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Resumo:  

 

Este texto trabalha o tema cultura na expectativa de que, ao percorrer um caminho teórico 

que vai desde a conceituação do termo até os modos de  modo de investigação possíveis,  se 

possam compreender os fatos de cultura no fluxo de sua ocorrência, e se possa propor uma 

organização analítico-interpretativa favorável à   sua sistematização em paradigmas 

explicativos mais gerais, sem a perda das especificidades das práticas sociais vividas. Ao 

considerar que a linguagem é constitutiva das culturas e que a produção dos sentidos se 

atualiza na matriz comunicacional, a semiótica foi  o caminho escolhido para a 

compreensão da cultura por perspectivas formais e interpretativas não redutoras. Para tanto, 

quadros de referência teórica foram postos em cotejo, cultura, linguagem e comunicação 

foram termos aproximados  pelo diálogo que entre si travam, e cultura, sonho e jogo 

relacionadas por analogia processual. 
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Introdução 

                

        Falar sobre cultura é reconhecer que, seja como espaço, como paradigma, como texto 

ou como prática, esse termo nomeia o conjunto de produções humanas (objetos culturais), 

ou o conjunto dos modos de vida de uma sociedade. Esse conjunto contém em si vários 

sistemas que correspondem às instituições sociais e seu funcionamento, em escopo amplo 

que vai da língua aos regimes políticos e às práticas cotidianas, das regras sociais aos rituais 

e mitos que povoam o sentir, o saber e o fazer humanos. A cultura manifesta-se em textos 

regidos pelo estatuto das linguagens que interessam sobremaneira às chamadas ciências 
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humanas e sociais e que carregam em si uma pluralidade e diversidade que desautorizam 

modelos não flexíveis e abrangentes de abordagem. 

       Quando se busca a constituição da cultura, lá se encontram saberes, fazeres, normas, 

estratégias, crenças e mitos que se ressemantizam ao longo da história em cada indivíduo e 

na sociedade, de tal sorte que garantem a expressão da complexidade que constitui o ser 

humano. Diz Morin (2006), que “não há sociedade humana, arcaica ou moderna, 

desprovida de cultura, mas cada cultura é singular. Assim, sempre existe, a cultura nas 

culturas, mas a cultura existe apenas por meio das culturas” (p.56) De modo não 

contraditório, Geertz (1978) considera a cultura como "um padrão de significados 

incorporados em símbolos”, formas simbólicas de representação de um registro histórico, 

passado de geração a geração,  por meio das quais “os humanos comunicam, perpetuam e 

desenvolvem seu conhecimento sobre a vida e suas atitudes em relação a ela". 

        Os quadros de referência postos em contraponto confirmam o espaço da cultura como 

de produção de significados; reiteram, a seu modo, o diálogo que entre si estabelecem os 

termos cultura, linguagem e comunicação, diferentes dimensões de uma mesma realidade; e 

reconhecem analogias entre os processos que organizam os fatos de cultura e aqueles que se 

dão a conhecer nas significações oníricas e lúdicas. Sob o rótulo de Cultura, estão 

significadas as representações simbólicas produzidas pela humanidade em todos os tempos, 

em diferentes espaços e dimensões. 

Quadros de Referência em Contraponto 

         O desafio de reflexão vem do cotejo de dois paradigmas teóricos que consideram a 

linguagem na centralidade das operações humanas, que acreditam que a expressão da 

humanidade se faz pela produção de sentidos simbólicos e que descrever e interpretar as 

produções humanas é fundamental para o avanço do conhecimento e para a constituição das 

identidades dos povos. Reconhece também o cotejo metodológico que, aplicado, pode 

conferir um grau de generalização formal cientificamente reconhecido em oposição a uma 

generalização que não torne  obscuras as práticas sociais vivas na sociedade. Não se prega o 

subjetivismo impressionista ou as interpretações mágicas; também não se aceita o 

desaparecimento dos fazeres particulares transformados em leis gerais da cultura. Essa 

cultura viva deve ser entendida como ciclos que estão em permanente renovação e que, 

como tal, precisam ser considerados.  

