


VALDENILDO DOS SANTOS

(O����������)

CAIXAS PRETAS E A POPULARIZAÇÃO CAIXAS PRETAS E A POPULARIZAÇÃO 
DA CIÊNCIA DA SIGNIFICAÇÃO:DA CIÊNCIA DA SIGNIFICAÇÃO:
O ��� �� ���������� �� G������ ��� � ����� 

30 ���� ���� � ��� �����?

2022



© Do Organizador - 2022
Editoração e capa: Schreiben
Imagem da capa: Pexels
Revisão: os autores

Conselho Editorial (Editora Schreiben):
Dr. Adelar Heinsfeld (UPF)
Dr. Airton Spies (EPAGRI)
Dra. Ana Carolina Martins da Silva (UERGS)
Dr. Douglas Orestes Franzen (UCEFF)
Dr. Eduardo Ramón Palermo López (MPR - Uruguai)
Dr. Enio Luiz Spaniol (UDESC)
Dr. Glen Goodman (Arizona State University)
Dr. Guido Lenz (UFRGS)
Dr. João Carlos Tedesco (UPF)
Dr. José Antonio Ribeiro de Moura (FEEVALE)
Dr. Leandro Hahn (UNIARP)
Dr. Leandro Mayer (SED-SC)
Dra. Marciane Kessler (UFPel)
Dr. Marcos Pereira dos Santos (FAQ)
Dr. Odair Neitzel (UFFS)
Dr. Valdenildo dos Santos (UFMS)
Dr. Wanilton Dudek (UNIUV)

Esta obra é uma produção independente. A exatidão das informações, opiniões 
e conceitos emitidos, bem como da procedência das tabelas, quadros, mapas e 

fotografias é de exclusiva responsabilidade do(s) autor(es).

Editora Schreiben
Linha Cordilheira - SC-163
89896-000 Itapiranga/SC
Tel: (49) 3678 7254
editoraschreiben@gmail.com
www.editoraschreiben.com

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

C138    Caixas pretas e a popularização da ciência da significação : O que 
os discípulos de Greimas têm a dizer 30 anos após a sua morte? 
/ Organizador : Valdenildo dos Santos. – Itapiranga : Schreiben, 
2022.
221 p. ; e-book 
E-book no formato PDF.
ISBN: 978-65-89963-71-4
DOI: 10.29327/562233
1. Linguística. 2. Semiótica. 3. Greimas, Algirdas Julien, 1917-
1992. I. Título. II. Santos, Valdenildo dos.

CDU 81’22

Bibliotecária responsável Kátia Rosi Possobon CRB10/1782



Como em ciência nada está acabado, as frases de Greimas em seus 
seminários sobre as boîtes noires instigavam aqueles mais atentos que o ou-
viam. Em “Semiótica das Paixões” (1991), o “mestre” lituano dizia que a 
potencialização ocupa o lugar de uma síncopa na cadeia das pressuposi-
ções, e que isto é uma caixa preta (1993, p. 132). 

Nícia Ribas D’Ávila em seu livro “Semiótica Verbal e Sincrética 
Verbo-Visual e Verbo-Musical, Teorias e Aplicabilidade (2015), refere-se 
às “caixas pretas” como algumas “lacunas” deixadas em sua teoria para 
seus seguidores desvendarem.  Que são as “caixas pretas”? Elas existiram 
ou existem de fato? 

O que os discípulos de Greimas têm a dizer 30 anos após a sua 
morte? Este livro, produto de sete anos de pesquisas, traz o resultado de 
experiências com a semiótica em salas de aulas de escolas do ensino médio 
e fundamental em Três Lagoas e Campo Grande em Mato Grosso do Sul, 
Andradina, no Estado de São Paulo, Iturama em Minas Gerais, Norman, 
no Estado de Oklahoma e Gary, no Estado da Indiana, alcançando tam-
bém alunos da graduação e pós-graduação na cidade de West Lafayette, 
nos Estados Unidos. 

Segundo Silvio de Santana Junior em suas aulas na UNESP, 
Greimas falava da “vulgarização” da ciência, palavra francesa cuja co-
notação em português é “popularização”.  Desta forma, ao mesmo tem-
po que levamos à semiótica à sala de aula, buscamos também as respos-
tas sobre as caixas pretas por meio de entrevistas com doze “discípulos” 
de Greimas, das quais apresentamos algumas, numa linguagem não tão 
hermética, junto a artigos que foram produto de dissertações de mestrado 
e teses de doutorado.  

O que esperar da leitura deste livro? Aos iniciantes na teoria, uma 
oportunidade de compreender a semiótica de maneira simples por meio 
de sua aplicabilidade em discursos verbais e não verbais, como a análise 
de histórias em quadrinhos e filmes, “O Homem Aranha”, “A Turma da 
Mônica” e “Lavoura Arcaica”, versão literária da obra de Raduan Nassar 
e versão fílmica de Luiz Fernando Carvalho, obras de arte como “O Filho 
do Homem” de René Magritte e literatura, “O Retrato de Dorian Gray 
de Oscar Wilde, “Mineirinho” de Clarisse Lispector e música, “God” de 
John Lennon, dentre outras. Aos professores em geral, reflexões sobre a 



teoria e seu desenvolvimento desde a história de seu fundador e sua car-
reira com depoimentos de Greimas que nos emocionam captados por 
Thomas Broden, até a criação de seu projeto de uma gramática do conteú-
do em tempos de se fazer ciência como ele dizia, por nós traduzidos em 
sua trajetória da Lituânia à França. 

Convidamos a todos a experimentarem essa homenagem que faze-
mos ao “mestre” que seguimos em nossos pressupostos teóricos 30 anos 
após a sua morte, na certeza, como dizia D’Ávila em sala de aula, de que 
vocês jamais serão os mesmos depois dessa emocionante experiência!
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