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Depois de nos anos sessenta e setenta, Greimas e a escola de Paris terem fixado 
a semi6tica no terreno semantico de um imanentismo fechado, irrompe na semi6tica 
umfisicismo do sentido, com a morfodinamica e a morfogenese de Jean Petitot e de 
Per Aage Brandt, ambos na esteira da teoria das catastrofes de Rene Thom, a concre
tizarem uma abertura estetica do imanentismo. A aten<;ao prestada ao sensiv~l e ao 
dinamico nesta fisica do sentido propoe-se como um lugar de travessia, que nos da 0 

percurso a fazer entre 0 discurso e a natureza. 
Nesta comunica<;ao, e meu prop6sito dar conta do impacto que tem na semi6tica 

a irrup<;ao desta physis fenomenol6gica. 
1. Nesta comunica<;ao, e meu prop6sito dar conta do impacto que tem na semi6tica 

aquilo que a que chamo a irrup<;iio de uma physis fenomenol6gica, quero dizer, uma 
abertura do imanentismo fechado em que, nos anos sessenta e setenta do seculo XX, 
Greimas e a Escola de Paris haviam fixa~o a~semi6tica. Esta abertura fenomenol6gica 
significa a irrup<;ao na semi6tica de uma fisica do sentido. Esse fisicismo propoe-se, 
por sua vez, como um lugar de travessia, que nos da 0 percurso a fazer entre 0 dis
curso e a natureza, atraves da aten<;ao prestada ao sensivel e ao dinamico. Sao, com 
efeito, a morfodinamica e a morfogenese de Jean Petitot e de Per Aage Brandt, am
bos na continua<;ao da teoria das catastrofes de Rene Thom, os principais lugares de 
concretiza<;ao desta abertura estetica, ou seja, desta abertura sensivel, do imanentismo. 

Tem-se insistido em devolver a comunica<;ao as ciencias sociais. Vimos, alias, 0 

Ministro Mariano Gago, no quadro dos trabalhos deste Congresso, salientar 0 facto 
de a compreensao e a explica<;ao dos fen6menos comunicacionais ocorrerem sobretu
do no regime do olhar das ciencias sociais. E a mesma coisa se passa com 0 sentido, 
que constitui 0 objecto da semi6tica, sendo esta uma das ciencias da comunica<;ao. 
Dir-se-ia, neste entendimento, que as condi<;oes de produ<;ao e de circula<;ao do sen
tido tambem deveriam ser esc1arecidas pelas ciencias sociais. 

A morfodinamica e a morfogenese constituem, todavia, um movimento na semi6tica 
que vai a contracorrente das ciencias sociais. Do que se trata nesta fisica do sentido 
e de potenciar a ideia de que 0 sentido e natural e de que a natureza se exprime 
morfologicamente. A novidade nao esta em as ciencias sociais poderem fazer uso de 
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metliforas geologicas ou teluricas. Novo verdadeiramente e 0 facto de 0 sentido po
der ser formulado, hoje, no quadro de uma teoria das catastrofes, ou seja, no quadro 
de uma teoria geral das formas, sejam linguisticas, sejam naturais. 

2. Todos aqueles que trabalhamos nas ciencias sociais e humanas fomos um dia 
confrontados com uma viragem na filosofia e na teoria social. Refiro-me ao linguistic 
turn. Essa viragem linguistic a, se a encararmos numa acep<;ao rortyana, que e depois 
retomada por Giddens, entre muitos outros, situa-se nos anos oitenta e aparece no 
contexto anglo-saxonico da viragem hermeneutica da pragmatic a, em clara ruptura 
com 0 estruturalismo de inddencia francesa. Tomando as palavras de Giddens, 0 

linguistic turn e "a critic a da linguistica estrutural como processo de analise da pro
pria linguagem e a avalia<;ao critica da importa<;ao de no<;6es tomadas da linguistica 
por outras areas de explica<;ao do comportamento humano" (Giddens, 1990: 259). 

