HENAULT, ANNE, LES ENJEUX DE LA SEMIOTIQUE, PARIS: PUF, 1979.

Se pretendemos escrever elogiosamente sobre um livro de
hi
quase 10 anos atris, g porque reconhecemos a grande importincia do
mesmo e desejamos salientar o atraso de nossas tradugOes. Tratase de um livro que liga a teoria a pritica, sendo 6til seu manuseio nos mais diferentes niveis do aprendizado; al gm do que desmistifica a palavra "semiertica" da sua acepgao de modismo passageiro a ultrajante. Recoloca a explicagao do texto tradicional lada
do a lado com a que instaura, mostrando, com o conhecimento
semigtica, o que se ganha em clareza e metodologia, pois
constr8i-se uma figura dinimica dando conta da producao da "id g ia" e
concebe-se a significagao como uma organizagao global.
As apostas da sealeitica a um titulo por si s6 muito significativo, ainda que em franc g s a palavra "jogos" esteja macs explicitamente marcada. As apostas sao os desafios vencidos pela autora que de hip6teses a hip8teses vac formulando sua teoria. Do capitulo II ao V (61timo) desenrolam-se hip6teses das mais gerais
e fundadoras da semi6tica como "o que podemos conhecer da significagao a forma e nio substincia" e "a forma da significagao
se
organiza em sistemas de relagOes" As que levam a estruturagao do
quadrado semiOtico "a relacao explicita a desenvolvida de um elemento de significagao com o seu correspondente contririo ou contraditOrio", que d uma nogio desenvolvida por Greimas no
texto
Doffs Amigos de Maupassant.
Pelas duas hipOteses primordiais apresentadas no
capitulo
a semi6tica delimita estritamente seu objeto de estudos o que
6 uma preliminar necessaria a toda intencao cientlfica, mas define tambgm, da mesma maneira, uma metodologia, cujo o essencial esti no estabelecimento de um principio de abstracao. Nao escolhe
II,

