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APRESENTAÇÃO

Este era para ser, na verdade, um livro de entrevistas que não teria 
sido possível sem o trabalho em grupo em torno de pesquisas sobre as pos-
síveis “caixas” pretas deixadas pela semiótica de Greimas em sua teoria. 
Foram sete anos de pesquisa (2014-2021) com meus alunos da graduação 
e pós-graduação. Desta forma, é preciso destacar o trabalho de alunos em 
iniciação científica como Anísia Balduino, Ana Maria Lacerda, Everton 
Campos Souza, Pedro Henrique Tiago e Tarcísio Barbosa da Silva e dos 
doutorandos Ana Paula Teixeira de Amorin Rodrigues e Gustavo Pinheiro 
Queiroz, dos mestres Maurício Doneli e Juliana Joaquina Giorno que tive 
o privilegio de orientar. Todos eles e outros, hoje também mestres como 
Igor Iuri Dimitri Nakamura, Mateus Antenor Gomes e Aguinaldo da 
Silva Santos, hoje levando em curso seu doutorado. Todos participaram 
das pesquisas em torno do uso da semiótica em sala de aula e de investiga-
ções mais teóricas quanto à existência ou não das “caixas pretas” por esses 
anos afora junto ao Gealles, Grupo de Pesquisa em Ensino e Aprendizado 
de Línguas e Leituras Semióticas. 

Os alunos da Rede Pública de Ensino de Três Lagoas e Campo 
Grande, Mato Grosso do Sul, Andradina, São Paulo, Iturama, Minas 
Gerais, Gary, Indiana e Norman, Oklahoma nos Estados e alunos da gra-
duação, mestrado e doutorado da Purdue, em West Lafayette, Indiana, 
Estados Unidos foram imprescindíveis ao me permitirem experimentar 
um método de leitura passo à passo1 que foi levado as salas de aula com 
o objetivo de “popularizar” a chamada ciência da significação do “mes-
tre” lituano Algirdas Julien Greimas, nascido em 9 de Março de 1917, em 
Tula, na Russia e que nos deixou em 27 de fevereiro de 1992, em Paris, na 
França, aos 75 anos de idade.  

As pesquisas quanto as “caixas pretas” foram realizadas com 

1  Leia-se “Por um modelo passo a passo para a leitura e escrita de textos: Em foco, 
“O Bicho” de Manuel Bandeira”, publicado em 28/12/2021 pela Revista Diálogos 
Pertinentes. 
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a utilização de um questionário de doze perguntas a doze discípulos, e 
uma série de outras entrevistas pelo telefone e em vídeos com Arnaldo 
Cortina, Diana Barros, Edna Fernandes, Edward Lopes, Ivan Lopes, 
José Luiz Fiorin, Louis Hébert, Nícia Ribas D’Ávila, Ronald Schleifer 
e Silvio de Santana Jr. cujas transcrições foram realizadas tendo como 
pressuposto metodológico a forma padrão de transcrição, conforme 
Luiz Antonio Marcuschi (1986), isto é, grafia-padrão e grafia modificada, 
com peso maior recaindo sobre a ortografia padrão.   

Na modalidade de transcrição padrão tem-se como foco maior o 
conteúdo, podendo eliminar gaguejos, vícios de linguagem, repetições, in-
tervenções etc. O modelo padrão de transcrição comumente é utilizado 
para fins de registro de trabalhos acadêmicos, entrevistas e pesquisas. Essa 
modalidade permite uma leitura mais fluida do conteúdo. Neste livro, no 
entanto, opta-se pela citação livre dos entrevistados, ora delegando-lhes a 
voz como se num diálogo entre entrevistador e entrevistado, ora marcan-
do, com aspas, sua fala dentro do texto. Essa opção se deve ao fato de que 
não se trata apenas da descrição de uma entrevista, mas de contrapontos 
e argumentação com outras leituras as quais as entrevistas remetiam no 
momento de fala. Logo, não se trata apenas de uma entrevista, mas de um 
artigo que utiliza a entrevista como fonte de opinião e contrapontos para 
se desenvolver didaticamente os conceitos herméticos da teoria, bem como 
de sua aplicabilidade, em torno da temática das “caixas pretas”. 

Estas entrevistas transformadas em artigos, no entanto, ficam para 
um segundo número, programado, em princípio, para o segundo semestre 
deste ano, devido ao grande número de contribuidores que se inscreveram 
nesta “homenagem” à Greimas.  Publicamos, nesta edição, 11 artigos (ca-
pítulos), os quais passamos a apresentar, que representam pesquisas rea-
lizadas em relação as “Caixas Pretas”, e a popularização da ciência e um 
capítulo, em especial, que abre o livro que é fruto da tradução do texto de 
Thomas F. Broden, meu colega da Purdue University com quem fiz meu 
pós-doutorado (2016-2018), sobre a carreira e as convicções de Greimas, 
totalizando doze capítulos de doze discípulos. 

Thomas F Broden é bacharel em francês pela Universidade de 
Notre Dame, Indiana (1973), com certificado em civilização francesa na 
Sorbonne (1973), mestrado em literatura francesa(1976), doutorado pela 
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Universidade da Indiana (1986), na qual dedicou-se aos estudos europeus. 
“Doce”, nas palavras de Ivan Lopes (2017)2, Tom mostra-se um 

americano bastante diferente do americano comum. Após 26 anos de ob-
servação do comportamento típico dos americanos que, grosso modo, em 
sua maioria contrariam aquela perspectiva indicada por John Donne em 
seu poema “No man is an island”, eu diria que Tom, simplesmente, é 
um americano no mínimo peculiar, sensível, competente, aplicado em seu 
compromisso com a ciência da significação e ainda hoje ministra aulas 
em seminários na França, onde Greimas lecionou algumas décadas atrás. 

O interesse pela semiótica de Greimas começou ao ler François 
Rastier’s “Idéologie et théorie des signes: analyse structurale des « 
Éléments d’idéologie »” d’Antoine-Louis-Claude Destutt de Tracy (The 
Hague: Mouton, 1971) cuja metodologia se fundamenta em “Sémantique 
structurale” (Paris: Laroussse, 1966), quando se preparava para os exames 
de qualificação para o seu doutorado. 

Intrigado pelo modelo narrativo e discursivo de Greimas, Tom de-
monstrou seu interesse pelos estudos objetivos do texto, atraído pela am-
plitude do método greimasiano em torno, também, da questão temática, 
estilística e de análise lexemática. Ele participou do seminário de semân-
tica geral e de oficinas ministradas por Algirdas Julien Greimas na École 
des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, durante um ano (1981–82). 

Já são mais de 34 anos de envolvimento e compromisso com a 
semiótica do “mestre” lituano, uma vez que Tom é um dos poucos se-
mioticistas da Escola de Paris a divulgar o então projeto da gramática do 
conteúdo, em tempos de se fazer ciência, como dizia Greimas em seus 
seminários, em solo americano, em que se tem a predominância natural 
da ciência geral dos signos do americano Charles Sanders Peirce. E, des-
se ponto de vista, a sua contribuição merece destaque, posto que Tom se 
dedica a publicação de seu livro que apresenta os estágios de evolução 

2  Esta síntese biográfica de Broden foi me concedida em entrevista exclusiva pelo 
semioticista greimasiano americano em prelo para publicação em breve, quando 
falamos sobre a semiótica de Greimas, sua opinião sobre “as caixas pretas”, e em 
seu interesse de escrever uma biografia do mestre lituano. A adjetivação carinhosa 
foi expressa por Ivan Lopes conforme entrevista que me concedeu em 2018, pelo 
telefone, durante meu pós-doutorado na Purdue University com o colega Thomas 
Broden



Valdenildo dos santos - organizador

8

metodológica de Greimas e o seu papel na evolução das ciências humanas 
durante a segunda metade do século passado, incluindo colaborações, diá-
logos e debates com outros intelectuais da era. 

