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ABSTRACT: Between the most known semiotics branches of study in Brazil, there are 
the North American semiotics by Charles Sanders Peirce, and the French semiotics by 
Greimas and Courtés. Some of the followers of the different branches have been 
arguing with each other, accusing the opposite theory of being in fact, practicing 
semiology. And we wil ltry to discuss this question here. 
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0. Introdução 
 

Há uma acusação recíproca entre peircianos (1) e greimasianos (2) de que o 
outro faz semiologia e não semiótica. Os primeiros afirmam que os segundos buscam na 
lingüística saussuriana as bases de suas idéias semióticas, sendo, portanto, mais 
lingüistas ou semiológos do que propriamente semioticistas; os segundos acusam os 
primeiros de professarem uma “ teoria dos signos” ou dos “ sistemas de signos” e não 
uma teoria da significação, pois é aqui que os greimasianos concentram seus estudos, 
pois entendem ser esta a verdadeira semiótica. Ambos colocam a semiologia como 
“ ovelha negra” da família, por ser criada por um lingüista, SAUSSURE (1969), pois a 
semiótica tem a pretensão de ser uma teoria capaz de ultrapassar o estudo da linguagem 
verbal, em busca da análise de todos os signos possíveis. Todos parecem ter esquecido 
de que Saussure apenas vislumbrou a semiologia como sendo uma teoria geral para 
todos os signos, da qual a lingüística não seria senão uma parte. BARTHES (ver 1997), 
um dos principais semiólogos, é quem vai inverter a idéia de Saussure. Ele parte da 
premissa da primazia da verbalização sobre os demais sistemas de signos e faz suas 
análises semiológicas baseadas na metalinguagem que Saussure criou para analisar o 
sistema da linguagem verbal. O que fica evidente é que peircianos e greimasianos 
procuram estudar todos os sistemas de signos ou sistemas de linguagens e que não é 
aqui que o problema se concentra. A procurada diferença entre essas duas teorias está 
no conceito de comunicação que professam. É o que pretendemos demonstrar neste 
artigo. 

   
1.As bases fenomenológicas da semiótica greimasiana 
   

 A semiótica greimasiana tem suas bases filosóficas nas idéias de HUSSERL, 
que viveu de 1859 a 1938. Esse filósofo cria o princípio da “ redução fenomenológica” 
assentada na idéia de que “ a intencionalidade deve buscar, no sentido inverso daquele 
que ela seguia espontaneamente, distanciar-se de novo, para trás, de todas as suas 
tomadas de posição ônticas e ontológicas, ( ...) pois, é este o único meio de que dispõe 
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para orientar-se exclusivamente para as suas vivências e perguntar-se como tudo lhe 
apareceu na origem”. Desse modo, o homem é um espectador do universo, quando 
deseja interpretá-lo, ou seja, é libertando-se do aprisionamento exercido pela realidade 
natural sobre a consciência que esta “ retirada do circuito de toda transcendência, só 
pode subsistir como campo de interesse a percepção imanente...” (cf. HUISMAN, 
2001: 524-532). Essa visão mantém resquício do dicotomismo cartesiano corpo/mente, 
ou seja, a indubitável primazia da consciência aberta em posição de intencionalidade 
receptiva diante do mundo, em que tudo o que é um não-eu é mero fenômeno 
dissolvendo-se em conexões fenomenais. O nosso mundo, a partir desse princípio, é 
aquele que o homem experimenta e vive, incluindo nele não só a arte, a religião, a 
música, odores, as linguagens, as ciências, além dos objetos naturais, mas também, 
coisas internas como nossos pensamentos, sentimentos, memórias, dores e assim por 
diante.  

