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Ementa:  No final dos anos setenta quando Greimas escolheu para seu seminário de "Sémantique 

générale na École des Hautes Études en Sciences Sociales o temário das "paixões", este objeto teórico 

poderia aparecer um objeto teórico bastante singular. As teorias das paixões pareciam estar confinadas 

como um objeto um pouco fechado no interno da tradição filosófica, aparentemente substituídas por 

aparatos conceituais mais modernos no ambito da psicologia e da psicanálise. Até então o tema das 

paixões não tinha adentrado a disciplina da semiótica. Naqueles anos, salvo alguma exceção, estava no 

alvo da disciplina a abordagem de aspectos aparentemente mais objetivos da significação e da 

comunicação. A disciplina não havia ainda se voltado para os fenômenos relacionados à idéia de 

"sujeito" ou "subjetividade", ou sobretudo, abordado os usos considerados “especiais” da linguagem " 

como os estéticos, ou vicecersa sob o aspecto semiótico. 

No âmbito da pesquisa sobre narratividade, desenvolvido principalmente em termos de uma 

"lógica de ação", o foco do tema da paixão, antes de tudo entendida no sentido etimológico de 

"implicação" da ação, do sofrimento como um ponto de vista sobre sua ação em um sujeito a ela 

submetido, apresentava-se então quase como uma exigência estrutural do arcabouço teórico. Isso foi 

evidenciado com clareza por Paul Ricoeur, em sua leitura crítica de Greimas, quando apontou que uma 

fenomenologia do sofrimento e da ação, na qual este último pressupõe necessariamente o primeiro, está 

implícita nas operações da gramática narrativa, e contribui de modo essencial para dar-lhes sentido. 

 Mas as extensões e aplicações da semiótica textual no campo da comunicação social, com o 

aprofundamento de temáticas como a interpretação, a manipulação, a crença, individuaram no campo 

das paixões os "artefatos culturais" que são dotados de uma organização interna, de um ambiente e de 

uma história própria, ativando assim um terreno de reflexões sobre a interação, a regulação dos 

comportamentos e da afetividade que são instigadores. 

A estratégia de aproximação ao tema, como usual na prática de pesquisa do grupo greimasiano, 

foi aquela de testar a questão simultaneamente em diferentes campos. Assim, houve uma releitura das 

teorias das paixões na filosofia e na psicologia, analisaram-se textos literários e discursos apaixonados, 

efetuaram-se análises semânticas do léxico passional. Mas, acima de tudo, foi iniciada uma reflexão 

aprofundada sobre os aspectos teóricos que o tema afrontado tinha convidado a abordar, na tentativa de 

dele tirar todas as consequências. Como são representadas as paixões? Como se exprimem e como são 

compreendidos os afetos? Qual significado atribuem-se às paixões em diferentes culturas? Quais são os 

instrumentos que temos à disposição para tratar conceitualmente a especificidade passional? Como são 

representados semioticamente as raízes da afetividade? Qual é o sentido passional? Como se podem 

rearticular as relações entre sujeitos e entre sujeitos e objetos de valor, à luz destes problemas? De fato 

a dedicação aos estudos das paixões representou uma oportunidade para abordar estas questões de 

grande estímulo e debate, que contribuem para ajudar a esclarecer muitas questões que atravessaram 

criticamente as postulações da semiótica estrutural. 

Com relação ao clima cultural, hoje as coisas mudaram: paixões e sentimentos têm uma nova 

fortuna como objetos de estudo. Além de na psicologia e psicanálise, na filosofia o tema das paixões 

foi reativado largamente, especialmente no que se refere aos campos da ética, da economia política, 

mas também da filosofia da linguagem no qual o desenvolvimento da pragmática e da reflexão ligada 

aos atos lingüísticos passaram a exigir uma necessidade conceitual do afeto, necessidade compartilhada 

no contexto sociolingüístico, dos estudos sobre a aprendizagem da linguagem, os da poética, da 



sociologia e da antropologia. Ainda, no âmbito da ciência cognitiva, o binômio emoção/cognição vem 

despertando um particular interesse. 
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