          A cultura compreendida como linguagem retoma os princípios da chamada 

linguística científica que considera a língua como uma álgebra cujas formulações de caráter 
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formalista estrutural descrevem o sistema sincronicamente.  Tanto para Saussure, quanto 

para Hjelmslev, o único registro relevante é o da fala, no plano da forma, porque a 

substância dos significantes não importa para a significação. Tanto para Hjelmslev como 

para Greimas, a dimensão discursiva está na base da ciência da linguagem: o primado da 

imanência, a inscrição do sujeito como ordenador do objeto, a noção de contexto 

circunscrito aos limites do texto, a relevância da sincronia, a linguagem como um meio e 

um fim, o foco em premissas explícitas e a Linguística como uma ciência nuclear e não 

auxiliar ou derivada.  É preciso, portanto, analisar o sistema e descrevê-lo por um número 

restrito de premissas. Trata-se de uma teoria preditiva, pois prognostica, a partir de um 

cálculo de combinações, as realizações possíveis. Compreende que o sistema subjaza ao 

processo e que as flutuações estão subentendidas.  A capacidade descritiva de um modelo é, 

nesses termos, sua principal característica. Suas qualidades científicas devem ser a não 

contradição, a exaustividade e a simplicidade, numa ordem hierárquica de dependência 

entre si, nessa ordem de relevância.  

        Os dados da experiência não se devem submeter exclusivamente ao princípio do 

empirismo e ao método indutivo que trabalha a partir de elementos, articulações e classes; o 

empirismo dedutivo, praticado por Hjelmslev, considera a totalidade do texto como 

relevante para a análise em componentes e para descrição das relações por eles contraídas. 

Essa questão evoca a dicotomia teoria/prática. Para esse autor, não há uma relação 

unilateral entre teoria e seu objeto; a relação entre esses termos é bidirecional e 

complementar e, juntas se estabelecem. Uma delas refere  a arbitrariedade da teoria, 

autônoma da experiência; a outra, orienta-se pela lógica segundo a qual as premissas são 

formuladas e que define o  cálculo das  probabilidades. Tais premissas referem diretamente 

à experiência. E mais, esse método deve reconhecer e compreender um dado objeto e ser 

preditiva, no sentido de que se possam explicar todos os objetos da mesma natureza.  Mais 

especificamente, a teoria da linguagem interessa-se por textos. 

         Das unidades mínimas da significação aos textos, deles às narrativas e discursos, a 

mesma perspectiva propõe-se a identificar funções e relações de transformação em 

processos de generalização. O estatuto da língua como sistema de relações de dependência 

realiza-se na totalidade do texto cujo conjunto deve ser analisado do ponto de vista da 

forma e não da substância. Os contextos configurantes dos significados estão contidos nos 

limites dos textos que os expressam. Tais configurações textuais compreendem níveis de 

linguagem ou de significação que se desdobram em linguagens primárias ou secundárias, e 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 4 

em processos conotativos ou metalinguísticos. Hjelmslev (1975) nomeia tais processos 

como semióticas, e reconhece semióticas cujo plano da expressão é uma semiótica – as 

conotativas - e semióticas cujo plano do conteúdo é uma semiótica, no caso as 

metassemióticas. 

             Os modelos de análise desenvolvidos para descrição de termos assim 

compreendidos foram considerando as diferentes dimensões pertinentes a cada fase de 

desenvolvimento teórico, qual seja do morfema ao discurso, no esforço de interpretar de 

modo científico realidades sociais flutuantes, ou seja, era necessário responder às interações 

comunicacionais e interpretativas.  As bases estruturais foram mantidas na sua essência, 

mas reconhece “a existência de uma dimensão mais profunda do discurso – imanente e 

construída- que permite obter a homogeneidade dos textos e encontrar neles os princípios 

da organização narrativa” (Greimas, 1971:77)       

         Extensiva à Semiótica, essa formulação alarga o conceito de texto que tem sua 

inscrição pela presença das marcas da enunciação, e ressignifica a totalidade em que o ato 

da enunciação recupera dados, ambos  os níveis responsáveis pela produção de sentidos. 

Deve-se a Benveniste a formulação da dicotomia enunciado/enunciação, referida nos 

estudos sobre texto e narrativas. É a enunciação na interface complementar com enunciado 

que é responsável pela discursivização da língua, termos esses acolhidos por Greimas em 

suas propostas de teoria semântica. Nessa perspectiva, toda a ação ocorre na interação, 

assim como o discurso pressupõe a interface entre os sujeitos do discurso, em enunciados 

sequenciais, específicos dos atos humanos.  

