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o livro que não quer calar

Depois da sua traduçao para o ita
liano e para o espanhol, De l’imperfection
(1987), a ültima obra individual de Al

girdas Julien Greirnas, ganha também
agora urna versão em português, Da im
peifeicao, garantindo assim sua ampla
circulacão em linguas neo-latinas. Por
ser lançada mais tardiarnente, a edicao
brasileira, disponIvel 1 5 anos depois da
publicacao original em frances (1987), já
pode incorporar parte do debate provo
cado pelo que muitos consideram o liv
ro-testamento de Greimas, tarnanha a
importância dos caminhos que a obra
aponta para o desenvolvirnento da pro
pria semiOtica. Alguns desses caminhos,
configurados a partir do debate deflagra
do pelo prOprio texto de Greirnas, são
indicados nos prefácios que Paolo Fabbri

e RaOl Dorra flzerarn do livro nas cdi
çôes em iraliano (1988) e em espanhol
(1990), respectivamente. São apontados
tambérn, ainda mais clararnente, na in
terpretacão que Eric Landowski propöe
do livro em um ensaio publicado em es
panhol nurna coletânea editada entre
São Paulo e Puebla, em torno dessa
obra.1 Corno forma de estimular 0 Se

mioticista brasileiro a entrar nesse deba
te, todos estes textos foram traduzidos e
incluldos na versão brasileira que ganha,
assirn, urn diferencial. Juntarnente corn
o prefácio de Ana Claudia de Oliveira,
responsável pela traduçao de Greimas e

pela organizacao dessa nova edicao, to-

dos estes textos oferecem ao leitor de lIn

gua portuguesa urn panorama de pistas

preciosas para uma meihor cornpreensão
dos carninhos que os sernioticistas lati

no-americanos e europeus tern traçado

no desenrolar da disciplina.
No Brasil, a publicacao de Da im

pefeicao se dá em meio a efervescência,

em certos circulos, dos estudos em torno

da chamada semiótica do sensivel, uma

linha de investigacão inaugurada jus
tamente por proposicôes apresentadas

neste livro. Não por acaso, a ediçao bra

sileira foi uma iniciativa do Centro de
Pesquisas SociosserniOticas (PUCSP -

USP - CNRS) que, numa parceria corn

a Hacker Editores,2 envolveu seus pro

prios pesquisadores na preparacão do

livro publicado. Sediado em São Paulo

desde a sua criação (1994), mas congre

gando semioticistas de várias regiOes do
Brasil, o CPS é hoje o principal abrigo

interinstitucional, no Brasil, das discus

söes provocadas pela incorporacão, a
partir de Da imperfeicao, das dimensöes
estésica e estética a teoria da significa

ção.3 Os desdobramentos teOricos dessa
proposta são rnuitos. Sem que se confi

gure uma ruptura com a grarnática na
rrativa desenvolvida durante os anos 60-

70 por Greimas, o desafio lançado por
ele aos seus colaboradores, nesse livro
que foge completamente da ortodoxia
dos seus dernais trabalhos, foi o desen
volvirnento de “urna inteligencia do sen

sIvel”. Trata-se agora de compreender o
sentido na sua “informidade originária”
(como diz Dorra), antes “da sua repre
sentação social” (conforme Fabbri), an
tes que se tome inteligIvel/cognitivo: urn
sentido que se dá na e como “puma sensa
ção”; urn sentido cuja particularidade é
justamente ser sentido — enfim, urn “sen
tido sentido”, como bern resume
Landowski, dentro do seu conjunto de
trabalhos voltados especificamente a
descriçao desse regime.

A primeira consequencia rnetodo
logica de ral proposta é o desprendimen
to da serniOtica de urn corpus textual de
referCncia (textos stricto sensu) e a sua
consequente preocupacao em descrever
agora urn sentido que se dá em ato, seja
nas experiências individuais, seja nas
práticas sociais cotidianas, nas quais es
tao necessariarnenre envolvidos compo
nentes afetivos e sensoriais. A tentativa
de compreender uma espécie de “sinta
xe” das operacOes sensIveis tern levado
urn certo námero de semioticistas a se
preocupar, por exemplo, corn a descrição
de urn regime de sentido da ordem da
presença, do contato e mais precisarnente
do contdgio; urn sentido que se dá tao so
mente na co-presenca dos actantes sujei
to e objeto, numa interação significativa
em si mesma.40 que se busca entao, em
áltima instância, e compreender e des
crever — através de urna serniOtica que se
apresenta, agora, mais corno uma pratiCa
reflexiva que corno urn rnétodo — o mo
do corno a presenca mesma das coisasfaz
sentido: urn sentido entretecido naquilo
que os nossos sentidos pot si sOs (o tarn,
em particular) nos permitem apreender.
Da imperfeicdo abre carninho para tratar