A primeira entrevista com Tom, como gostava que o chamasse, em 
14 de outubro de 2017, traz o seu interesse pela semiótica de Greimas, cuja 
existência como método, 

é antes de tudo um estado de espírito, uma ética que dita a neces-
sidade para a integridade em relação a si próprio e para com os 
outros, e essa retidão é necessária para a efetividade de sua prática 
e para a transmissibilidade do conhecimento que a semiótica nos 
permite adquirir (1977, p. 227). 

Tomando as palavras de Greimas como inspiração, a tradução do 
texto de Broden A. J. Greimas: Education, convictions, carreer (2015)3 
resgata aspectos inerentes a vida pessoal, acadêmica e profissional do nos-
so homenageado. Para Broden, são poucos os intelectuais que continuam 
a desenvolver a semiótica de Greimas e alguns os pesquisadores que de-
monstram ou reconhecem o valor do semioticista lituano no desenvolvi-
mento da linguística, do estruturalismo e da própria semiótica no século 
XX4. Seu artigo 

3 “Algirdas Julien Greimas: educación, convicciones, carrera” [Algirdas Julius Grei-
mas: Education, convictions, career]. Tópicos del seminario (Puebla, Mexico) 34 
(December 2015): 175–224. Spanish translation by Dominique Bertolotti Thiodat 
from the French version of  “Algirdas Julius Greimas: Education, Convictions, Ca-
reer” (2015).

 “Algirdas Julius Greimas: Education, Convictions, Career.” The American Journal 
of  Semiotics 31.1–2 (Spring-Summer 2015): 1–27.

 “A. J. Greimas : les années de formation” [A. J. Greimas: The formative years]. 
Texto : Textes et Cultures (Paris) 20.2 (April 2015). http://www.revue-texto.net/
index.php?id=3650, 11,500 words. Revised in October 2015. Partial translation by 
Sophie Revillet of  “Algirdas Julius Greimas: Education, Convictions, Career.”

 “Algirdas Julius Greimas: išsilavinimas, įsitikinimai, karjera” [Algirdas Julius Grei-
mas: Education, convictions, career]. Colloquia, the Journal of  the Institute of  Li-
thuanian Literature and Folklore (Vilnius, Lithuania) 33 (December 2014): 14–35. 
Lithuanian translation by Kęstutis Nastopka from the French version of  “Algirdas 
Julius Greimas: Education, Convictions, Career” (2015). 

4  Minha tradução para “At present, there are a small number of  intellectuals who 
continue to develop the semiotics to which Greimas gave a decisive impetus. Aside 
from them, few scholars mention Greimas, demonstrate a familiarity with his work, 
or recognize the role that he played in developing linguistics, structuralism, or se-
miotics in the twentieth century” no enexo de correspondência eletrônica que recebi 
de Broden em 14 de outubro de 2017. 
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is based on the first chapter of  my intellectual biography of  Greimas 
in progress, and aims to outline the formative influences on Greimas, 
and to explore to what extent his education and upbringing infor-
med his later research and career (BRODEN, 2017). 

O artigo de Broden é baseado no primeiro capítulo do livro sobre 
a biografia de Greimas, cujo conteúdo traz os estágios da evolução meto-
dológica do semioticista da Lituânia, descrevendo o papel importante que 
Greimas teve na evolução das ciências humanas na França na segunda 
metade do século passado, incluindo suas colaborações, diálogos e debates 
com outros intelectuais da época:

My book aims to present the stages of  Greimas’s methodological 
evolution to a broad educated public. The study endeavors to des-
cribe the important role that Greimas played in the evolution of  the 
human sciences in France during the second half  of  the last century, 
including his collaborations, dialogues, and debates with other in-
tellectuals of  the era”. It analyzes how Greimas’s work is related to 
trends in the human sciences, including influences but also reactions 
against popular tendencies (BRODEN, 2017).

A principal tarefa de Broden é analisar como a obra de Greimas está 
relacionada as tendências das ciências humanas, influências e reações às 
tendências populares:

My main task at present is to finish the English version of  my work 
and publish it as a monograph. If  possible, I would also like to pub-
lish the first half  of  the project as a separate book in Lithuanian 
translation. The translation has just been completed and is in the 
process of  being edited; the volume is now being finalized (illus-
trations, initial stages of  preparing indexes, etc.) (BRODEN, 2017). 

Ele pretende publicar seu livro em inglês e a “primeira” metade de 
seu projeto em Lituano, num livro separado, e articula a possibilidade de 
publicar seu trabalho também em Francês, Português, Italiano, Espanhol e 
Turco. Logo, qual a importância da publicação deste artigo sobre a carrei-
ra de Greimas em Português? 

Há, no momento, muitos intelectuais que continuam o projeto de 
Greimas, especialmente no Brasil, geografia que tem sido um terreno fértil 
para esta semiótica. Com exceção desses estudiosos e pesquisadores, se-
gundo Tom, ainda são poucos aqueles cuja familiaridade com a semiótica 
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demonstra-se ou reconhecem a sua contribuição para a Linguística, para o 
Estruturalismo e para a própria semiótica no século XXI. Desta maneira, 
seu artigo nos ajuda a conhecer um pouco mais da história de Greimas, 
das influências que recebeu em sua formação e explorar até que ponto sua 
carreira e educação influenciaram sua posterior pesquisa e carreira. 

A maneira com que Tom conta a história de Greimas chega a emo-
cionar, com recortes da “fala” do querido lituano que dizia, dentre tantas 
outras preciosidades, que é impossível ao sujeito da ciência se isentar de 
sua timia. A iniciativa de o publicarmos deve-se, sobretudo, ao fato da 
crença na relevância de propiciar aos leitores brasileiros que não dominam 
o código, em inglês, conhecimentos que permanecem em grande parte um 
terreno ainda não explorado, a fim de produzir efeitos de aprofundamen-
tos nos legados deixados pelo mestre a quem seguimos em nossos pres-
supostos teórico-metodológicos em nossas pesquisas no Brasil. Seu texto 
apresenta questões tratadas sobre processos educativos, convicções e de-
senvolvimento profissional, descrevendo o contexto linguístico e cultural 
em que Greimas fora criado e especifica as tradições acadêmicas nas quais 
fora educado e destaca pessoas, métodos, autores e livros de sua juventude 
que tiveram um impacto significativo sobre sua formação.

Abrindo a temática das “caixas pretas”, o texto O que os discípu-
los de Greimas têm a dizer deste autor organizador com a colaboração 
de Anísia Balduíno é parte do projeto ““Caixas pretas” e importância da 
semiótica francesa na análise de discurso verbal, não verbal e sincrético” 
reunindo entrevistas com doze “discípulos” de Greimas sobre as caixas 
pretas e procura responder as seguintes perguntas: As caixas pretas existi-
ram? Se existiram, quais eram? 

As respostas a estas perguntas estão nestas primeiras entrevistas que 
fizemos sobre as “caixas pretas” com Arnaldo Cortina, Silvio de Santana 
Junior, Loredana Límoli, Diana Barros e José Luiz Fiorin reunidas no 
formato artigo deste segundo capítulo, não nos moldes tradicionais de en-
trevista, mas numa conversa com contrapontos e inclusão de citações de 
outras obras conforme o “bate papo” nos ia remetendo. Desta forma, o 
artigo, além da opinião dos entrevistados quanto às “Caixas Pretas”, fala 
sobre os conceitos de entoação, intonação e entonação na concepção da-
viliana, semiótica sincrética, destacando as importantes pesquisas de Jean 
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Marie Floch e Nicia Ribas D’Ávila para o “preenchimento” ou desenvol-
vimento da teoria de Greimas.