       Ao propor o discurso como enunciado, o problema da enunciação fica posto. Do 

discurso-objeto analisável em si para o discurso-sujeito em que os diversos actantes 

aparecem como co-responsáveis no processo.  Essa ampliação inclusiva marca a pertinência 

concedida à comunicação pela linguagem. A semântica e a semiótica, mesmo quando 

estudam textos expressos em línguas naturais, não focam apenas as unidades portadoras de 

significação postuladas pela gramática lingüística. Elas compreendem que os estudos da 

linguagem/comunicação têm como pertinentes a produção e interpretação dos textos e de 

narrativas.  Essas duas relevâncias mantêm sua natureza sintagmática e fazem reconhecer 

estruturações próprias a serem descritas, e que são engendradas na matéria das línguas e na 

história social. O nível em que elas se fazem reconhecer invoca, para seu entendimento, a 

questão da linha temporal, sincronicamente definida, pois no nível para além da frase, os 
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enlaces relacionais dão-se na linha do tempo, de um tempo simultâneo e não sucessivo, de 

um tempo sincrônico.  Todo esse processo instaura-se na totalidade textual.  

       É Greimas (1971) quem afirma que as significações do mundo humano se situam no 

nível da percepção do mundo dos sentidos comum ou sensível. A semântica ou a semiótica 

podem assim reconhecer-se como tentativas de descrição do mundo das qualidades 

sensíveis. Esse tipo de semiótica se concebe como pressuposições recíprocas de 

metalinguagens: “a linguagem descritiva ou translativa em que se formulam as 

significações contidas na língua-objeto, e a linguagem metodológica que define os 

conceitos descritivos e verifica sua coesão interna” (p. 23) 

        A chamada interpretação simbólica praticada por Geertz (1978) traz uma compreensão 

conceitual que, na aparência, não se opõe ao modelo de interpretação acima apresentado, 

mas que, na formulação de base, contesta os pressupostos mais básicos das teses 

neoestruturalistas. A propósito da natureza da cultura, o autor afirma que o conceito de 

cultura é essencialmente semiótico, pois o  homem produz significados que o representam 

simbolicamente e que, portanto, precisam ser identificados e interpretados. Para o autor, o 

melhor caminho para falar desse conjunto de representações constitutivas das culturas não é 

aquele oferecido pela ciência experimental que busca leis, mas o oferecido pela ciência 

interpretativa, à procura do significado”. (p.15) Tal afirmação estabelece uma primeira 

contradição teórico-metodológica  entre a semiótica como metodologia  capaz de interpretar 

significados pela descrição inteligível, ou seja densa, distante da formulação de entidades 

abstratas em padrões unificados, e aquela cujos modelos se organizam em torno dos 

conceitos de inteligibilidade, coerência e relevância e cuja descrição se pauta pelos 

princípios empíricos da imanência, da totalidade e da autoregulação. 

         Geertz reconhece que acontecimentos sociais de toda a ordem se expressam em 

contextos, portanto, são identificáveis por instrumentos inteligíveis e são acessíveis 

empiricamente. Mas o que ele chama de semiótica da cultura é uma mediação capaz de dar 

acesso ao mundo conceitual no qual vivem os sujeitos, para seja possível “conversar com 

eles”, “para alcançar a delicadeza de suas distinções” e, se generalizar, para fazê-lo “não 

através dos casos, mas dentro deles”. (p. 35-38) Essa primeira condição interpretativa 

coloca em pauta a diferença não na constituição dos fatos de cultura como significados, mas 

no modo de abordagem dessas representações simbólicas.  Todos os elementos da cultura 

analisada , segundo Geertz devem ser entendidos à luz da textualidade imanente à realidade 

cultural.   
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       Para esse autor, na análise do discurso social, as formas da sociedade são a substância 

da cultura. Uma leitura estritamente semiótica dessa afirmação atualiza a dicotomia que 

funda as teorias semióticas de base estruturalista para quem forma e substância são duas 

instâncias de expressão do signo (expressão e conteúdo), a primeira a descrever a dimensão 