rnos o prOprio modo corno nos relacio
namos corn a presenca do outro-objeto
corno urn regime de sentido de outra or
dern — da ordem do “vivido”. Não rnais,
portanto, urn sentido realizado e, como
tal, manifesto como urn discurso enun
ciado, mas, agora, esse sentido em ato,
que se constrOi em situaçao, no momen
to rnesrno em que se dá a co-p resenca
entre sujeito e objeto. Admite-se assim, a
partir dessa concepcão, a possibilidade
de se descrever urn sentido que se confi
gura justarnente corno aquilo que 0 SU

jeito somárica e sensorialrnente sente
diante da apreensão sensIvel de urn obje
to, ou, se preferirmos, corno o “vivido”
que emerge da convocação sensória pro
vocada pela presenca pregnante desse
outro-objeto.

Se tudo aquilo que e convocado
pela coalescCncia de nossas ordens senso
riais não apenas se sente (pelos olhos, pe
Ia boca, pela pele, etc.), rnas tambérnfaz
sentido, é preciso então entender como o
sensIvel e o inteligIvel se interdefinem e
se configuram mutuamente nesse pro
cesso. Superando o chssico dualismo,
que se configurou inclusive na semióti
ca, entre o sensitivo e o cognitivo, cabe
agora descrever como o sentido inteligI
vel ja incorpora o sensIvel e corno tam

bém ha, na perspectiva inversa, uma
inteligibilidade no sensivel. Frente a esta
intersecçao, o desaflo posto é o de inte
grar na análise as duas dirnensOes intrin

secas a qualquer experiência humana — o
saber (o conhecer) e o sentir (ou o “sa

bor”, nos termos de Greimas). E na ins

tauração desse percurso teOrico que estão

as balizas do De l’imperfection, ancoradas

agora na relação entre serniOtica e estéti
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Ca, poiS 0 próprio deste tipo de experiên

cia é justamente convocar uma dessas
dimensôes mobilizando a ourra. Have

n, no entanto, uma experiência estética

que não fosse aquela tradicionalmente
associada ao deslumbramento e ao su
blime convocados pela “grande Arte”?

Nesse livro, Greimas postula que sim, e

nisso reside a originalidade e a proposra
chave da sua ültima obra. Partindo da
análise de cinco textos literários nos
quais se constrói urn simulacro desse ti

po de experiência, dc chama nossa aten
ção para o “deslumbramento” — o “re
lampago” ou o guizzo — que também se
produz nas experiências cotidianas scm
pre que urn outro-objeto provoca urna
espécie de “fratura” ressemanrizadora do
dia a dia do eu-sujeito. Greimas mostra
ainda como esse sentido pode ser atri
buldo a urn tipo particular de fusão sen
sorial — no seria então necessariamente
urna presenca? — entre sujeito e objeto.
Ease sentido que emerge desse tipo par
ticular de relaçao entre sujeito e objeto,
fundada no que Greimas descreve como
uma surpreendente intercambialidade
de papéis actanciais, marca-se pela este
sia, ou seja, pelos modos como, convoca
dos pelas ordens sensoriais, processamos
então o sentir como sentido (como sig
nificacao). E justamente desse sentido
estésico que Da impefeiçäo convoca os
semioticistas a se ocupar em busca da sis
tematização dos instrumentos para a
descriçao dos seus procedimentos.

A primeira constatação, nesse per
curso, é de que a estesia pode ser descri
ta em diferentes práticas sociais desde
que o regime de interaçao entre o sujei
to e o objeto se dê na ou por uma relaçao

sensIvel entre eles. Quais são então as

configuracôes possiveis de tal relação?