Uma outra vertente do projeto era levar a semiótica do mestre litua-
no para a sala de aula, com o objetivo de “popularizar” a teoria com a sua 
aplicabilidade não só ao discurso verbal, mas também em textos de caráter 
não verbal e sincrético. Neste sentido, o texto O lugar da semiótica na sala 
de aula, parte da dissertação de mestrado “Semiótica em Sala de Aula: 
uma proposta para a ampliação do modo de ver (ler) o texto” (2016) de 
Ana Paula Teixeira de Amorin Rodrigues propõe a semiótica de Algirdas 
Julien Greimas em interface com a metacognição em sala de aula como 
forma de intervenção junto a um grupo de 28 alunos da Rede Pública de 
Ensino de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, recorrendo a teoria grei-
masiana e daviliana para a análise de histórias em quadrinhos,  com o uso 
de uma linguagem que seja acessível aos alunos.  

Com menção às caixas pretas, o artigo Teoria semiótica de 
Greimas e daviliana nas “teias” do “Homem Aranha de Claudia Lopes 
Nascimento Saito, parte de seu doutorado, aborda a significação na pers-
pectiva da teoria da figuralidade de Nícia Ribas D’Ávila, inspirada e fiel 
a teoria do mestre lituano a quem D’Ávila chamava de “gênio”, tama-
nha sua humildade durante seus seminários.  Como preenchimento a uma 
possível “caixa preta”, Saito fala sobre a criação, por D’Ávila, de uma 
metalinguagem que veio para dar conta do “como” do sentido. D’Ávila te-
ria, na opinião de Saito, acionado as várias “linguagens de manifestação” 
propostas por Greimas e demonstra a sua aplicabilidade na versão fílmica 
e de histórias em quadrinhos de “O Homem Aranha”. 

Gustavo Pinheiro Queiroz parte Em busca da construção de um 
objeto valor através da terminologia do maquinário para produção de 
celulose, artigo que apresenta a proposta de um “casamento” entre os as-
pectos lexemáticos e discursivos no percurso de montagem de um equipa-
mento industrial e sua mecanização, inspirado na análise de Greimas de 
“A sopa ao “Pistou” ou a construção de um objeto de valor” (1996).  

A análise da imagem segue seu curso com o artigo “O Filho do 
Homem” de René Magritte na Sala de Aula Como Objeto de Motivação 
e Reflexão Sob a Luneta da Semiótica de Igor Iuri Dimitri Nakamura 
e Valdenildo dos Santos que tem por finalidade demonstrar que a 
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“popularização” da ciência da significação, desejo antigo de Greimas que 
falava em “vulgarização” da ciência, palavra que em francês tem a conota-
ção de “popularização” em português, é possível e pode trazer bons frutos 
aos alunos da Escola Pública. Em sua parte final, este artigo analisa a obra 
“O Filho do Homem” de René Magritte (1898-1967) desencadeando, ain-
da, reflexões quanto ao pensamento do pintor belga, por meio de analo-
gias encontradas também em obras como “A Batalha de Argonne” (1959) 
e “Isto não é um Cachimbo” (1973), esta última analisada por Michel 
Foulcault, momento em que se sugere o preenchimento de uma das “cai-
xas pretas” deixadas por Greimas em sua teoria por meio da proposta de 
Nícia Ribas D’Ávila, aplicando-se a teoria de Greimas em interface com 
os elementos de estudos das artes.   

Nesta mesma perspectiva de se levar à semiótica à sala de aula e 
se experimentar a teoria daviliana para preencher uma caixa preta, A 
Semiótica da Figuratividade Visual numa Abordagem por Sequência 
Didática, parte da dissertação de mestrado de Juliana Joaquina Giorno 
“Estratégias de Leitura de Imagem no Ensino de Linguagem: Competência 
Comunicativa Multimodal” (2018) apresenta uma pesquisa diagnóstica 
com um grupo de 28 alunos do sétimo ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul e a 
proposta de intervenção em sala de aula como objeto modal para o desen-
volvimento de competências comunicativas multimodais capazes de favo-
recer a leitura e compreensão de textos em diferentes linguagens a partir 
da exploração do texto sincrético de modo sistematizado, sob a crença de 
que ao se instrumentalizar uma análise do texto visual pode-se evidenciar 
que há potencialidades da teoria greimasiana e daviliana na ampliação do 
processo de percepção do sentido em enunciados não verbais e sincréticos 
e na própria produção artística dos alunos em seus desenhos, buscando-se 
os figurais primitivos.

Maria Luceli Faria Batistote com Um poema manoelino entre re-
leituras nos faz conhecer os processos de significação com reflexões so-
bre a infância, articulando os conceitos de figuratividade e isotopia. Você 
verá, de forma didática, como a temática da infância é construída na obra 
de Manoel de Barros. A autora parte do pressuposto de que toda organi-
zação figurativa manifesta os valores do enunciador, os quais podem ser 
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encontrados a partir das marcas e traços linguísticos deixados no enuncia-
do, conferindo ao discurso determinados efeitos de sentido, levando os lei-
tores a um mundo fictício pensando ser ele real, permitindo a construção 
de pássaros que vestem casacos dourados como sol, de rãs que participam 
de teatro, de caixotes que se transformam em carroça. 

Mateus Antenor Gomes em Maioridade e Compaixão em 
Mineirinho de Clarice Lispector: Uma Leitura Semiótica fala das cons-
truções textuais com base em rupturas na literatura, elegendo a análise 
complexa e de estranhamentos no nível profundo da crônica de Lispector, 
que funciona como a sincopa na música e os processos metafóricos em 
torno do conflito existencial presente quanto ao valor da justiça pautada 
na retribuição do dano, visto como tímico, logo, psicológico. 

O artigo Por uma “popularização” da ciência: O Retrato de Doria 
Gray de Oscar Wilde em sala de aula, parte da dissertação de mestrado 
“O Poema, A Crônica, O Conto, O Romance e Os Ecos Intertextuais e 
Semióticos da Busca do Sentido do Texto” (2020) de Maurício Doneli 
apresenta o método passo a passo (SANTOS, 20215) na ocasião, em cons-
trução, de inspiração greimasiana com base nos níveis possíveis de leitura 
do texto. Neste artigo, portanto, os autores nos fazem pensar sobre a possi-
bilidade do processo de identificação dos alunos com temáticas no interior 
do romance, como “o homem que fala”, “a perfeição do homem como 
artista”, “a arte pela arte”, “o esteticismo” e o processo de internalização 
de isotopias ideológicas. 

Os figurais primitivos dos quais fala D’Ávila também aparecem no 
artigo Lavoura Arcaica: Uma Leitura do Nível Narrativo e Sob o Olhar 
da Teoria da Figuralidade de Tânia Regina Montanha Toledo Scoparo, 
parte de sua tese de doutorado que, pelo viés da semiótica discursiva, mais 
especificamente, a sintaxe narrativa, inserindo, também, na análise, o se-
missimbolismo na esteira de Floch e D´Ávila, analisa a tradição e (pós) 
modernidade da imigração libanesa e o espaço rural da obra-prima de 
Raduan Nassar, e de um fragmento na transmutação fílmica homônima 
(2001), de Luiz Fernando Carvalho. 