Ora bem, nos ultimos anos, autores ha que referem uma outra viragem, uma vira
gem morfodinamica e morfogenetica da semiotic a (Mourao, 1999 a). Neste caso, nao 
ha rompimento com 0 estnituralismo. Ha sim prolongamento, e mesmo refunda<;ao. 
Por outras palavras, a semiotica da primeira gera<;ao, uma tradi<;ao que compreende 
a narratologia classica de Barthes e Todorov e a semantica estrutural de Greimas e 
da escola de Paris, dos anos sessenta e setenta, ver-se-ia refundada por uma semiotica 
de segunda gera<;ao, a saber, pela morfodinamica e pela morfogenese de Jean Petitot 
e de Per Aage Brandt, que continuam ambos na esteira a teoria das catastrofes de 
Rene Thom, uma teoria geral das formas, tanto linguisticas, como naturais (Ibid.: 4-7)1. 

Nao entrando em contradi<;ao com 0 estruturalismo, a morfodinamica e a 
morfogenese situam-se no mesmo terreno do imanentismo semantico, deslocando-o 
todavia no sentido de uma abertura, a que a primeira gera<;ao da semiotica teria sido 
refractaria2. A morfogenese permite a distribui<;ao da ·semantica pelas formas fisicas. 
Por sua vez, a morfodinamica articula os mundos socio-fisico, epistemico, discursivo 
e axiologico (0 mundo dos objectos-valor). Greimas e a escola de Paris, do tempo da 
Semantique structurale (1966), e ainoa do Dictionnaire raisonne de la theorie du 
langage (1979), haviam tratado as instancias a quo e ad quem da significa<;ao. Tais 
instancias teriam concretizado um imanentismo fechado, entre os terminus a quo e 
ad quem de um percurso significativo em que a enuncia<;ao seria pressuposta, no prin
cipio e no fim de um dispositivo textual. A instancia per quem da significa<;ao, para 
que remete a nova proposta semiotica, apresenta-se como um "um lugar de traves
sia", um lugar movel, que nos da conta do percurso a fazer entre 0 discurso e a 
natureza (Mourao, 1999 a: 36). Ou seja, a instancia per quem constitui 0 lugar de 
abertura a uma "physis" fenomenologica, um lugar que nos da conta da "boa distan
cia" a que nos encontramos do real (Ibidem). Podemos precisar melhor esta rela<;ao 
entre 0 discurso e a natureza com as seguintes palavras de Per Aage Brandt (1994: 
3): "os significados dos nossos significantes de modo nenhum significam representa
<;6es de estados de coisas, mas antes representa<;6es que incidem sobre as proprieda
des dinamicas da estrutura destes estados de coisas"3. 

Dizia Benveniste que a realidade e aquilo que falta a linguagem, sendo que "algo 
corresponde aquilo que e enunciado, algo e nao 'nada'" (Benveniste, 1966: 85). Ora, 
a viragem morfodinamica e morfogenetica da semiotic a diz-nos que a materia se ex
prime morfologicamente. Com esta viragem, dar-se-ia 0 regresso a urn "vitalismo 
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substancialista" (Mourao, 1999 c: 52), retomando n6s a tradi<;ao metafisica, a tradi
<;ao de uma "ontologia qualitativa" (Ibid., 1996: 47). Jose Augusto Mourao chega 
mesmo a falar do regresso a uma "inteligencia artificial" (Mourao, 1999 c: 52), embora 
urn tal prop6sito me pare<;a paradoxal, dado que a arquitect6nica da sua proposta 
visa impor a ideia da naturalidade do sentido, a ideia de que ha uma naturalidade 
comum a naturalidade da lingua e a naturalidade do mundo, a saber, a ideia de. que 
o mundo projectado eum correlato objectivo para a linguagem (Mourao, 1999 a: 19; 
1999 c: 54)4. . 