sistêmica de valores formais, e a segunda a identificar as realizações sistêmicas possíveis de 

ocorrerem.  Assim, o plano da forma trabalharia “as conversas com os sujeitos” como 

substância dos signos e não como formas, o que levaria a refazer a afirmação acima: as 

formas da sociedade são a expressão formal dos fatos de cultura; a substância da cultura 

seria o diálogo com  os fatos concreto da vida comum, mas também sistematizadas. Seria 

esse um modo confortável de responder, sem subjetivismo, ao ideal de conectar as 

formulações teóricas e as interpretações descritivas sem a erradicação das emocionalidades 

que marcam a arte, a religião, a ideologia, a lei, a moralidade e o senso comum como 

dimensões simbólicas da ação social? 

        Se a primeira condição é a interpretativa, a segunda poderia ser a profética, não 

entendida como conteúdo originado no campo das  subjetividades originadas “magias 

negras”, mas como o caráter preditivo que as condições processuais de  descrição dos 

sistemas possibilita. Assim, seria preditiva a condição decorrente do domínio dos processos 

sistêmicos o qual permitiria antecipar os modos de realização futura dos fatos de cultura, 

sem perder a expectativa de que o acaso viesse a ocorrer.  Talvez se possa considerar que 

entre as duas tendências percebidas ao longo do tempo no desenvolvimento da semiótica, a 

segunda concentra sua atenção no funcionamento semiótico do texto real , em especial nos 

aspectos que divergem da estrutura  do sistema. Já a primeira tendência, atenta para as leis 

estruturais das línguas identificadas nos espaços textuais para determinar os processos 

gerativos. Seria a construção de um sistema sucessivo de metassemióticas de diferentes 

modelizações. Lotman (1996) considera que  essa semiótica  atenta às variáveis, mais do 

que ás constantes, se constitui o que  chama de semiótica da cultura. Essa afirmação servirá 

de inspiração para interpretar esses conteúdos por relações hierárquicas entre funtivos. 

Cultura, Linguagem e Comunicação em Diálogo  

 

          

         Comunicação como sistema semiótico; semiótica como linguagem e cultura, como 

conjunto unificado de sistemas, como um grande texto, são os termos que articulam o 

diálogo entre esses três termos da equação que fala do homem e da cultura. 
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             É o reconhecimento de que a história do homem se faz por histórias contadas pela 

linguagem e de que pensamentos, sentimentos e percepções também são compartilhadas 

pelas linguagens que coloca a linguagem na centralidade da cultura. Implica, portanto, que 

uma e outra se expliquem reciprocamente. Ao mesmo tempo meio e objeto, as linguagens 

representam as coisas que lhe são externas e são representadas pelas sua próprias condições 

significantes, o que configura uma  natural  tautologia intrínseca.  Os elementos aí contidos 

e as relações entre eles contraídas são comunicadas em uma cadeia de interpretantes em 

movimento.  

          As manifestações da linguagem se atualizam em textos que, ao falar de fatos de 

cultura, assumem a configuração de narrativas. Essas narrativas comportam fatos e actantes 

manifestados em dado espaço e tempo; esses actantes, compreendidos com sujeitos, trazem 

à tona o discurso como elemento a ser agrega do à narrativa. Em especial na questão da 

cultura, a configuração do espaço, mesmo que entendido como sem fronteiras físicas, 

assume uma lugar especial no processo de construção dos significados. Decorre daí que as 

referências operadas pelos signos situam-se concretamente em determinado lugar, contexto 

de cultura, cujos referentes são mais de expressões humanas do que de objetos materiais 

externos à semiose; a temporalidade, por sua vez, pode ser pensada em termos sincrônicos, 

o que corresponde à atualização das interdependências dos elementos sígnicos em um dado 

recorte na linha do tempo: a historicidade não linear corresponderia ao conjunto de 

sincronias como forma de escrever a história. Essa concepção seria relevante para que se 

visse a organização sistêmica com qualidades estruturantes, portanto, em movimento, de 

modo a dar conta dos fatos que escapam à previsibilidade dos sistemas descritos. 