Encerrando esta primeira parte do Projeto que homenageia Greimas, 

5  Leia-se: “Por um modelo passo a passo para a leitura e escrita de textos: Em foco, 
“O Bicho” de Manuel Bandeira”. 
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o artigo “John Lennon: O estatuto semiótico do “The god-man” deste 
autor e organizador desta obra mostra a tentativa de deificação de Lennon, 
representado in texto por John, como o “The god-man”, deus na condição 
de mito, englobado na ideologia antropocêntrica de cunho materialista, 
relegado ao plano da ficção. Parte da tese de doutoramento “O Percurso 
Semiótico do Actante Sujeito John, “The god-man” (2001), o artigo traz 
a opinião de alguns escritores sobre a história dos Beatles e, em particular, 
de John Lennon e a tese de que foi a dor que o levou a ter uma visão disfo-
rizada da divindade judaico cristã e de sua negação de figuras emblemáti-
cas e mitificantes das culturas oriental e ocidental. 

Como podem ver, esta obra apresenta doze textos de doze seguido-
res de Greimas. Devido ao grande número de inscritos, deixamos entre-
vistas inéditas com Nícia Ribas D’Ávila, Thomas Broden, Louis Hébert, 
Ronald Schneider, Ivan Lopes, Edward Lopes, Edna Fernandes dentre 
outros, para fazer parte de uma segunda obra programada para o segundo 
semestre de 2022.    

Valdenildo dos Santos6 

6 Pós-Doutor em Languages and Cultures (PURDUE UNIVERSITY), West Lafayet-
te, Indiana, Estados Unidos (2016-2018), professor associado II da UFMS, Univer-
sidade Federal do Mato Grosso do Sul.  
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A. J. GREIMAS: EDUCAÇÃO, 
CONVICÇÕES, CARREIRA1

Thomas F. Broden

Tradução:

Valdenildo dos Santos 
Maria Luceli Faria Batistote 

J. Greimas: Education, Convictions, Career

Com dezesseis monografias traduzidas em doze línguas, A. J. 
Greimas (1917-1992) desenvolveu métodos semióticos que combinam ri-
gor científico e interpretação humanística com o objetivo de analisar cul-
turas, documentos e produções não-verbais. Durante vinte e cinco anos, 
seu seminário na Escola de Autos Estudos em Ciências Sociais em Paris 
foi a base para a construção de um grupo de pesquisa interdisciplinar em 
semiótica que atraiu estudantes e colegas de todo o mundo. Na elabora-
ção de suas iniciativas, ele colaborou estreitamente com alguns dos mais 
proeminentes pensadores de sua época, incluindo Roland Barthes, Michel 
de Certeau, Roman Jakobson, Julia Kristeva, Lévi-Strauss, Jurij Lotman e 
Paul Ricoeur. Hoje, várias universidades oferecem programas de pós-gra-
duação especificamente focados nas abordagens que ele iniciou.

Greimas obteve seus diplomas de graduação e pós-graduação na 
França, viveu naquele país por cerca de trinta e sete anos e ensinou em 
francês em instituições de ensino superior durante trinta e seis anos. No 

1 “A. J. Greimas: Educação, Convicções, Carreira” foi publicado em inglês no “The 
American Journal of  Semiotics”, vol 31 em 2015, p. 1-27.



Valdenildo dos santos - organizador

16

entanto, ele era de origem lituana onde passou a maior parte dos primeiros 
trinta anos de sua vida. Apesar de seu domínio da “linguagem de Molière” 
e de seu profundo conhecimento da cultura gaulesa, sempre foi tratado 
como um estrangeiro junto ao grupo dos intelectuais franceses - e se consi-
derava assim. Isto em uma época em que relativamente poucos estudiosos 
de fora do país ocupavam posições em prestigiadas instituições francesas 
de ensino superior e pesquisa. Traços de sotaque e certos maneirismos 
rústicos preconizavam disparidades intelectuais: um discurso erudito es-
tranho à retórica acadêmica francesa convencional, referências a pensado-
res que não pertenciam ao grupo principal e com um projeto de pesquisa 
curiosamente mutante e extenso. Tais excentricidades cognitivas surgem 
em parte do gesto transdisciplinar fundador dos princípios epistemológi-
cos de adaptação de um campo da ciência para outro. Todavia, as bases 
intelectuais de Greimas se situam, em parte, à margem das tradições fran-
cesas, enquanto uma figura como Barthes conseguia criar uma voz distinta 
e explorar uma ampla gama de tópicos e campos, porquanto se inclinava 
muito mais próximo do estilo gaulês. 

Seria razoável assumir que aspectos do pensamento de Greimas que 
parecem estranhos em um contexto francês resultam, pelo menos em parte, 
de sua formação e educação fora do país e de sua esfera romântica. Contudo, 
poucas informações sobre sua juventude e certamente sobre os trinta e sete 
anos que viveu fora da França estão disponíveis; uma série de artigos re-
contam destaques de sua vida inicial e educação (Broden 2011, Kašponis 
2009, 2014, Peleckis-Kaktavičius 2011). A pesquisa em lexicologia históri-
ca realizada durante seus estudos de doutorado está bem documentada na 
dissertação defendida em 1948 quando tinha trinta e um anos de idade; e 
em artigos teóricos que publicou simultanemante (1948a, 1948b, Greimas e 
Matoré 1948, 1950). Grande parte de sua pesquisa em semiótica está dispo-
nível em inglês, como as inteligíveis introduções curtas às suas ideias (por 
exemplo, Broden 1995, Perron 2006, Perron e Danesi 1993). Todavia sua 
biografia e sua vida de ideias durante as três primeiras décadas de existência 
permanecem em grande parte um terreno ainda não explorado. 

Baseado numa biografia intelectual em progresso, este artigo se ori-
gina de documentos de arquivos, correspondência, fontes lituanas publica-
das e entrevistas com Greimas e outros, a fim de esboçar as características 
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principais do desenvolvimento intelectual de A. J. Greimas, desde o início 
até ao ponto em que terminou toda a sua escolaridade, com exceção ao pe-
ríodo de seu doutorado. O artigo descreve o contexto linguístico e cultural 
em que Greimas fora criado, especifica as tradições acadêmicas nas quais 
fora educado e destaca pessoas, métodos, autores e livros de sua juventude 
que tiveram um impacto significativo sobre sua formação. Uma narrativa 
cronológica traça sua educação na Lituânia, detalha seus estudos universi-
tários na França dos anos 30 e se conclui em um momento em que a maior 
parte da Europa foi envolvida pela Segunda Guerra Mundial. Uma dis-
cussão, então, sintetiza as experiências descritas e extrapola sua trajetória 
subseqüente na evolução das idéias e da carreira de Greimas em que certas 
lições iniciais ofereciam competências críticas que exerciam efeitos deter-
minantes, e outras provavam ser becos sem saída e muitas preparavam o 
terreno para descobertas posteriores em uma determinada língua, tradi-
ção, disciplina ou metodologia. Naturalmente, como a maioria de nós, 
Greimas continuou a aprender, crescer e mudar de maneiras imprevisíveis 
ao longo de sua vida.