3. Esta viragem morfodinamica e morfogeneticada semi6tica, que se inspira em 
Thorn, e e proposta por Petitot e Per Aage Brandt, e seguida entre n6s, com grande 
entusiasmo, por Jose Augusto Mourao. Sera trazendo a juizo as suas op<;6es te6rico
metodol6gicas que eu avan<;arei no meu prop6sito. Em Jose Augusto Mourao, esta 
viragem morfodinamica e morfogenetica concretiza-se numa viragem estetica, deven
do entender-se por tal viragem 0 transporte da semi6tica para as bandas de urn sujei
to emotivo e apaixonado, cOm os actos de enuncia<;ao a configurarem a presen<;a 
sensivel do sujeito ao outro e ao mundo. E de tal maneira Jose Augusto Mourao se 
deixa arrebatar por este entusiasmo estetico que a sua proposta semi6tica sofre urn 
visivel embara<;o. Diz assim: "0 discurso semi6tico e urn discurso de conhecimento 
que esta mais pr6ximo do discurso estetico do que do discurso da ciencia, pr~dicativo, 
aletico" (Mourao, 1999 a: 37). E acrescenta, noutro passo: 0 discurso semi6tico "rea
ctualiza a presen<;a fenomenol6gica do sujeito na lingua" (Ibid.: 3). 

Por urn momento, fico a pensar no regresso da metafisica, no regresso da presen
<;a plena do ser a linguagem, a que· 0 linguistic tum parecia ter posto urn termo de
finitivo. Mas a surpresa cresce em mim ao lembrar-me que Jose Augusto Mourao e 
urn tenaz cultor do metodo, do "saber-fazer" semi6tico, entendido na 6ptica generativa 
da produ<;ao e do funcionamento dos textos (Mourao, 1998: 93-94). 0 pr6prio Jose 
Augusto Mourao vacila sobre a proposta que nos faz. Escreve entao: "A semi6tica 
visa fundamentalmente a constru<;aode~ma teoria categ6rico-conceptual. Aquilo que 
sempre rec1amou foi a coerencia intema como criterio de verdade" (Mourao, 1999 a: 3). 

Esta proposta de urn transporte estetico da semi6tica s6 e, todavia, verdadeiramente 
surpreendente em Jose Augusto Mourao, se 0 quisermos fixar nos asperos e rugosos 
escritos que talhou com 0 bisturi da Escola de Paris, e que hoje sao envolvidos pela 
densa teia das estruturas logico-semi6ticas de Petitot e das formas semio-fisicas de 
Brandt. Ai, e urn facto, penso que Jose Augusto Mourao chega a ser labirintic05• 

A pratica semi6tica de Jose Augusto Mourao sempre resultou, todavia, de ·uma 
dupla sedu<;ao: a sedu<;ao pelo metodo, e tambem a sedu<;ao por aquilo que nao se 
deixa controlar. Em Jose Augusto Mourao, com efeito, 0 algoritmo sempre se casou 
com a metcifora, 0 discurso vigiado sempre andou a par com'o seu rest06. Num texto 
que constitui a sua li<;ao de Agrega<;ao, deparamos logo na abertura, em epigrafe, 
com vanas referencias: a Levi-Strauss, a Pierre Ouellet, a Hilary Putnam, a Goodman. 
Todas abonam num mesmo sentido, 0 do a1cance ontol6gico do pensamento~ 0 mote 
fica assim dado para a proposta que se segue de uma semi6tica dec1aradamente ins
pirada na filosofia da natureza, cuja justifica<;ao ultima, a levarmos a serio as pala
vras de Rene Thorn, esta "no prazer que experimentamos a tomar 0 mundo intelegivel" 
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e cuja fun<;ao original e a de atribuir a teoria da analogia a inteligibilidade do real 
(Thorn, 1988: 135). 