         Os textos são sincronias que atualizam, a sua vez, algumas das possibilidades que o 

sistema em que se inserem oferece. Tais relatos, classificados como narrativas ou discursos 

na configuração de texto, são objetos culturais escritos pelo homem na sociedade, essa 

mesma sociedade que significa e ressignifica sucessivamente, entretecendo textos no 

processo conhecido como intertextualidade. ‘Um texto não é senão a soma de todos os 

textos lidos ou escritos, ouvidos, vistos ou percebidos, inscritos materialmente por e entre 

tantas linguagens’.  É essa intertextualidade que possibilita as isotopias sem as quais não 

haveria comunicação. Como o texto é plural, ao entrar na cadeia comunicativa, são 

acionados os elementos de emissão, recepção, mensagem, canal, contexto e código que, 

acionados produzem as funções da linguagem propostas por Jakobson (1974). Essas 

funções são particularmente relevantes para a compreensão das práticas culturais, uma vez 
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que, por exemplo, é pela função poética que as representações simbólicas ganham 

autonomia e duração. 

          É preciso que se diga que a temática da comunicação aqui retomada baseia-se na 

compreensão do signo como objeto material que é produzido e interpretado pelos 

segmentos da sociedade, a atualizar, para além da dimensão sintática e semântica, a 

dimensão pragmática da semiose. O que se pode já referir em relação ao objeto material que 

é o signo, é a superação do psicologismo do conceito saussureano pela identificação do 

signo como de natureza social social. Portanto,  a visão de língua como sistema inclui , para 

sua compreensão e funcionamento, fatores extralinguísticos, como contextos, interpretantes 

e circunstâncias, todos eles processados na configuração sígnica de origem, o que os 

transformaria, contrariamente,  em fatores intrínsecos.   Tal perspectiva abre possibilidades 

de análise mais abrangente pela aplicação de conceitos como dialogia, forma de realização 

das falas, e de polifonia, pluralidade de vozes pelos textos possibilitadas. Essa perspectiva 

favorece a inserção da comunicação como constitutivo da cultura. 

          A conexão comunicacional estabelece condições formalmente descritíveis da 

estrutura e funcionamento dos textos.  Os textos (a cultura em sua totalidade considerada 

como texto) são complexos significativos, verdadeiras tecituras, que se expressam em 

linguagens que se estruturam em códigos, ou seja, em um dado sistema de regras, sejam 

elas de natureza implícita ou explícita.  Os texto ou signos preenchem várias funções, que, 

se todas obrigatoriamente atualizadas, são relevantes pela dominância de umas sobre as 

outras.  Portanto, como se disse anteriormente, a cultura compreende todo aquele conjunto 

de atividades que ultrapassa a mera finalidade de preservar a sobrevivência material. 

                 Textos, linguagens e códigos, na constituição da cultura, baseiam-se em 

experiências e também em hipóteses. Nas estruturas básicas, encontra-se a binariedade 

como elemento articulador.  As oposições binárias dominam o pensamento de nossa cultura 

particular e o desenvolvimento da cultura em geral. Assim: saúde/doença, prazer/desprazer, 

céu/terra, espírito/matéria, paz/guerra, revolução/contra-revolução, liberdade/prisão, 

igualdade/desigualdade/, justiça/injustiça, e dominação e liberdade tem sido encontrados na 

estruturação dos processos simbólicos e míticos das civilizações em todas as épocas. Essas 

polaridades sofrem operações de superação processadas pelas mediações tecnológicas, 

vetor cada vez mais relevante na constituição das culturas contemporâneas. Essas 

polaridades rompem o isolamento pela operação intertextual capaz de gerar cadeias 

dialógicas e polifônicas.  Também os elementos e o funcionamento da cadeia 
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comunicacional, anteriormente mencionada, não ficaram imunes a essas interferências e 

operações.  Elas são responsáveis por mudanças significativas nos modos de socialização e 

de produção da sociedade pós-moderna. Embora não seja esse o tema central deste artigo, 

do ponto de vista das metodologias de abordagem esse é um ponto a ser destacado. 