1. Educação de Greimas (1917-1940)

1.1. Infância (1917-1931)

Algirdas J. Greimas foi o segundo filho de Julius Greimas (1882-
1942), professor de escola pública e inspetor de educação, e Constance 
Mickevičius Greimas (Konstancija Mickevičiūtė Greimienė, 1886-1956), 
uma dona de casa e ocasional secretária. Julius e Constance eram lituanos 
nativos que falavam lituano, polonês e russo; Constance também era fluen-
te em alemão. A Lituânia foi mencionada por escrito pela primeira vez em 
1009, e tem uma identidade antiga como uma etnia, um grupo linguístico 
indo-europeu e um estado. Os acontecimentos chave que criaram a distin-
ção entre a Europa Oriental e a Europa Ocidental no plano social durante 
os últimos dois milênios a colocaram firmemente no Ocidente. No final 
do século XVIII, a Rússia anexou a terra e governou-a por mais de um 
século até a Lituânia ressurgir como um país independente com cerca de 
dois milhões de habitantes após a Primeira Guerra Mundial. Sua cultura 
era em grande parte rural na época: quase todos os lituanos nativos foram 
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Camponeses, enquanto os russos, poloneses, judeus e alemães povoavam 
áreas urbanas (Balkelis 2009: 2-7). 

Entre si, Constance e Julius falavam o lituano, a língua tradicional 
dos camponeses, embora a família também usasse o idioma de prestígio 
polonês (Greimas 1991c, ver Balkelis 2009: 6-7). Julius lecionou lituano, 
aritmética e caligrafia em escolas primárias e secundárias. Ele também 
formou uma associação local para promover a identidade lituana, e foi 
eleito para cargos públicos, incluindo o cargo de prefeito e secretário do 
conselho da cidade (Peleckis-Kaktavičius 2011: 10). 

Nascido em Tula, Rússia, Algirdas viveu a maior parte dos primei-
ros dez anos de sua vida na pequena cidade de Kupiškis, localizada na 
região rural de Aukštaitija, no nordeste da Lituânia. Ele começou a escola 
primária lá quando tinha sete anos e entrou na escola secundária com a 
idade de nove anos. Sua geração entre os dois anos foi a primeira a ser edu-
cada inteiramente em lituano. Como outros filhos de pais que trabalhavam 
em profissões liberais, Algirdas seguiu um currículo humanista tradicional 
que incluía a aritmética, a história, a geografia, as ciências da vida, o ale-
mão, a religião, e a língua lituana e literatura (LCVA 1924-1926: 10, LCVA 
1926-1928 ). No pequeno, novo país rural da Lituânia, o grupo dos intelec-
tuais lituanos desenvolvia competência em pelo menos uma língua estran-
geira de prestígio e cultura, tipicamente eslava ou germânica. A maioria 
dos professores em Kupiškis tinha diplomas de universidades de Moscou, 
São Petersburgo, Tartu, Riga, Kazan ou Kaunas (Kašponis 2009: 4). 

Julius Greimas fazia seu filho passar os verões trabalhando na fa-
zenda da família perto de Kupiškis, o que fazia com que Algirdas se fa-
miliarizasse com a vida no campo e com os camponeses em comum. No 
final da vida, ele lembrou que a experiência ensinou-lhe como “conduzir 
os carros, levar os cavalos para a floresta para passarem a noite, para arar 
os campos ... Então eu vivi a vida típica do campo ... com tudo o que 
era mítico e que ainda estava lá: Fadas, diabos, luzes fantasmagóricas dos 
contos de fadas - tudo que está vivo em mim “(1989: 14 Feb.). As crenças 
católicas romanas também marcaram seus primeiros dias; Ele, mais tarde, 
as evocou como “o cristianismo sinceramente sentido de nossa infância”, 
época em que enquando “tomávamos a Comunhão, comíamos uma bola-
cha de pão branco e, ao mesmo tempo, o Corpo de Cristo” (p.1976). 
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De Kupiškis, Algirdas mudou-se sucessivamente para comunidades 
cada vez mais sofisticadas. Em 1927, os Greimases transferiram-se para 
Šiauliai, uma cidade industrial de trinta mil habitantes situada na rota 
que leva ao norte de Riga, o maior centro urbano dos Estados Bálticos. 
Algirdas, aos dez anos, matriculou-se na segunda série de um “ginásio 
público”, agora conhecido como Juliaus Janonio gimnazija, onde estudou 
por quatro anos. Naquela época, os ginásios lituanos eram escolas secun-
dárias júniores que impunham requisitos de entrada mais elevados e ofere-
ciam um currículo muito mais desafiador do que as escolas freqüentadas 
pela maioria dos alunos. Em relação às línguas estrangeiras, Algirdas se 
lembra de ter estudado latim, grego (Homer) e alemão (1989: 13-14 feve-
reiro, LCVA 1927-1930, arquivo 274: “G”).

1.2. Adolescência: Ensino Médio e a Faculdade de Direito (1931-1936)

Em 1931, a família mudou-se para Marijampolė, uma cidade com 
cerca de dez mil habitantes na região de Suvalkija, no sul da Lituânia, 
onde os pais de Greimas haviam crescido. O deslocamento permitiu que 
Algirdas passasse anos críticos de sua adolescência na área reputada 
que viria a caracterizar a diversidade da refinada formação do lituano. 
Também permitiu que ele terminasse a educação secundária no melhor 
ensino médio do país, o chamado ginásio de estilo alemão Rygiškių Jono. 
Foi desta instituição que surgiram muitos dos líderes do renascimento na-
cional lituano que iniciaram seus estudos em torno de 1880, como Jonas 
Basanavičius, considerado o “pai da nação”. Greimas selecionou a área 
focada em humanidades fundamentais, como língua e literatura lituana, 
latim, alemão, religião, história, filosofia e geografia. O currículo incluía 
menos ciências do que a opção científica, apenas física e história natural, 
mas enfatizava um conjunto variado e desafiador de matemática: álgebra, 
geometria, trigonometria, geometria analítica e cálculo (LCVA 1934-1936: 
2-3). Ele também se destacou no desenho e bem sucedeu-se em francês no 
ano que o cursou. 

No Ginásio Rygiškių Jono, Greimas lembra-se que fez muitas des-
cobertas intelectuais graças a um grupo de leitura que ele e seus colegas 
de classe formaram para ter acesso à literatura mundial não disponível 
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na tradução lituana. Os participantes apresentaram páginas dos Irmãos 
Karamazov, Guerra e Paz e Ilya Ehrenburg, passagens de Oscar Wilde 
e Edgar Allan Poe e poemas de Charles Baudelaire e Paul Verlaine, que 
exerceram uma influência duradoura em Greimas (1985-1986: I, 12 
). Ao dominar o alemão, Algirdas escolheu seleções de Nietzsche e de 
Schopenhauer The World as Will and Representation. Atrasado na formação 
em seu percurso de vida, ele enfatizou: “Minha visão da vida tomou for-
ma no período em que eu estava entre quinze e dezoito anos de idade e li 
autores como Nietzsche, Schopenhauer, etc.” (1989: 17 Feb.). Em junho 
de 1934, passou nos exames nacionais do ensino médio e recebeu a reco-
mendação de continuar seus estudos na universidade. Seu pai reconheceu 
a realização apresentando-lhe as obras de Nietzsche em alemão (Greimas 
1989: 17 fev.). 

No outono de 1934, Algirdas matriculou-se na Universidade 
Vytautas Magnus em Kaunas, a capital entreguerras da Lituânia, localiza-
da há 30 milhas de Marijampolė. Greimas, mais tarde, descreveu a cidade 
de cem mil habitantes como um ambiente cosmopolita com pessoas mais 
ostentosas, um tanto esnobes que tinham morado em grandes cidades no 
exterior. Ele lembrou que as circunstâncias ditaram o seu título acadêmi-
co: “Eu não podia estudar filosofia ou matemática, que eram minhas esco-
lhas depois que eu terminei o ensino médio, porque o currículo seria mui-
to longo e caro, então eu acabei na Faculdade de Direito ... As palestras 
ocorreram nas tardes e crespúsculo do dia, o que nos permitia tempo para 
trabalhar”(1985-1986: I, 12). Ele entrou na Faculdade de Direito e elegeu 
a lei como um campo importante.