Nesse trabaiho de descriçao, parte dos
estudos semióticos inspirados pelo Da

impefeicão tern se desdobrado natural
mente em investigacOes sobre a corpo
reidade e a materialidade mesma do
mundo como elementos significantes.
Corn razão. Por sua natureza pré-discur
siva, esse sentido estésico está, por urn Ia

do, muito frequentemente associado ao
somático. Considera-se agora, afinal, a
emergência de urn “sentido sentido”,
que se dá justamente num tipo de rela
cáo em que o corpo, na sua flsicalidade,
pode ser tratado como sujeito ou objeto
de uma interação actancial — “carnal” —

criadora de sentido por si so. Trara-se

ainda, por ourro lado, de urn sentido

que, instaurado corno “pura sensação”,
pode se dar tanto no contato do sujeito

corn a prOpria matéria significante do
mundo-objeto num tempo e espaco
concretos, quanto na sua relaçao corn a
matéria-suporte do objeto que, corn sua
pregnância, o toca, convocando-o senso
rialmente. Em urn caso ou noutro, o que

se tern, em 6ltima instância, é o projeto
de desenvolvimento de uma semiOtica
da própria matéria voltada a descriçao
dos sentidos oriundos do “rnodo de es

tar” dos corpos em geral, enquanto soma
e/ou physis, em presenca uns dos outros
(148). Este sentido que depende de urn
“contato”, de uma relação “corpo a cot
p0” entre sujeito e objeto, tern levado
pesquisadores a se preocupar também
corn a descriçao dos mecanismos de con
figuracao do gosto (enquanto urn prazer
relacional entre sujeito e objeto que se dá
também no sentir), das estratégias de fi

gurativização das sensaçOes (passando
por urna reflexão sobre a hierarquia das
ordens sensoriais) e das estesias coletivas
(o sentido como contdgio).

Toda essa ordem de problemas
reOricos que se coloca para a semiótica,
desde a publicacao do De l’imperfection,
parece se desdobrar, no entanto, de urna
mesma constatação: a de que a relaçao
entre sujeiro e objero, a partir da qua!
surge todo 0 setIrido, nao se define ape
nas na circulaçao de urn valor. Como
também insiste Landowski, não se limita
a transitividade de uma relação de jun
cáo definida pot uma alternância de es
tados de conjunçao ou disjuncao (ernie
sujeito e objeto) porque, agora, o que se
quer pensar é justamente a interação di
reta, imediata, “scm mediaçao” de valo
res identificáveis e reduzIveis a eixos Se
rnânticos (Landowski 1996). Feita a
constatação, surge o problema central
colocado — mas nao enfrentado profun
damenre — por Greimas: como apreender
e descrever 0 que nao circula, o que não
se manifesra, o indizIvel, o que faz senti
do somenre como e por ser “vivido”, en
fim? Da irnpe,feicao não provoca apenas
uma discussão sobre método, coloca
também urn problema de meralingua
gem tao caro ao sernioticista. Como tra
tar “cientificamenre” 0 “vivido”? E, ao
mesmo tempo, como rrarar desse tipo de
sentido scm recair numa descriçao de na

tureza filosOfica ou liteniria? Como nos

sugere Fabbri, o que Greimas empreen
de, nesse livro, é uma primeira aproxi
rnaçao da discussão sobre a “forma figu
ral” das experiências esrésicas.

Nesse ültimo projeto greirnasiano,
não levado ainda hoje a cabo, o modo co

mo o analista descrever o objeto parece
ser parte mesmo daquilo a ser analisado:
ou seja, o objeto analisado se constrOi no

próprio exercIcio de análise que começa
necessariarnente por sua descriçao. Afi
nal, como semiotizar o “vivido” senão
através de sua prévia descriçao e como,
nesse caso, não considerar que a descrição
ja se constirui tambérn numa forma de
análise? Para enfrentar esse impasse, em
Da impefeicao, Greimas acaba se des
prendendo em pane da nornenclarura e
da rIgida metalinguagern difundidas ate
então pela serniótica. A nova ordem de
fenômenos sobre os quais se debruça e a
abordagem insOlita que para des propoe
leva-o, naturalmente, a adotar urn discur
so que oscila, nas duas parres do livro
(“fraturas” e “escapatórias”) entre o poéti
Co e o cientifico. Scm perder, todavia,
oem 0 vigor, nem o rigor no pensamen
to, que o notabilizararn, Greimas revela
rambém, nesse livro, urna veia literária
desconhecida ate então. E tarnanha a sen
sibilidade corn que indica e descreve o
aparentemente scm sentido que, para tra
duzi-la, parece preciso também sentir
junto e corno dc os efeiros desses “aci
dentes” ressemantizadores cia prOpria vi
da. Felizrnente, para os leirores em lingua
portuguesa do De l’imperfection, Ana
Claudia de Oliveira soube, corn seu texto
cuidadoso, preservar também o seu sabor.