          A intertextualidade é também aplicável à narrativa.   “Narrativa é um tipo de texto em 

que na sucessão de acontecimentos eles se respondem uns aos outros”, não necessariamente 

em ordem sequencial de acontecimentos reais verossímeis, mas textos e discursos como ela 

são elos de uma cadeia de sentido flutuantes.. Não interessaria fixá-la e defini-la 

rigorosamente. Talvez a proximidade da descrição com os fatos cotidianos da vida social 

possa resultar da compreensão do tempo em dupla temporalidade: o tempo da escritura e o 

tempo da memória. Em termos de cultura, o aspecto diacrônico da memória inclui a 

memória coletiva que se atualiza, sincronicamente, nos múltiplos diálogos intertextuais.  

           É nesse contexto que se recupera o binarismo intertextual  pela identificação de que 

os mitos que estruturam as culturas representam-se, historicamente, pelas polaridades  e 

assimetrias, no espaço nomeado como semiosfera, espaço esse configurado. O universo 

semiótico pode ser considerado como um organismo vivo, um grande sistema chamado por 

Lotman (1996) de semiosfera. Semiosfera é um espaço semiótica fora do qual é impossível 

a existência da semiose. Ela tem caráter delimitado pelas fronteiras textuais e é marcada 

pelos sistema formal de relações a serem descritas; é um lugar de  intersecção entre  

espaços culturais particulares.   

         Nas estruturas básicas dos códigos culturais, as polaridades aparecem em situações 

práticas da vida, materializadas em mitos e símbolos. As operações que os constituem  

devem ser consideradas em sua interpretação. Esses dois processos apresentam 

similaridades na sua constituição, pois ambos os processos são semioses de segundo e 

terceiro graus. As polaridades apresentam-se em clara assimetria.  Para os estruturalistas, a 

solução para as oposições assimétricas são concebidas na esfera mítica e ideológica, 

realizadas em rituais sociais, cotidianos sagrados ou profanos. É possível pensar que as 

oposições binárias sejam eliminadas pela identificação, ou seja,  quando se rompe  a 

oposição pela identificação, processo de que resulta a reversibilidade ou o câmbio entre os 

termos postos em relação.  Assim o que aqui está, está também em outro lugar; um e outro 

são ou não são em processo de mútua neutralização; ou pela supressão da negação pela  

formulação da tríade. Assim, um elemento positivo e outro negativo entram em relação com 

um terceiro que recebe simultaneamente os sinais de positivo e de negativo. Outro processo 
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de reversão da polaridade pode ser a inversão. Ela é uma troca de polos opostos, processo 

em que um dos elementos da dualidade, em determinada relação, assume uma dada posição 

que pode ser alterada pelo estabelecimento de outra relação. Outra forma de neutralização 

das polaridades é a união dos polos e da mediação dos opostos por um elemento 

intermediário.  Esse processo difere da supressão da negação pelo fato de que não se trata 

apenas de uma troca de sinais relacionais, mas do desaparecimento da dualidade pela 

mediação, uma vez que o terceiro elemento que sintetiza as condições sêmicas dos termos 

da dualidade por ele mediada. 

              Definido o espaço da semiosfera, as culturas delimitam suas fronteiras internas, a 

partir da organização de elementos nucleares e periféricos em relações de significação. 

Entendido o espaço semiótico como uma realidade, a tendência é concentrar a  atenção no 

funcionamento semiótico do texto real. As interações de sistemas semióticos diversamente 

estruturados, no contexto da semiosfera, apontam para a não uniformidade interna do 

espaço semiótico e para a necessidade de compreender os significados pela ótica da 

polifonia e do poliglotismo cultural. Estabelece-se, assim, uma dinâmica  orientada  de uma 

lado pelo aumento da unidade interna e da clausura imanente dos textos , ou seja, a 

demarcação  das fronteiras do texto; por outro lado incrementa a heterogeneidade, a 

contradição semiótica interna da obra, o desenvolvimento dentro da obra de subtextos 

estruturalmente contrastantes que tendem a uma autonomia cada vez maior. Nesse espaço, 

convivem as tendências à integração- conversão de contexto em texto- e à desconversão do 

texto em contexto. 