como ponto de partida de sua anilise os dados brutos da experi gncia. Procura abstrair dedutivamente, da massa dos fatos de signi-
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fleece°, conjuntos, apresentando tal ou tal caracteristica identica, na qual levara adiante o estudo. Por exemplo, o efeito
de
sentido "pobreza de Pele de Asno" ngo constitui para o analista
um todo homogeneo cuja significag go pode ser estudada globalmente. De acordo com o caso, sera portador de indices diversos que
sergo reaproximados de outros indices disseminados no texto.
A
"pobreza de Pele de Asno" pode ser ocasionada por julgamentos do
narrador a ent go permitir uma anelise da enunciagio. Este mesmo
efeito de sentido pode ter um papel determinante no
desenrolar
das peripecias da histeria - estuda-se ent g o seu aspecto narrativo e assim por diante.
de
Trata-se ent g o de precisar muito estreitamente o ponto
vista sob o qual examina-se um efeito de sentido, apresentando a
mesma componente abstrata. A descrig go semi5tica propOe uma an5lise dos fenOmenos observados, depois eventualmente uma sintese,
A
ordenando dedutivamente os aspectos sucessivamente isolados.
anglise
autora coloca em relevo o carter neo "substancial" da
semietica, que neo cria objetos de saber fechados neles prOprios,
quer dizer, ngo ressalta a "mensagem" ou "essancia" do significado do texto, logo, neo responde as perguntas mais "naturais":"sua
a
resposta, no sentido pr5prio e no figurado n go pode ter seneo
aparencia de diagramas ou esquemas que relacionam termos". Este
procedimento condiz a substituir grande riner° de fenOmenos textuais a um nftmero reduzido de unidades e de classes de unidades
construidas abstratamente. Este teoria tende a construg go explicita de relag ges ao nivel elementar que sao representagaes
do
comportamento constante e universal de certos elementos de signifleece° ao nivel profundo. Constituem a finalidade mesma da pesquisa semi6tica - Segundo Hjelmslev - "a instancia original
de
toda manipulagio do sentido e de toda organizagio dos
contegdos,
as categories necesserias a sua formalizageo seo verdadeiros universais da linguagem.
No capitulo III, a autora apresenta as hip6teses que concernem a eng lise do sentido em elementos minimais que sec, articulados em relag6es binares de oposig go cujos polos s go chamados
de
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"semas". Algumas amostras de an g lise se/nice ou de estruturag go de
campos lexicais respeitam s6 parcialmente a regra fundamental desta teoria que 4 o carter totalmente relacional dos semas; algumas destas vezes, a decomposig go de um objeto complexo em objetos
menores acaba conduzindo (grande erro) a uma atomizag go arbitrg
g lise
se--riadsgnfco.Outrasvez,importncad
mica chega a ser de carter explicative a esclarecedor. Uma ticnice de leitura formal como a que propOe a semietica deveria ser
ensinada de maneira sistemetica afim de socorrer o especialista
ou o simples leitor cada vez que se colocam problemas de interpretagio. E o que diz a autora, dando a seguir um exemplo
por
meio da ang lise Bernice de Vozes de Silencio de Malraux. Delimita
da
o fragmento "A moeda do Absoluto", apresenta as componentes
definiggo de ante e faz a ang lise semica do paradigms da temporalidade tratando o passado como dues entidades antin gmicas • o /natural/ e o /cultural/, mostrando como seria perigoso tratar como
um todo a temgtica do tempo neste texto.
No capitulo IV, formula hip6teses relatives a combinatgria
ao nivel elementar que sao os classemas e as isotopias; os primeiros, representam um tipo de coerencia do discurso que e assegurado pela repetigao de elementos parecidos ou compativeis, como
num jogo de domin6s que exige que se juxtaponha as pecas apresentando configurag ges identicas ao seu par. A isotopia i a resultante da repetiggo de elementos de significagio da mesma categoria. Por exemplo, em "o gato arranha", o sujeito animal seleciona
a primeira possibilidade: a presence da isotopia /animalidade/.No
Greimas
primeiro par ggrafo do texto Dois Amigos de Maupassant,
de
procede a extragio da isotopia dominante tanto pelo n gmero
suas ocorrgncias como pelo papel no desenvolvimento da seggincia.
em redor dela que se fazem os encadeamentos. 0 conceito de isode
topia e indispens gvel para melhor esclarecer os fen gmenos
litergrios.
multiplicidade de sentidos (polisemia) dos textos
do
Para melhor sentir sua import gncia, a autora faz uma an g lise
fragmento "Do homem" dos Caracteres de La Bruyere, no qual ha um
jogo sobre duas isotopias /animalidade/vs/humanidade/: nos termos

120

portadores do classema /animalidade/ ha os equivocos e os nao
quivocos, logo, ha tambgm oontradigges nos termos portadores
classe /humanidade/

eda

No capitulo V, tratando do quadrado semi gtico, he uma anilise pretica de uma Carta a Sophie Volland de Diderot onde a transformagio de morte em vida g negada reiteradamente. Trata-se de um
texto estetico, quer direr que exclui totalmente os pOlos esquerdos do quadrado /transformag go/ e /n5o permanencia/, Para afirmar os pg los direitos /permanencia/ e /n5o transformagio/. Coloca entre as duas deixis uma barreira intransponivel. N5o manique
festa nenhuma mudanga entre o que g colocado no comego e o
e admitido no fim.
Cumpre ressaltar o livro em preparag5o de Anne Henault: Leitura de Coerenclas, manual de anelises de textos a partir de conceitos semigticos, com livro do aluno e livro do professor.
As apostas da semifitica termina com a conclusio da autora que
responde ao seu primeiro capitulo "0 novo esplrito semietico" e
ainda com uma bibliografia de base e especializada, com indicagges de revistas, com um glosserio, um index nacional e o sumerio
final.
de
Finalizamos nossa apreciag5o com a frase do preficio
Greimas, Diretor da Escola "des Hautes Etudes" em Ciencias
Sociais em Paris: a leitura semi g tica, se i uma estrita explicagZo
das regras, a tambim uma invengio do sentido, macs do que uma descoberta do objeto, e uma descoberta de si mesma.

Carmem Lucia Cruz Lima
UFSC
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