Esse princípio está patente no Dicionário de Semiótica, (1989), pois para seus 
autores, macrossemiótica são “ dois vastos conjuntos significantes – recoberto por 
aquilo que chamamos de mundo natural e de línguas naturais – que constituem o 
domínio das semióticas naturais”.(1989: 291. Tratando do vocábulo “ mundo natural”, o 
dicionário fala de “o parecer segundo o qual o universo se apresenta ao homem como 
um conjunto de qualidades sensíveis, dotado de certa organização” (...) corresponde, 
por assim dizer, à sua estrutura ‘ de superfície’; é, por outro lado, uma ‘estrutura 
discursiva’, pois se apresenta no quadro da relação sujeito/objeto: é o ‘enunciado’ 
construído pelo sujeito humano e decifrável por ele”.. O estranhamento criado pelo 
adjetivo natural para a idéia de mundo é justificado por Greimas e Courtés para 
sublinhar o paralelismo do mundo natural com as línguas naturais servindo para 
“ indicar a sua anterioridade com relação ao indivíduo (..) (já que) este se inscreve 
desde o nascimento – e nele se integra progressivamente - pela aprendizagem – em um 
mundo significante feito ao mesmo tempo de ‘natureza’ e ‘cultura’ ( e) a natureza não é 
um referente neutro, mas fortemente culturalizado (...) (e) relativizado (as 
etnotaxionomias dão ‘visões do mundo’ diferentes)” (idem, 291- grifos nosso). Essa 
longa citação é fundamental para entender os princípios da semiótica francesa, que não 
deixa de ser baseada na anterioridade da linguagem verbal sobre o sujeito. Passando ao 
plural a expressão “mundo natural”, Greimas e Courtés reforçam essa base 
fenomenológica da sua teoria, afirmando que “as línguas naturais basicamente 
enformam e categorizam o mundo exterior procedendo ao seu recorte (idem, ibidem)”, 
sem o extremo de considerar que o mundo falado é o mundo natural, já que a 
zoossemiótica pode fornecer contra-exemplos. 

Assim, para os greimasianos, a produção de sentido, invariavelmente, passa por 
um homem, possuidor de uma cultura, que o condiciona a ver um mundo construído 
pelas linguagens, que, por sua vez, passam a organizar o caos existente fora delas. 
Tratando a produção de sentido como efeito, a semiótica greimasiana instituiu o 
chamado “ percurso gerativo de sentido” e se propôs a tratar a camada do conteúdo do 
discurso, como aquela capaz de produzir figuras, na conversão dos temas, em primeira 
instância e em segunda à iconização que toma as figuras já constituídas, dotando-as de 
investimentos particularizantes, suscetíveis de produzir a ilusão referencial (cf. 
GREIMAS e COURTÉS, 1989: 223). Desse modo, a iconização é um produto da 
linguagem que faz uma incisão no contínuo nebuloso dos acontecimentos, criando uma 
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espécie de design mental do conteúdo do mesmo, chamado figura-primeira, ou forma do 
invariável do conteúdo, mas que possui uma variável substância de conteúdo, devido as 
diferentes culturas que impõem recortes ao contínuo do universo, segundo diferentes 
pontos de vista. (1969:80). Os signos das linguagens, portanto, são considerados como 
sendo convencionais e arbitrários e pode-se inferir da idéia de Greimas sobre o ícone 
que tudo é tão convencional e arbitrário em todas as linguagens. Esses princípios têm 
suas raízes na lingüística de Saussure e em Louis Hjelmslev como veremos a seguir. 
  Para Saussure, a língua é forma e não substância (1969, 141) e na língua não há 
senão diferenças. Para esse lingüista, não há signo senão no diálogo, nos textos, como 
processos, pois os chama de fala da língua, ou seja, do sistema que permite a existência 
da fala. Se Saussure tratou do signo como possuidor de um significante e um 
significado, arbitrário e convencional, Hjelmslev ampliou essa noção, para aplicá-la ao 
estudo não apenas do signo em si, mas da palavra, dos enunciados e textos, falando de 
expressão (equivalente a significante) e conteúdo (equivalente a significado), ambas 
possuidoras de forma invariável e substância variável. Esses conceitos nos remetem ao 
conceito de signo psíquico de Saussure –“os termos implicados no signo lingüístico são 
ambos psíquicos e estão unidos, em nosso cérebro por um vínculo de associação” 
Greimas traçou seus princípios semióticos a partir das idéias de Louis Hjelmslev, 
principalmente, do seu famoso livro Prolegômenos a uma teoria da linguagem (1971). 
Para eles, a língua, portanto, não é uma representação do mundo, mas um dispositivo da 
memória que registra as diferenças que fazem sentido nos enunciados.  