Algirdas teve aulas com professores eruditos ilustres e figuras pú-
blicas proeminentes, inclusive com um juiz do Tribunal Superior e com o 
ex-Presidente do Banco da Lituânia e Ministro dos Negócios Estrangeiros 
(Kašponis 2009: 6). No primeiro ano, ele cursou Direito Público, lógica, 
história da lei lituana, direito romano, economia política, história agrí-
cola social, psicologia, alemão e dois semestres de russo (LCVA 1934-
1936). Trabalhou também no escritório do eminente notário da cidade de 
Kaunas. No segundo ano, mais da metade dos seus cursos centrou-se em 
negócios e economia, incluindo dois semestres cada um em finanças e 
estatísticas. Greimas estudou ainda a filosofia da lei de Kelsen e as teorias 
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socioeconômicas de Max Weber (1985-1986: I, 12).
No entanto, o professor que mais impressionou Greimas não esta-

va em sua agenda oficial. Algirdas participou como aluno ouvinte de um 
curso sobre a filosofia cristã medieval oferecido  por Lev P. Karsavin, um 
filósofo e historiador russo da metafísica religiosa amplamente divulgado 
que ocupou a cadeira de história mundial (Vytauto didžiojo universitetas 
1931: 59). Greimas disse mais tarde sobre o professor de São Petersburgo: 
“Ele foi o estudioso mais sincero e elegante que já conheci” (1985-1986: I, 
12). A pesquisa inicial de Karsavin em filosofia religiosa destacou questões 
históricas e antropológicas, enquanto nos anos 1920 ele adotou uma abor-
dagem mais sistemática e procurou sintetizar doutrinas da Idade Média, 
do Renascimento e da metafísica contemporâneas. Suas conferências in-
cutiram em Greimas um amor duradouro pela Idade Média, e o inspirou 
rumo ao seu domínio do lituano (Greimas 1991b: 40). Karsavin e a maio-
ria dos professores de direito de Greimas estudaram em São Petersburgo, 
bem como na Alemanha ou na França, o que lhe proporcionou uma dose 
sofisticada de tradições eslavas. 

Além das aulas e do trabalho, Greimas dedicava manhãs e noites 
para devorar a filosofia da história de Spengler e a história cultural de 
Huizinga e as análises das revoluções de Curzio Malaparte e Leon Trotsky 
(1985-1986: I, 12). Esses autores e Spengler em particular, ajudaram a lan-
çar as bases do quadro histórico que mais tarde serviria para suas duas 
primeiras décadas de pesquisa. À noite, lia, memorizava e recitava poesia 
com colegas, incluindo versos de Kazys Binkis, um poeta popular que in-
troduziu o futurismo e o modernismo artísticos na Lituânia entre os sé-
culos (Greimas, 1943). Mais tarde ele descobriu que uma vez conheceu 
milhares de versos de poesia de cor.

Greimas se inscreveu para suas aulas de quinto semestre, mas não 
terminou o curso de Direito, em parte por conta da geopolítica global. O 
chanceler alemão Adolf  Hitler proclamou um embargo nos produtos litua-
nos em 1934, forçando o país a se precipitar na direção de mercados no-
vos. Como parte de sua resposta, o governo de Kaunas criou bolsas de es-
tudo para enviar jovens para a obtenção de títulos universitários em países 
da Europa Ocidental, de modo que, quando voltassem, pudessem ensinar 
as línguas e culturas estrangeiras às novas gerações (LCVA 1936: 66-74). 
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Greimas também admitiu mais tarde que estava “interessado em tudo me-
nos na lei” (1991b: 40). Em setembro de 1936, ele solicitou ao Ministério 
da Educação da Lituânia uma bolsa de estudos plurianual “para estudar 
sociologia ou filosofia no exterior” (LCVA 1936-1939: 26). Em outubro, 
ele chegou à cidade de Grenoble nos Alpes franceses (Greimas 1936).

1.3. Graduação em Grenoble (1936-1939)

Greimas se matriculou no Colégio de Humanidades da Universidade 
de Grenoble, uma sólida instituição provincial que desfrutou de uma tra-
dição por acolher estudantes internacionais. Algumas dezenas de outros 
lituanos estudaram ali no mesmo ano, incluindo seu amigo do colégio 
e futuro tradutor autorizado Aleksys Churginas. Greimas encontrou-se 
com um compatriota mais velho e companheiro novo da graduação, Jonas 
Kossu-Aleksandravičius (Jonas Aistis), que iria se transformar num reno-
mado poeta. Ele disse a Kossu que queria estudar literatura francesa, e seu 
senior respondeu: “Não seja estúpido, não estude literatura ... você não 
aprende literatura em uma universidade ... estude línguas, dessa forma 
você vai aprender algo prático”. O autor de Semântica Estrutural recorda 
que foi neste momento que o jovem espírito romântico que “sonhou com 
a literatura” e se empenhou em “investigar as profundezas da filosofia e 
das belas artes para encontrar o sentido da vida decidiu ser um linguis-
ta – numa breve volta ao passado disse, “o trajeto da vida foi extraído” 
(Greimas 1973: 7-8, 1991 [2004: 48]). Antes dos programas especializados 
em linguística desenvolvidos na década de 1960, cursos em francês para 
alguém particularmente interessado em linguagem, ele enfatizou a filolo-
gia das línguas indo-europeias e a história da língua, mas incluiu história 
literária e estilística também. 

A mudança do curso de letras para a ciência da linguagem também 
deveu-se muito a um “mestre notável” que ensinou Greimas “Prática e 
Fonética Experimental” em 1936-1937 e cursos avançados de linguística 
nos dois anos seguintes (LCVA 1936-1939: 22). Como relatou mais tar-
de Algirdas, “em Grenoble eu tinha um verdadeiro professor, Antonin 
Duraffour, graduado em Leipzig, um esplêndido dialectologista. Ele nos 
ensinou a linguística por métodos verdadeiramente prussianos: a antiga, 
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tradicional e sólida filologia do século XIX, imbuída do cheiro de suor 
de várias gerações de estudiosos «(1985-1986: I: 14). Depois de estagiar 
com os Neogramáticos na capital intelectual da lingüística histórica, como 
Ferdinand de Saussure, William Dwight Whitney e Leonard Bloomfield, 
Duraffour ganhou uma reputação como um especialista da fonética e mor-
fologia de dialetos do curso de línguas, especialmente a Franco-Provençal. 
Greimas atribui aos cursos de Duraffour o papel de lhe fornecer modelos 
de “análises detalhadas de textos, para a compreensão da natureza sis-
temática da linguagem e dos fenômenos sociais em geral”, e para trans-
mitir “o respeito pelo texto, pelas referências e pelos pensamentos de ou-
tros”(1985-1986: I, 14; 1987a: 302). Ele também lembra que Duraffour 
instruiu seus alunos a se afastarem dos novos linguistas “estruturais” aber-
rantes liderados pelo fonologista de Praga, Príncipe Nikolai Trubetzkoy, 
a quem o professor erudito e digno classificou grosseiramente como um 
“idiota” durante seus seminários no anfiteatro (1982 [2006: 122]).

