e o feminino – eixos 

que organizam as oposições fundamentais de uma sociedade. Em suma, na génese da grande diversidade 

das formas mítico-rituais está um couplage de duas oposições - vida/morte, masculino/feminino – 

correspondentes às pregnâncias de Thom e aos semas profundos de Greimas (v. neste mesmo volume A 

viragem morfodinâmica...).  

A uma tese tão estimulante para os estudos sobre o imaginário e para o desenvolvimento teórico das 

ciências humanas, e tão apaixonante não apenas pela matéria que trata mas pelo modo como combina o 

científico e o especulativo na forma como a trata, faria um único comentário.  Diz ele respeito à 

negligência da função do metapsicológico no antropológico ou, mais precisamente, da dimensão libidinal 

que trabalha a morfogénese do simbólico. Assim, apesar de referir que Girard retoma noutra perspectiva o 

mito freudiano do assassínio do chefe da horda primitiva, o A. passa em silêncio a questão do gozo 

sexual. Mas ela está em jogo nesse conflito e nesse assassínio fundador da cultura e do interdito do 

incesto o qual, de facto, se revela insuficientemente explicado pelo princípio lévi-straussiano da 

reciprocidade. A equação crâneo=útero
-1
 e a proposição o sacrifício masculino é o operador agnático não 

enunciam só que há uma conexão entre cabeça-cortada e dar-uma-descendência-ao-marido, e que o 

sacrifício é a base do vínculo social; enunciam também que o significante fálico, na sua função de 

estruturar as identidades sexuais e a sucessão das gerações, emerge da castração simbólica e que o vínculo 

social, porque fundado no sacrifício do gozo incestuoso, tem uma dimensão libidinal e psico-sexual 

irredutível à procriação. Mas sobretudo como não ver, nos dois eixos do rito da intronização, as duas 

dimensões da pulsão : sexual e de morte (Eros e Thanatos) ? Mais ainda, ambos os eixos observam o tipo 

de reversão (de vítima em rei e de conteúdo em continente) que caracteriza precisamente o circuito 

pulsional e a sua tipologia: activo-passivo, dentro-fora. De facto, o A. mostra ao longo da sua obra que 

tanto o rito paradigmático como o pensamento mítico funcionam de acordo com o modelo da pulsão. O 

que não é de espantar dada a assimilação ou, pelo menos, a afinidade entre pregnância thomiana e pulsão 
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freudiana que Petitot evidenciou. Fica então por elucidar a função da pulsão no desequilíbrio interno e na 

dissimetria da FCM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