Para justificar ainda mais nossa teoria, queremos ressaltar algumas citações de 
Greimas e Courtés sobre a idéia de imanência, quando esses semioticistas tocam no 
problema da “ontologia”, dizendo que eles “evitaram qualquer tomada de posição 
ontológica”, já que o mundo é apenas estruturável, isto é, capaz de ser “ enformado” 
pelo espírito humano”: “ parece-nos oportuno, para afastar da teoria semiótica 
qualquer discussão metafísica, contentamo-nos com a colocação de certos conceitos 
operatórios, denominando universo semântico (o ‘há sentido’) toda semiótica 
anteriormente à sua descrição, e objeto semiótico sua explicitação com o auxílio de 
uma metalinguagem (e de linguagem de representação) construída”(  idem, 227). Fica, 
desse modo, demonstrado que a semiótica de linha francesa não só possui suas raízes na 
lingüística de Saussure e de seus herdeiros, mas como também deixou de lado qualquer 
princípio ontológico e debruçou-se com contundência na análise fenomenológica dos 
discursos.  1 
 

2 As bases ontológicas da semiótica peirciana.  
 
Não há base lingüística relevante na teoria semiótica de Peirce. A linguagem 

verbal humana nessa teoria é simples conseqüência da evolução da nossa mente que sai 
da sopa cósmica, onde havia uma protossemiose, e inicia sua caminhada em busca de 
uma caracterização própria atual passando por todos os estágios que as demais matérias 
passaram ou ainda estão. Inferimos nós das leituras que fizemos de Peirce, que a mente 

                                                 
1 Para maiores conhecimentos sobre ontologia ver AUROUX, Sylvain. A filosofia da 
linguagem.São Paulo, Campinas: Ed. da Unicamp. 1998 
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humana atingiu o atual estágio de evolução, podendo manipular símbolos criados pelos 
materiais dos existentes no mundo como objetos e transformados em representamen e 
interpretantes, como uma terceira etapa da comunicação saída dessa macrossemiótica. 
As demais mentes continuam em estágios inferiores: a era icônica, quando as mentes 
existiam em virtualidades e potencialidades na materiais primordial, em que tudo não 
passava de interação matéria/matéria em fusão, sem contiguidades, mas como mônada 
absoluta, em que tudo estava fundido no todo; a da segunda era, ou idade indicial, em 
que a contiguidade do Outro existencial passa a provocar interações de comunicação por 
contigüidade, entre mentes próximas ou distantes, entre matérias. Certamente que a 
mente humana, a mais evoluída das mentes, não deixa ainda de retornar ao limbo de 
onde saiu e sentir-se em situação de primeiridade, quando faz fusão sensorial com 
outras matérias, permanecendo sem nenhum distanciamento entre as mentes humanas e 
Outras. É o caso da fusão lírico-poética do homem com o mundo, como acontece hoje 
com homem. Nessa fase primordial da interação do corpo humano com os sons, em que 
ainda não existiam palavras, mas gritos, exclamações, primordiais, ou algo semelhante 
que não passavam de sensações entre corpos em fusão sem uma consciência formada, 
capaz de se auto-perceber, momento em que esses sopros primordiais não eram senão 
objetos e não linguagens com signos convencionais, mas apenas corporalidades em 
interação, tudo integrado no ritmo do universo.   

Como pragmaticista, Peirce procura dar à metafísica, bases cientificistas e 
realistas, em que o homem não é conduzido por óculos sociais, mas encontra a realidade 
no contato material com ela. Seu princípio de comunicação cósmica tem raízes aquém 
do discurso, na intuição, nos dados sensoriais, na interação de mentes-matérias, no 
acesso da coisa-em-si, imediata, com “ acesso a coisa em si e de um pensamento que 
possa desdenhar suas crenças (através da dúvida radical) e sair do labirinto das 
palavras” (HUISMAN, 2001:755). Ele considera a intuição humana como expansão 
dos instintos existente nos animais, como a capacidade que as aves têm para voar (CP 
6.477). Para ele, nossas mentes são produtos de fenômenos regidos por leis mecânicas, 
embora diferentes das leis da física. Determinadas concepções dessas leis ficaram 
implantadas em nossas mentes e, por isso, descobrimos facilmente que leis são essas. 
Essa inclinação natural permite-nos que não busquemos às cegas leis que se ajustem aos 
fenômenos. (CP. 6.10).  