Dizia Jean-Paul Sartre que a ciencia se contenta em ter modelos, que ela nao atin
ge 0 ser. 0 que corresponde a ideia de Heidegger (1954: 157) de que "a ciencia nao 
pensa", logo acrescentando, "nao e essa aWis a sua fun<;ao". Mas nem Sartre, nem 
Heidegger constituem referencias no trabalho de Jose Augusto Mourao. Referencia 
poderia ser hoje, por exemplo, Konrad Lorenz no seu discurso Nobel: "Toda a ana
logia - na medida em que e semanticamente aceitavel - e verdadeira" (Lorenz, 
apud Thorn, 1988: 134). Neste sentido, desde que seja possivel caracterizar urn certo 
tipo de analogia, temos no esquema matematieo correspondente urn elemento quase 
platonico de verdade. E desde que possamos interpretar estes esquemas relacionais 
como factores de liga<;ao das entidades de urn substracto subjacente, ai temos nos 
eonstituida a ontologia. A figura da analogia autoriza, de alguma maneira, a saida do 
universo puramente conceptual da filosofia e da matematica para entrar num univer
so concreto de formas espaciais existentes. E e isso 0 que faz Jose Augusto Mourao 
na sua proposta semiotic a, ao evacuar da significa~ao a interioridade subjectiva, co
locando em seu lugar esquemas de interae<;ao de natureza algebrico-geometrica. Na 
resistencia que 0 ser exterior oferece a ac~ao vai Jose Augusto Mourao procurar funda-
10 de maneira ultima. 

4. Podemos entender esta pratica semiotica como urn modo qualitativo de uso da 
teoria das catastrofes. De acordo com esta pratica, ha para a linguagem estruturas 
subjacentes, ou seja, formas e qualidades que sao independentes de nos. Neste senti
do, e no seguimento da tese de Petitot, diz Jose Augusto Mourao (1999 c: 56) que os 
aetos mentais representam 0 exterior a partir de uma "physis" subjacente. 0 mundo 
e, com efeito, projectado pel a estrutura conceptual, constituindo deste modo urn 
correlato objectivo para a linguagem7 . Exemplificando, e possivel dizer que as 
esquematiza<;oes, ou por outra, as estruturas conceptuais em que consistem 0 quadra
do semiotico e 0 modelo actancial nao sao apenas realiza~oes de catastrofes elemen
tares. Mais do que isso, pretendem fornecer modelos conformes "as proprias coisas" 
(Petitot, 1994: 8). 

E conhecida em Jose Augusto Mourao a recusa do abandono dos criterios de juizo 
ultimo. Nao the agrada 0 assalto da pos-modernidade, seja com a desconstru<;ao de 
Derrida, que radicaliza a 'Destruktion' de Heidegger enos instala num paganismo 
sofista, seja com a pragmatica de Rorty, que radicaliza 0 perspectivismo de Nietzsche 
e nos leva a pensar sem origem e sem fim, sem Genesis e sem Apocalipse8. Jose 
Augusto Mourao vern da tradi<;ao imanentista da escola de Paris, urn lugar aspero e 
rugoso da semiotic a, que analisa a produ<;ao e 0 funcionamento dos textos numa optica 
generativa. Discurso do metodo, 0 discurso imanentista e contraposto ao discurso da 
"sedu<;ao" pos-moderna, que e urn discurso fascinado pelo caracter inefavel da 'coisa 
literana', urn discurso abrigado debaixo do chapeu da "nebulosa mistico-esoterica da con
temporaneidade, que tudo mistura, tudo dissemina, tudo confunde" (Mourao 1999 c: 42). 

Embora the desagrade este discurso sedutor, pelo indiferentismo aonde desemboca, 
Jose Augusto Mourao nao deixa de se confrontar com "a sina pos-moderna", que e 
nao so a do "regresso da intui<;ao", uma apreensao global e imediata do fenomeno, 
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mas tamb6m a do "regresso do sujeito avaliador, perceptivo", 0 regresso da sensibi
lidade e da "sereia estetica", como diz numa convoca~ao de Herman Parret (Ibidem)9. 
Numa palavra, Jose Augusto Mourao confronta-se com 0 regresso do cognitivo, sob 
as especies do epistemico, do modal, do estetico e do fenomenol6gico. 