Um ano antes da chegada de Greimas, Duraffour foi co-autor de 
um livro com um etnógrafo que levou sua pesquisa para uma nova di-
reção (1935). Seu ensaio inspira-se em especialistas suíços de línguas in-
do-européias: o dialetólego Louis Gauchat, o lingüista geográfico Jules 
Gilliéron e, mais especificamente, os lingüistas Karl Jaberg e Jakob Jud, 
da Universidade de Zurique, com quem Duraffour se comunicou ampla-
mente (Chevalier e Encrevé, : 122, 210], Fryba-Reber 2013). Jaberg e Jud 
desenvolveram uma abordagem chamada Wörter und Sachen (“Palavras 
e Coisas”): realizaram trabalhos de campo em regiões definidas com pre-
cisão, utilizaram os dados para analisar a variação e a mudança de lin-
guagem, mas também para investigar a semântica, destacando o nexo de 
vocabulário, sociedade e cultura material (Jaberg e Jud. 1928-1937). O es-
tudo de Duraffour foi realizado em sua área rural nativa no sul de Bresse 
perto de Lyon, especificando o significado e rastreando a etimologia das 
palavras distintivas que os moradores usavam na década de 1930 para falar 
sobre suas fazendas, implementos e ambiente natural. Greimas mais tar-
de lembrou-se afetuosamente de participar do grupo Wörter und Sachen 
como aluno de Duraffour (1982 [2006: 122]). 

Os jovens lituanos de Grenoble recordam que “Greimas já se des-
tacou graças à sua erudição impressionante” (Ramunienė 2010). Em seu 
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primeiro ano, ele assistiu aulas para estrangeiros que enfatizaram a lingua-
gem e os fundamentos das instituições francesas, ideias, cultura e literatura 
moderna (LCVA 1936-1939: 22). Ele também assistiu um curso universi-
tário regular em psicologia. Na estrutura tradicional da universidade fran-
cesa, os estudantes avançam e recebem os diplomas passando nos exames 
organizados paralelamente às aulas oficiais. No período de exame que 
ocorreu no outono de 1937, Greimas passou em psicologia, memorizando 
Henri Bergson2 para o evento. No final de seu segundo ano em Grenoble, 
ele obteve um “A” em fonética, em seguida, em novembro ganhou um 
“B” em Filologia Francesa e em seu exame de língua estrangeira, alemão. 
Depois de terminar os cursos do terceiro e último ano de graduação do 
currículo francês, ele recebeu um “A” em Estudos Medievais Franceses 
e foi premiado com o Bacherelado,  em 20 de junho de 1939. Quando se 
matriculou pela primeira vez na Faculdade de Letras no outono de 1936, 
Greimas deixou a opção “Matéria a cursar” em branco; Em novembro de 
1937 cursou “Filologia”, e em 1938,  “Estudos Medievais”. 

Os anos na França contribuíram como mais um degrau na composi-
ção intelectual de Greimas, a tradição românica, que se tornaria um marco 
de referência importante para seguir em frente. Dentro ou fora da sala de 
aula, lia Maupassant e mergulhava nos poetas simbolistas que descobrira 
pela primeira vez na escola secundária, aprendendo os versos de Baudelaire, 
Rimbaud e Verlaine de cor (Greimas 1944, 1989: 13 de fevereiro, Keane 
1992: 267-268 ). Ele mais tarde lembrou que por volta desta época, os roman-
ces de Stendhal e Malraux, mas também de Dostoiévski e Faulkner, desem-
penharam um papel fundamental na formação da sua vida afetiva, sua bús-
sola moral e seus gostos. Outros autores internacionais tiveram um impacto 
duradouro em Greimas: Yeats, Edgar Allan Poe, especialmente “Annabel 
Lee”, “Ulalume” e “The Raven”, e Uname’s Tragic Sense of  Life (Keane 
1992: 267-268, Greimas 1963: 5). Os intercâmbios com Kossu e Churginas, 
assim como com Hania Lukauskaitė e Tomas Stonis em Šiauliai vários anos 
mais tarde, desenvolveram seu conhecimento da cultura eslava. Amigos lhe 
falaram sobre os poetas modernistas Mayakovsky, Blok, Yesenin, bem como 

2 Para Bergson, veja Greimas, 16 de fevereiro de 1989. Informação sobre os estudos 
de Greimas em Grenoble pode ser encontrada em Lamblin (1987) e nos arquivos do 
Departamento de “l’ Isère” da universidade (confira em Trabalhos Citados).
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Poe, Walt Whitman, Benvenuto Cellini, Fausto de Goethe e Peer Gynt de 
Ibsen. Graças a Kossu, ele descobriu um jovem mestre de forma lírica e ima-
gem que ele considerava o maior poeta lituano vivo, Henrikas Radauskas 
(Keane 1992: 267-268). Longas conversas com Kossu, Churginas e depois 
com Radauskas cultivaram o conhecimento e a sensibilidade de Greimas 
na estética, enquanto Churginas também lhe forneceu um amplo quadro 
histórico para a cultura (1985-1986: II, 22). 

Greimas trabalhou com Duraffour para definir um tema para a tese 
de doutorado em linguística histórica e dialetologia. A tese estudaria nomes 
de lugares no Vale de Graisivaudan adjacente a Grenoble, identificando 
criações e alterações efetuadas pelos seus sucessivos habitantes, dos povos 
pré-celtas até os celtas, tribos germânicas, romanos e seus descendentes. 
Entretanto, o Graisivaudan teve que esperar meio século pelo estudo pro-
posto, (Bessat e Germi 2001, 2004), porque os eventos políticos internacio-
nais novamente alteraram a trajetória da carreira de Greimas. 

Em março de 1939, a Alemanha, vizinha do sudoeste da Lituânia, 
declarou que todo o distrito de Memel-Klaipėda, no sudoeste da Lituânia, 
era seu território independente, uma reivindicação apresentada pelo 
próprio Führer culminando com o porto de Klaipėda. Um mês depois, 
o Terceiro Reich suspendeu o seu Pacto de Não-Agressão bilateral com 
a outra vizinha do sul da Lituânia, a Polônia. Na primavera de 1939, a 
Lituânia começou a tomar medidas para preparar suas forças armadas 
limitadas para um potencial conflito.

1.4. Treinamento de Oficiais (1939-1940)

Duas semanas depois de receber o diploma de Grenoble, Greimas 
foi um dos quatrocentos jovens escolhidos pela Comissão do Ministério de 
Defesa do Estado como candidatos aspirantes ao cargo de oficial do Exército 
lituano. A escola militar nacional em Kaunas o alistou na 1ª companhia de 
soldados aspirantes de infantaria e o mandou para um centro de treinamen-
to “para adquirir as habilidades de um jovem soldado” (LCVA 1939-1940: 
38, pp. 192-193). O cadete Greimas não pensou muito nos cursos de estraté-
gia que a escola forneceu aos futuros oficiais da nação: mais tarde reclama-
va que “em vez de explicar o único tipo de guerra então possível, a guerra 
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partidária, o coronel, como que em perfídia, nos alimentou de Napoleão, 
fazendo uma caricatura de lutadores da liberdade e falhando no sentido de 
nos fornecer qualquer plano baseado na realidade”(1958: 22). 