A ontologia peirciana procura afastar do seu domínio todo elemento subjetivo, 
procurando eliminar tida tendência pessoal do sujeito que a elabora. É o estudo do ser 
enquanto ser. Se a idéia de comunicação em Peirce era metafísico-intutiva, ela era 
também científica, com uma epistemologia naturalista concretizada no 
experimentalismo. É interessante notar como as últimas descobertas da ciência 
comprovam as intuições da teoria semiótica peirciana, dando-lhe uma incrível 
pertinência científica: a descoberta da presença do DNA em muitos todos os seres vivos 
demonstrando diferenças muito sutis entre espécies; a teoria do caos (ver LORENZ, 
1996), com os fractais e o atractores tentando explicar conjuntos irregulares e insólitos, 
mostrando que a desorganização de sistemas pode ser uma falta de conhecimento do 
mesmo; a Teoria das Catástrofes de René Thom, tratando da morfogênese, das 
pregnâncias e saliências (ver THOM, 1991), a teoria do Big-Bang, com modelos 
cosmológicos relativísticos, explosão de uma bola de fogo primordial, querendo provar 
a existência da sopa cósmica, e assim por diante.  
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Lendo o artigo “ A lei da Mente” de Peirce, que embasa quase todas as idéias 
existentes neste item deste artigo, inferimos a existência de dois tempos: um tempo 
finito, fora das mentes dos fenômenos em contínua evolução, onde se encontram os 
objetos dinâmicos em eterna metamorfose, inclusive o próprio tempo de modo concreto, 
tudo colocando o universo em expansão e um outro tempo, infinitesimal, ou seja, que 
não pode ser medido senão como uma grandeza que pode ser tornada uma grandeza 
menor do que qualquer grandeza determinável, que é o tempo que acontece dentro das 
mentes. Este seria formado de intervalos infinitesimais em que percebemos diretamente 
uma seqüência temporal de seu começo, meio e fim, não como reconhecimento já que 
este sempre será apenas do passado, mas como sentimento imediato. A consciência 
desdobrada infinitesimalmente é um sentimento direto de seus conteúdos enquanto 
desdobrados. A cada intervalo infinitesimal segue outro, cujo começo é a metade do 
anterior e cuja metade é o fim daquele, dando-nos percepções imediatas, a partir das 
quais podemos obter percepções mediatas ou inferenciais. Essa percepção mediata é que 
se estende objetivamente, no que diz respeito ao objeto representado, mas 
subjetivamente, ou enquanto ela mesma, sujeito de duração, ficando abarcada por 
completa no segundo momento, segundo Peirce. No continuum infinito dos fenômenos 
do mundo e da mente, tudo é transparente para a consciência humana. Esta precisa dar 
um recorte nesse contínuo, uma espécie de flash fotográfico que fixa o instante em 
dinamismo contínuo, provocando uma espécie de congelamento nesse fluxo, que 
passam, então, a constituir espécies de saliências do contínuo. A essa opacidade 
chamamos de objeto do signo, que se apresenta à mente como percepto impondo-lhe 
uma presença e que gera o percipuum como conseqüência, na mente que o percebeu.  