       Tais processualidades podem ser descritas com mais pertinência, se pensadas pelas 

funções que as estruturam.  São funções que relacionam elementos internos ao sistema em 

formações mais estáveis ou menos estáveis. Seriam aplicáveis as relações lógicas propostas 

por Hjelmslev (1975) para quem as dependências teoricamente possíveis são: as 

dependências mútuas, denominadas de interdependências, em que os termos se pressupõem 

mutuamente; as unilaterais, denominadas determinações, em que um termo pressupõe o 

outro, mas não o contrário; c) e as dependências mais frouxas, chamadas de constelações, 

em que “os termos não se pressupõem mutuamente  , podendo não obstante figurar juntos (no 

sistema ou no processo), por oposição a termos que são incompatíveis e que se excluem 

mutuamente”. (p. 29) 

           No sistema ou no processo, as relações de interdependência podem realizar-se no 

modo da complementaridade, segundo o qual um termo precisa de outro e vice-versa para 
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realizar a função; na solidariedade os termos se definem um ao outro solidariamente. Nas 

relações de determinação, as funções estabelecem-se por especificação, um termo supõe o 

outro, mas o contrário não é verdadeiro; ou por seleção, em que um termo pressupõe o 

outro, mas o outro não o pressupõe por haver um paradigma de termos similares; Nas 

constelações, autonomia e combinação são modos de sua realização. Na autonomia, os 

termos não se pressupõem entre si, já na combinação os termos podem aparecer juntos, mas 

não há pressuposição unilateral, nem recíproca entre eles. Tais relações, no sistema e no 

processo, devem ser pensadas no contexto das noções de paradigma e sintagma. 

      Uma dependência é uma função, compreendido esse termo como relação formal de 

representação de um lugar na cadeia. Funtivo de uma função é um objeto que tem uma 

função com outro objeto, ou seja, ele contrai uma função. As funções podem ser funtivos, 

porque pode haver função entre as funções; já um funtivo que não é uma função constitui 

uma grandeza. Os funtivos podem ser constantes, se sua presença é condição necessária 

para a presença do funtivo com o qual tem uma função; ou variáveis,  definidas pela 

ausência da condição necessária. Os tipos de funções podem resultar das relações entre duas 

constantes, entre uma constante e uma variável e entre duas variáveis. Considerando esses 

tipos de funções, uma interdependência é uma função entre duas constantes; uma 

determinação é uma função entre uma constante e uma variável; uma constelação é uma 

função entre duas variáveis. As funções em que um dos funtivos é uma constante, ou seja, 

interdependência e determinação serão chamadas coesões; as funções que são contraídas 

entre apenas um tipo de funtivo, ou seja, “(...) entre duas constantes (interdependências) ou 

duas variáveis (constelações) serão denominadas reciprocidades, termo que significa que, 

ao contrário das determinações, essas duas funções não são orientadas”. (Hjelmslev, 1975: 

41) Seriam essas funções, mais um grupo de recursos teóricos capazes de compor uma 

metodologia para o estudo da cultura como  práticas, como formas de vida.  

Cultura, Sonhos e Jogo, Estruturas em Analogia         

         Nas raízes da cultura, ressaltam as configurações de ordem do sonho e do jogo. As 

linguagens estruturam-se também como jogos de natureza simbólica e operação 

comunicacional. As estruturas básicas dos sonhos repetem-se nos devaneios e nas fantasias, 

ou, de modo mais geral, por processos simbólicos de construção. Como se viu 

anteriormente, os mitos não são representados por linguagens primárias, mas por sistemas 

secundários ou terciários de significação. Tais sistemas são de natureza metalingüística 

conotada, o que agrega já na linguagem de primeiro nível que representa as realidades 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 12 

culturais, um grau de complexidade associativa, metafórica ou metonímica. Essa 

complexidade exige que, para descrição dos fatos culturais simbólicos, esses processos 

implicados sejam explicitados. Como cada texto pode ter diversos significados, sentidos 

múltiplos; em textos complexos os sentidos estruturados se armazenam em camadas 

superpostas umas sobre as outras, partindo das mais simples e superficiais às estruturas 

mais profundas e complexas. É preciso interpretar em profundidade os textos culturais. 

           De acordo com Lotam (1996), concebemos a cultura como o conjunto sincrônico 

(memória em diacronia) de textos imaginativos e criativos, e não textos instrumentais. 