Recuperando 0 fenomenol6gico, e admitindo que a semi6tica possa ser por ele 
contaminada, Jose Augusto Mourao acaba todavia por recusar as ciencias cognitivas. 
Adopta de Kerbrat-Orecchioni e de Coquet 0 conceito de "imanentismo aberto"l0 e 
faz sua a categoriza~ao de Anscombre que, na representa~ao do sentido, distingue a 
atitude de simula~ao (ou formalizadora) da atitude reducionista (Ibid.: 46). Conven~ 
cido de que a atitude de simula~ao e anal6gica e criativa, sendo simplificadora e 
imitativa a atitude reducionista, Jose Augusto Mourao assume a simula~ao como a 
atitude pr6pria do seu metodo. A sua semi6tica caracteriza-se, entao, pela constru~ao 
de uma linguagem, geralmente l6gica, que permite estudar os fen6menos do sentido 
atraves de uma estrutura profunda, e nao ja directamente pela estrutura de superficie. 

o metodo das ciencias cognitivas, pelo contrano, em vez de se apoiar em hip6te
ses de simula~ao, formalizadoras, que estabele~am uma rela~ao de analogi a com 0 

real, assenta em hip6teses reducionistas, que simplificam a realidade. Vejam-se os 
casos de Guillaume, no passado, e do seu discipulo Andre Joly, no presente. A 
psicomedinica de ambos e psiquica, 0 que quer dizer que 0 funcionamento semantico 
das suas hip6teses e reducionista, decorrendo directamente do funcionamento da 
neuropsicologia humana. 

5. Gostaria neste passo de interrogar a op~ao de Jose Augusto Mourao pelos pro
cedimentos formalizadores, que c1assifica como anal6gicos, e cujo funcionamento 
semantico assenta em hip6teses de simula~ao. Pessoalmente, nao tenho em grande 
conta a algebriza~ao do mundo. Acho-a mesmo mais reducionista da complexidade 
humana do que a atitude sociol6gica e antropol6gica, tao temida por Jose Augusto 
Mouraoll , mas que e a minha. A indaga~ao do sentido fa~o-a, com efeito, na base de 
hip6teses de redu~ao da semantic a a discrplinas nao linguisticas, no caso a sociologia 
e a antropologia, para retomar a categoriza~ao de Anscombre. Pode aplicar-se-me assim 
a observa~ao que Jose Augusto Mourao faz sobre 0 metoda de Pierre Bourdieu. Em 
Ce que parler veut dire, Bourdieu critic a Austin por tratar a performatividade como 
urn fen6meno linguistico, e nao sociol6gico (Mourao, 1999 c: 47). Embora neste caso 
me pare~a que Jose Mourao faz justi~a a atitude sociol6gica, identificado-a, ja me 
nao parece que acerte ao colar-lhe 0 labeu de reducionista (Ibid.: 58). Na minha 
qualidade de soci6logo, tamb6m acho necessario que a linguagem da ciencia se inte
resse pela ancoragem do discurso na experiencia fenomenol6gica do sujeito. 