Ao propagarem-se, porém, as idéias perdem intensidade, embora ganhem em 
generalidade, acabando por mesclarem-se com outras idéias. Há nelas formas 
pregnantes (para servir-me das idéias de THOM, ao recuperar a experiência de Pavlov, 
do cão/carne/campainha, se esta for progressivamente substituída por outros sinais 
1991: 21,2) entre as quais fluem as pregnâncias de mente para mente. Por isso, no fluxo 
continuo dos fenômenos, todos os momentos desses dois tempos, finito e infinitesimal, 
são irreversíveis, pois jamais haverá idéias repetidas, pois não há no fluir do contínuo 
dois momentos iguais, pois os estado de consciência jamais se repetem. Desse modo, a 
comparação ocupa três estados consecutivos de consciência, a do comparante, a do 
comparado e o produto desses dois momentos que é um terceiro, ou seja, o novo 
interpretante. O pensar o presente, portanto, produzirá sempre um signo híbrido, com 
um passado (ponecipuum) e um futuro (antecipuum), como o signo novo sempre trará 
metade do objeto do signo gerador do interpretante e metade do novo objeto-
interpretante, que só podem ser percebidos em instantes infinitesimais de consciência. 
Assim sendo, nada há de vicarismo no fluxo da consciência, pois cada novo pensamento 
do passado é uma presentificação, em percepção direta, ipso fato presente, no fluxo da 
consciência.  

Assegurando que o nominalismo o cegou por muito tempo, e tendo lido dos 
filósofos gregos até Kant, Peirce se dizia estocástico, pela nítida influência que recebeu 
de Johanes Scotus Erigena (séc. IX). Este pensador também se opunha ao nominalismo 
e defendia não só a teofania dos seres, em que Deus, como princípio, é a Natureza 
Primeira que cria a si mesma nos seres criados que a manifestam, já que tudo se 
reunifica em Deus como fim, como também considerava a existência individual, não 
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como descrição da existência, mas um hic et nunc permanente, que serve para 
identificar e opor seres, sem importar em que ou quantos aspectos sejam semelhantes 
(cf. HUISMAN, 2001:906,7). Essas idéias serviram para Peirce certificar-se que mente 
é ação, ação é vida e essa vida, como energia, estaria presente, até onde dois corpos 
quaisquer procurassem a acomodação interativa, ou ainda, até mesmo quando existisse 
subdivisão de um elemento de determinada matéria em outros. Podemos, então, inferir 
das idéias de Peirce que a mente humana não é senão um continuísmo da mente natural. 
Se para Peirce, a semiose, ou signo em ação, é sempre a geração de um signo novo, a 
partir de um signo anterior, sendo que o signo novo possui parte do objeto anterior e 
parte do objeto novo, o homem-signo, em processo regressivo, estava em potência na 
quase-mente da sopa-cósmica e que essa relação, cada vez mais distante e, por isso, 
mais tênue, jamais será desfeita. Desse modo, esse sinequismo ou constinuismo é 
teleológico, em que o fim, ao qual todo acontecimento se dirige, é a causa total não só 
da organização do mundo, mas também dos acontecimentos isolados. Outro principio 
que é preciso considerar em Peirce é o tiquismo, ou azar, acaso, existente nesse 
continuísmo, que permite tropeços no sinequismo, dando origem a mentes inesperadas. 
Do mesmo modo que o agapismo, ou amor fraternal, é para Peirce um dos fatores 
principais da sua cosmologia evolucionista.  

Concluímos, assim que Peirce fez uma semiofísica, a quem René Thom 
pretendeu dar certa continuidade. Greimas e Courtés fizeram uma semiótica do 
discurso. Seus continuadores continuam tentando preencher as “caixas pretas” por eles 
deixadas, de modo a completar as idéias de Greimas, saindo do discurso verbal e 
adentrando o terreno do não verbal como o fez J. M. Floch. Ambas teorias, portanto,  
completam-se e não se excluem, pois possuem objetivos diferentes.   

                      
 
RESUMO: Entre as semióticas mais difundidas no Brasil estão a norte-americana de 
Charles Sanders Peirce e a linha francesa de Greimas e Courtés. Alguns de seus 
seguidores têm encetado um embate acusando a teoria que não professam de fazer 
semiologia e nós tentaremos aqui discutir esse problema. 
 
PALAVRAS-CHAVE: semiótica, Peirce, Greimas, semiose, ontologia e fenomenologia 
 
NOTAS :  
(1) Para entender melhor as idéias de Algirdas J Greimas e J Courtés aqui discutidas 
sugerimos o Dicionário de Semiótica constante na relação bibliográfica abaixo 
 (2) Para entender melhor as idéias de Charles Sanders Peirce aqui discutidas sugerimos 
a leitura do texto La ley de la Mente, no site http://www.Unav.es/gep/LawMind.html 
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