NOTAS

Yvana Fechine

1. E. Landowski (1999) “De l’imper
fiction, el libro del que se habla” ens
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Semiótica, e;tesis, estética de R. Dorra,
E. Landowski e A. C. de Oliveira

(eds.). São Paulo/Puebla: EDU

CIUAP. 0 texto original de Landows

ki, que apresentava esta co!etânea, foi

adaptado pelo autor especialmente pa
ra a ediçao brasileira (“Da impeifeiçao,
o livro do qua! se fala”, pp. 125-150).

2. www.hacker-editores.com.br
3. Vide. por exemplo, a série de Ca
demos de Discussão do Centro de Pes
quisas Sociossemióricas, São Paulo,
Ediçaes CPS, especialmenre os mIme
ros 5 ao 8. Vide também as co!etâneas
organizadas sob os auspicios do CPS:
Do inteligh’el ao sensivel de E. Lan

dowski e A. C. de Oliveira (eds.), São

Paulo: EDUC, 1995, e 0 gosto dagen
te, o gosto des coisas de E. Landowski e

J. L. Fiorin (eds.), São Paulo: EDUC,
1997.

V. PERFILES

FRANCA MARIANI

(15 noviembre 2002)

Franca Mariani, frndczdora del Centro Romano tie Semiótica, ha muerto deforma

imprevista en Ciudad de Mexico adonde viajó para un congreso. Cuando se creó La Fede

ración Latinoamericana tie Semiótica en Rosaria, en octubre de 1987, Franca Mariani

estuvo entre losfirmantes delActa original, apoyando desde entonces el desarrollo de La se

miótica latinoamericana. Giovanni Manetti, presidente tie La Asociación Italiana tie Es

tudios Semióticos —AISS— Ia recuerda asI:

“Los semiologos Ia habian conocido hace ya casi treinta años, en 1973, en Ur

bino, en el bello e intelectualmente estimulante escenario de los primeros seminarios

estivales del Centro Internacional de Semiótica. Franca acababa de recibirse, pero se

trataba de su segundo titulo académico, un crabajo de tesis sobre las estruccuras

rratologicas de una célebre y, en cierto modo micica, r6brica del periódico Domenica

del Corriere “La realtà romanzesca”. El rigor intelectual y el compromiso politico

—dos rasgos que Ia acompafiarán toda su vida— le habian permitido hacer un trabajo

luminoso, donde Ia semiótica era utilizada como un instrumento de crIcica social.

De esta investigación surge posteriormente Realtà romanezca nella “Domenica del

Corriere” (Longo, 1976), que inicia un largo perlodo de profundización de sus estu

dios semiologicos.
Franca Mariani nunca pensé en Ia semiórica —que desde entonces fue una de

sus pasiones intelectuales— como un instrumenco aséptico, sino siempre relacionada

con su compromiso civico, corno instrumento de conciencia politica, como método

para renovar los estudios de cririca e historia de Ia lireratura. Funda y preside el Cen

tro Romano de Semjótjca (1978-98), que anima junro con otros colaboradores.

Franca me dio hace dos aflos un Opásculo conmemorativo, con gran orgullo, el orgu

lb de quien ha promovido incansablemente congresos, encuentros y publicaciones,

un trabajo de propuesta semiologica sobre temáticas que van desde del mundo clásico

(.lvlondo classico: percorsi possibili), a! medieval (La Divina Commedia e ii suc uiaggio

neltempo), o al de Ia literatura contemporánea (II linguaggio e ii mondo: narrativipossi

bili. El orgulbo de quien ha contribuido a promover un trabajo que se volvió colec

tivo y lo hizo en un clima de sincera colaboración y estima reciproca.

Sin duda una de las “memorias históricas” de la Asociación Iraliana de Estudios

4. Sobre esses conceitos desenvolvidos
por E. Landowski, vide, por exemplo
“La presence conragieuse” e, para uma
visão mais geral em termos de propos
tas para uma semiótica do sensIvel,

Passions sans nom.
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