E verdade que Jose Augusto Mourao se insurge igualmente contra "0 imanentismo 
radical" (Mourao, 1999 c: 45), contra a redu~ao da semantica a uma disciplina lin
guistica, no caso a sintaxe. A lingua assim definida, diz, e urn mero regime de dife
ren~as, e uma simples "forma, malha de rela~6es, e nao substancia" (Ibid.: 48). Fico 
todavia em duvida sobre 0 seu real distanciamento do imanentismo que abjurga. A 
todo 0 momento, por exemplo, vemo-lo oscilar no juizo que faz de Greimas e da 
escola de Paris. Retorno urn dos seus textos. Era ja not6rio nos anos sessenta, escreve 
Jose Augusto Mourao (1999 a: 7), "que faltavam ao projecto te6rico de Greimas os 
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meios para passar de uma representa~ao estatica e 16gica das estruturas a uma repre
senta~ao dinarnica e topoI6gica". Vern depois a hesita~ao. Remetendo para urn artigo 
que Greimas publicou ern 196312 , lembra Jose Augusto Mourao que ha pontos co
muns entre a serni6tica generativa e a fisica do sentido de Petitot (Ibid.: 20), e logo 
conc1ui que "Greimas pratica ja desde essa altura uma interpreta~ao morfogenetica 
do quadrado serni6tico" (Ibid.: 21). E mais a frente (Ibid.: 36), de novo urn passo 
atras: a narratologia c1assica havia congelado 0 movimento e 0 trans porte estetico; e 
a morfogenese que torna possivel a viragem estetica por que passa Greimas nos anos 
oitenta, designadamentecom a publica~ao da obra De I'imperfection (1987). Dir-se
-ia que, desta feita, teriamos finalrnente uma palavra definitiva de Jose Augusto Mourao 
sobre a serni6tica generativa. Mas nao me parece ser 0 caso. Continuando a ouvi-Io, 
parece que a aten~ao ao fisico, ao sensivel, ao dinarnico, desde sempre acompanhou 
Greimas. A maquina greimasiana do sentido, escreve Jose Augusto Mourao (Ibid.: 9), 
"nao gripou de todo diante da emergencia do novo paradigma do fluxo e das for~as". 
E de imediato segue, numa nota, 0 esc1arecimento de que Greimas da enfase na 
Semantique structurale, uma obra que data de 1966, a componente sensorial da cons
titui~ao do sentido (Ibidem). 

6. Sobrepujando estas hesita~6es, persiste, em meu entender, 0 problema maior de 
estarmos perante duas distintas concep~6es de serni6tica, a primeira vista antiteticas, 
e que Jose Augusto Mourao insiste em conciliar. Toma a serni6tica, num caso, como 
urn discurso estetico; noutro caso, faz da matematica uma linguagem corn valor 
ontol6gico. E 0 problema, ja referido, de casar a metafora corn 0 algoritmo: a este
tica e urn discurso fenomenol6gico e expressivo; a matematica e urn discurso 
predicativo e aletico. 

A rninha questao e todavia dupla. Por urn lado, parece-me problematico que a 
matematica seja uma linguagem com valor ontol6gico. Nem sequer os modelos ma
tematicos, que todavia sao uma possibilidade te6rica para qualquer ciencia, me pare
cern os mais adequados para a constru~ao, tanto do olhar serniol6gico, como do olhar 
sociol6gico. Por outro lado, lan~o a duvida sobre a ideia da naturalidade do sentido, 
que constitui 0 t6pico central da proposta serni6tica de Jose Augusto Mourao. Embo
ra a ideia de refundar as ciencias do espirito como ciencia natural (1999 a: 4) tenha 
urn ar bern moderno, com Thorn, Petitot e Brandt, a verdade e que se trata de uma 
questao muito antiga, que retoma urn debate do seculo XIX. Pessoalmente, perrnane
~o na tradi~ao durkheimiana. Aceito que haja que estudar 0 social como coisa, mas 
entendo que a sua explica~ao e social, e nao natural13 . 