Esses falam da cultura, mas suas camadas são menos complexas e sua linearidade mais 

evidente. Por arte, ele entende o conjunto de textos cuja função cultural e as criações 

artísticas são elementos centrais no conceito de cultura que podemos enunciar como 

manifestação sígnica da segunda realidade, armazenada em textos e transferida para fora, 

quer seja  resultado da imaginação, da criatividade ou da fantasia humanas. Tais textos são 

criações exclusivas do homem.   Por outro lado, os componentes oníricos da estruturação 

simbólica possibilitam também abordagens de ordem psicanalítica, cujas associações são 

linguagens do inconsciente que escapam pelas dobras da censura. Essas construções 

oníricas podem, também, representar crenças religiosas ou mágicas que orientam o 

imaginário de certos grupos sociais. 

       Se há sistemas semióticos que se situam entre as realidades diárias e suas 

representações, as estruturas presentes nos jogos são replicadas nas culturas. Refletir sobre 

o jogo é refletir sobe a linguagem; de um modo geral, é refletir sobre a maneira de o homem 

ser no mundo significante. Para Greimas (1998), o jogo aparece, ao mesmo tempo, como 

um sistema de restrições formuláveis em regras, e como um exercício de liberdade, como 

uma distração. Os jogos permitem leituras pluri-isotópicas também presentes nos textos, 

pois, como modelo figurativo, ajudam a pensar a linguagem. Se é verdade que cada figura 

ou componente do jogo se define pela sua posição em relação aos outros, ele se torna  lugar 

de intersecção de percursos narrativos.  

           A dessubstancialização dos signos permite pensar o sistema como uma forma. Por 

outro lado, como cada figura depende de todas as outras, cada um de seus movimentos 

abala o sistema e cria um novo estado estrutural, fundado sobre um novo  equilíbrio 

provisório. O conceito de sistema formal leva assim a pensar a história como uma 

descontinuidade feita de estados e de transformações. Essa percepção corresponde aos 

ideais do modelo estrutural. Entretanto, a substancialização dos signos, em especial na 
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perspectiva dialógica e polifônica, permite avançar em interpretações mais próximas das 

expressões concretas di vida vivida. A metáfora do jogo favorece também que os jogadores 

sejam vistos como interpretantes em processo de construção dinâmica dos significados.  

Nessa perspectiva greimaseana, o jogo é visto como  sistema secundário; e actantes são 

vistos como sujeitos históricos em duplo sentido, pois  possuem uma competência 

semântica, devido em parte a suas performances passadas, e uma competência modal mais 

geral, que indiferente  ao campos de exercício escolhido, determina seu fazer programador, 

interpretativo e persuasivo. 

            O jogo como forma de comunicação lúdica transcende o domínio dos códigos e das 

interações entre os agentes do processo. O espaço que se constitui é um lugar de confronto e 

de identidade de quereres e de poderes em que os sujeitos desse discurso operam pela 

linguagem figurativa. A eficácia ligada à incomunicabilidade e à figuratividade são traços 

que os diversos jogos compartilham com a linguagem poética. São operações de superação 

estrutural. 

Considerações Finais 

           Dada a complexidade dos temas abordados e a diversidade de enfoques teóricos que 

pretendem explicá-los, não há outra forma de concluir senão provisoriamente e em aberto. 

As reflexões que compõem este artigo fazem parte de um conjunto de preocupações de 

pesquisa que se recusam a abdicar de alguns avanços descritivos decorrentes das 

formulações estruturais ou neoestruturais, mas que reconhecem o processamento das 

críticas sistemáticas que põem em cheque alguns ‘dogmas’ formais.  Considerando que os 

estudos dos significados, quaisquer que sejam as linguagens que as explicitem e grupos 

sociais que as pratiquem, tem como cenário principal a cultura que, estimula,  pela sua 

relevância interdisciplinar, esforços para defini-la. Na origem,  entretanto, esses estudos têm  

uma tradição disciplinar que insiste em se manter, mesmo em sua restrição e 

provisoriedade. Essa é a razão pela qual se fez a aproximação conceitos e metodologias em 

contraponto, procedeu-se a um diálogo entre termos intertextuais e isotópicos, e explicações 

foram buscadas nas analogias entre os processos culturais, oníricos e lúdicos. Se o intento 

de descrever e interpretar com rigor científico as estruturas de representação dos textos de 

cultura, e se tais interpretações puderem contemplar as peculiaridades das práticas vividas 

pelas populações, o esforço  preliminar  de elaborar este texto será justificado. 
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