Greimas e Thorn, e corn eles Jose Augusto Mourao, entendem que a vida e 0 sentido 
vao a par, de tal modo que sao forrnados conjuntamente (Ibid.: 7). Concordo corn 
este ponto de vista, se bern que me seja estranha a ideia de uma "ffsica do sentido" 
(Ibid.: 6). A ideia que privilegio e a de urn sentido dial6gico. E ao colocar a questao 
da "semi6tica do visivel", entrevejo apenas formas, e nao qualquer "substancia", 
contrariamente ao que chega a ser sugerido por Jose Augusto Mourao (Ibidem). Con
fesso, alias, a rninha irredutivel dificuldade em falar de substancia, quando se trata 
de ciencia14• Por muito que tambem nao queira abrir mao dos criterios de juizo ulti
mo, fa~o rninhas as palavras de Deleuze nos Pourparlers: "os conceitos remetem para 
circunstancias, e nao para essencias" (Deleuze, 1990: 14-15). 
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Nao me parece, com efeito, que a critica dial6gica, que pennite abrir 0 imanentismo, 
imponha 0 regresso da metaffsica, 0 regresso do ser a linguagem como presen~a ple
na. A critica dial6gica basta-Ihe, ao que penso, a nossa experiencia da tensao com 
urn outro, 0 acolhimento dessa alteridade e a possibi1ita~ao do novo. A ideia de 
imanentismo aberto e exactamente isso, 0 acolhimento no presente de urn outro como 
enigma. Nao penso que haja passos a dar no sentido de urn outro substancial. 
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NOTAS 

1 Jose Augusto Mourao e ha cerca de dez anos professor de semi6tica na Universidade Nova de Lisboa. 
Nas paginas que seguem trago a juizo as suas oP90es teorico-metodo16gicas, que desde sempre se 
situam no terreno da teoria imanentista do sentido. Veja-se 0 que escreve, a prop6sito, em Sujeito, 
paixiio e discurso (l996: 20): "A semi6tica de Greimas e, basicamente, 0 meu campo de referencia 
dominante, sendo tambem 0 que melhor conhe90". 

2 Veja-se, neste sentido, Mourao (1999 c). 0 pr6prio titulo deste artigo, "Para um imanentismo aberto", 
nao deixa duvidas sobre os prop6sitos que animam 0 seu autor. 

3 0 entendimento morfodinamico da semi6tica desloca, com efeito, 0 campo da significa9ao da rela9ao 
entre 0 sujeito e 0 mundo, pr6pria da semi6tica textual, para 0 "dinamismo subjacente" que constitui 
o sentido como coisa natural, e para 0 "ponto de contacto" entre actantes humanos (Mourao, 1999 a: 
33). Este entendimento tem alguma ressonancia do cognitivismo de Ray Jackendorff (1983: 23 ss): a 
referencia construida pela actividade linguistica nao nos fala do "mundo real"; fala-nos sim do "mun
do projectado", que e um mundo construido pela experiencia do falante/ouvinte. 

4 Conjugando a teoria da geografia estrutural de Gilles Richot e a morfodinamica de Per Aage Brandt 
e de Gaetan Desmarais, Isabel Marcos secunda Jose Augusto Mourao na proposta de uma semi6tica 
catastrofista. Entre os seus trabalhos, destaca-se a tese de doutoramento que defendeu na Universidade 
de Aarhus, na Dinamarca, em 1996, intitulada Le sens urbain. La morphogenese et la semiogenese de 
Lisbonne. Une analyse catastrophique urbaine. 
Na articula9ao da forma e do sentido, este estudo pro10nga a ideia das estruturas subjacentes ao pro
cesso generativo, proposta por Greimas, introduzindo-lhe todavia uma nova dimensao: 0 modelo te6-
rico utilizado permite mostrar que «as morfologias urbanas sao sintacticas pel as suas fun90es e 
semanticas pela sua constitui9ao» (Marcos, 1996: 12). 

5 E talvez paradoxal 0 emprego que aqui fa90 da figura do labirinto. Jose Augusto Mourao refere-se-lhe 
ao denunciar aquilo que Ricoeur classificou um dia como a "ideologia do texto absoluto" (Ricoeur, 
1970: 184). A ideia de labirinto, diz Mourao (1996: 40), "recusa a figura da porta, da referencia. 0 
jogo substitui 0 ser: dobrar-se numa pura imanencia e maneira sumana de negar qualquer exterioridade". 
Veja-se, no entanto, em abono da minha proposta: Mourao (1990 a: 20), e tambem, Mourao (l996: 
55). 

6 Cf., a este prop6sito, a recensao que fiz ao livro de Jose Augusto Mourao A sedur;iio do real (Martins, 
1999). 

7 Sobre esta rela9ao interactiva entre 0 mundo real e a estrutura conceptual, veja-se Petitot (1985). 
8 Jose Mourao contraria, de facto, 0 extrema relativismo da epistemologia bem-pensante contempora

nea. A diletante ideia de que e ciencia todo 0 saber organizado e tradicionalmente transmitido numa 
comunidade humana, Jose Augusto Mourao contrapoe 0 criterio etico de que a ciencia s6 existe na 
medida em que a especie humana toma consciencia dela mesma e se da como finalidade ultima salva
guardar as possibilidades da aventura humana. Veja-se neste sentido a proposta feita em A sedur;iio do 
real (l998: 67) de uma "etica de leitura", uma etica que recusa 0 actual "momento sofista" e "pagao", 
uma etica que nao se conforma com 0 "abandono de qualquer prescri<;ao ou de criterios de juizo 
ultimo". 

9 E curiosa a expressao "sereia estetica". Jose Augusto Mourao regista a viragem estetica da semi6tica, 
mas nao Ihe faz grande confian9a. Por essa razao, falara tambem da "contamina9ao fenomenol6gica" 
da semi6tica (Mourao, 1999 c: 60). A ideia da "contamina9ao" sugere uma fatalidade imposta, de que 
da conta, e nao uma escolha feita em liberdade. 

10 0 imanentismo aberto "consiste em admitir que e legitimo dar um lugar, no interior da teoria linguis
tica, a determinadas considera90es julgadas precedentemente 'extravagantes' e que respeitam as con
di90es de produ<;ao/recep9ao da mensagem, bem como a natureza particular do enunciador, do 
enunciatano e da situa9ao de enuncia9ao" (Mourao, 1999 c: 46). 

11 Veja-se, por exemplo, Mourao (1999 c: 58). 
12 Trata-se de um artigo publicado na revista L'Homme. A partir da analise do mito de Edipo, por Levi

Strauss, Greimas esbo9a entao 0 "quadrado semi6tico". 
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13 Bern sei dos esfor«os de Radcliffe-Brown (1968), no passado, e de Dan Sperber (2000), no presente, 
para fundar uma ciencia natural da sociedade e da cultura. Mantenho, todavia, serias duvidas sobre 0 

lugar que e dado as coisas naturais numa epistemologia das representa«6es. Pensando especificamente 
em Dan Sperber, confesso que, numa caracteriza«ao do social e da cultura, me parece excessiva a 
confian«a posta na cogni«ao. 

14 A ideia de que 0 sentido e natural e de que a natureza se exprime morfologicamente nao e nova nas 
ciencias sociais e humanas. Sempre estas ciencias fizeram uso de metaforas geol6gicas ou teluricas. 
Verdadeiramente novo e, todavia, 0 facto de podermos formular hoje esta questao no quadro da teoria 
das catastrofes, uma teoria geral das formas, das formas linguisticas e das formas naturais, como ja 
referi. 
Fora deste enquadramento te6rico, Pierre Livet e Ruwen Ogien (2000) acabam de organizar urn estu· 
do colectivo que relan«a a controversia em tomo da natureza da realidade social. A essa controversia, 
que se ocupa do "modo de existencia de certas entidades" e das "rela«6es de dependencia au de prio
ridade entre elas", dao-Ihes estes investigadores urn estatuto "metafisico" (Ibid.: 7). Em contrapartida, 
Jean-Yves Durand interroga-se, num artigo recente, entre "sedimentos, estratos e falhas", se nao sera 
o "terreno" (antropoI6gico) uma "metafora minada" (Durand, 2001). Ao olhar deste antrop610go nao 
escapou a deriva essencialista da metafora geol6gica: fundir "0 temporal, 0 tellirico e 0 identitario" 
(Ibid.: 133). 
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