Durante aquele ano em que Algirdas estava no treinamento de 
oficiais, a Lituânia foi anexada à URSS e seu exército integrado ao 29º 
Corpo de Exército Territorial do Exército Vermelho dos Trabalhadores e 
Camponês (Gaidis 2001: 25). O novo regime instituiu um programa sis-
temático de reeducação ideológica: os oficiais políticos russos da NKVD, 
a organização ancestral da KGB, chegaram para dar aulas diárias de 
Marxismo-Leninismo (Knezys c.2005: 11, 25). Colegas e estudantes que 
conheciam Greimas nas décadas de 1940 e 1950 testemunham o seu co-
nhecimento do materialismo histórico e dialético (Berggren 2010, Clergerie 
2009, Quemada 2010, cf. Greimas 1956-1957: 16-19), mas não está claro 
que este curso intensivo obrigatório representou a fonte: Greimas lembra 
que sua companhia procurou expulsar regularmente seus oficiais sovié-
ticos da sala (Greimas 1982a). Em outubro de 1940, Greimas se formou 
tenente e foi designado para as reservas inativas, assim como praticamente 
todos os seus colegas selecionados e treinados pelo antigo regime “bur-
guês” (LCVA 1939-1940: 40, pp. F, 41, página 13). A escola militar pode 
representar muito bem a experiência educacional que teve o menor impac-
to em sua carreira e vida intelectual subsequentes.

2. Síntese: Quatro contextos culturais e suas trajetórias

Seria uma tarefa desafiadora tentar especificar exatamente o que 
Greimas fez e não extraiu das várias tradições culturais, metodologias, in-
divíduos e livros que conheceu ao crescer. Suas publicações e comentários 
que seguem tampouco indicam claramente um número de desenvolvimen-
tos assim como alguns dos aliados às escuras. 

2.1. Lituânia e os Primeiros Principais Relacionamentos 

A educação de Greimas dentro e fora da sala de aula na Lituânia 
lhe conferiu “uma compreensão do espírito “escandinavo e eslavo”, como 
ele mais tarde colocou” (1985-1986: I, 3). As escolas primária e secundária 
deram-lhe bases sólidas nas humanidades e na língua, história e cultura da 
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Lituânia. Os verões passados   na fazenda o imergiam em costumes e crenças 
pré-cristãs dos lituanos rurais, que inspiraram e informaram diretamente a 
extensa pesquisa que ele conduziu sobre o folclore e a mitologia lituanas nos 
últimos vinte e cinco anos de sua vida (Greimas 1979, 1990a).

Na Lituânia, como em outros lugares, as pessoas desempenharam 
um papel ao menos tão importante quanto os livros na formação dos inte-
resses e modos de pensamento de Greimas. A primeira pessoa mais impor-
tante nesta formação foi seu pai, que serviu de modelo de formas significa-
tivas, inspirando-o a se tornar um professor, por exemplo (Greimas 1989: 
14 Feb.). Ser educado pelo bom cidadão Júlio  fortaleceu o compromisso 
de Algirdas com a Lituânia e seu desejo de cultivar sua linguagem. Muitos 
são os eruditos do exílio que escrevem somente em seu idioma interna-
cional adotado, Greimas, por outro lado, contribuiu regularmente com 
artigos aos periódicos lituanos durante todo sua vida. Ele e seus colegas 
de entreguerras acreditavam que eram predestinados a usar as bases solidi-
ficadas enquanto  alunos do ginásio Rygiškių Jono e aquelas da geração de 
Julius Greimas para construir uma nova Lituânia. Depois de 1944, o exílio 
político o forçou a agir unicamente através de sua escrita, à distância. Ao 
longo de sua vida, ele publicaria bem mais de duzentos artigos em lituano 
sobre cultura francesa, lituana, literatura mundial e eventos atuais. Suas 
revisões de livros também lhe permitiram manter uma mão na ocupação 
literária que ele abandonara em favor de um campo mais prático.

Outros indivíduos desempenharam um papel significativo na for-
mação do desenvolvimento intelectual de Greimas. A paixão pelo período 
moderno que Karsavin inspirou nele provou ser duradoura: ele a perse-
guiu em seus estudos de Grenoble, concebeu um primeiro tópico de tese 
de doutorado focado naquela época, ensinou francês antigo, provençal, e 
a história da língua francesa durante os primeiros dezesseis anos de sua 
carreira; e produziu dicionários de francês antigo e médio (1968, Greimas 
e Keane, 1992). Mesmo quando adulto, sua visão pessoal tornou-se com-
pletamente secular, ele apreciou uma imagem da Idade Média como um 
período em que uma vasta comunidade internacional se sentiu unificada 
por crenças compartilhadas, onde um ser humano vivia na fé como um 
peixe na água, onde a religião foi identificada com uma cultura universal 
“(1985-1986: II, 29). A instrução de Duraffour e os ditames peremptórios 
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de Kossu também produziram efeitos perenes: mesmo depois de concen-
trar sua pesquisa na semiótica, Greimas continuou a aplicar princípios e 
métodos linguísticos. Ironicamente, a disciplina o desafiou a explorar o 
que por sua própria admissão sempre permaneceu problemático e elusivo 
para ele pessoalmente: a comunicação na linguagem.

O grupo de estudo em línguas estrangeiras Rygiškių Jono provou 
ser um modelo para outros encontros informais, exceto estruturados, 
nos quais Greimas cresceu intelectualmente através de leituras, apresen-
tações e discussões com colegas. Após a guerra, ele elaborou novos mé-
todos de lexicologia histórica em encontros com outros doutorandos da 
Sorbonne em francês, incluindo Georges Matoré e Bernard Quemada. 
Em Alexandria, no Egito, durante os anos 50, estudou epistemologia e 
estruturalismo com Roland Barthes, o psicanalista Moustapha Safouan, 
o filósofo Charles Singevin, a historiadora de arte Hilde Zaloscer e a an-
tropóloga Jean Margot Duclot. Em Ankara, ele aprendeu lógica simbólica 
graças a um pequeno grupo liderado por um aluno de Hans Reichenbach 
e que incluiu Louis Marin. Tais assembleias se transformaram no projeto 
de pesquisa coletiva e grupo oficial que ele formou mais tarde em Paris.

As principais tendências de ideias na Lituânia entre os dois anos 
enfatizaram um neo-escolasticismo fundamentado em Tomás de Aquino. 
António Maceina e Juozas Girnius, ambos estudaram na Universidade 
Católica de Lovaina e noutras instituições da Europa Ocidental (Tumėnaitė 
2000). Suas posições filosóficas evoluíram progressivamente em direção 
a um existencialismo cristão informado por Jaspers e Heidegger, que se 
tornou um importante paradigma intelectual em toda a diáspora lituana. 
Por essa razão, os primeiros escritos de Greimas muitas vezes apresentam 
questões de fé: os ensaios dos anos 1940 descrevem empateticamente a 
poesia religiosa de Verlaine, retratam de forma pungente o medo e a me-
lancolia produzidos pela descrença pós-medieval e afirmam firmemente 
que “a batalha contra a ideia de Deus no homem é completamente estra-
nha para mim” (1943a: 227, 1944: 129, 1948 [i.1943-1991: 389]). Muitos 
de seus primeiros artigos também desenvolvem ou lutam com temas exis-
tencialistas como a angústia, a escolha de valores pessoais e coletivos e as 
demandas concorrentes de liberdade, compromisso e responsabilidade - e 
publicou uma tradução lituana do conto de Sartre “O Muro” (1946-1947).
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No entanto, as publicações maduras de Greimas derivaram de ins-
pirações significativamente diferentes. A medida do formalismo linguís-
tico e lógico que ele incorporou em sua semântica e semiótica representa 
um elemento distintamente estranho aos pensadores lituanos do século 
passado, que permaneceram resolutamente humanistas. O professor 
Rolandas Pavilionis da universidade de Vilnius, que produziu a antologia 
padrão da pesquisa semiótica de Greimas na tradução lituana, emergiu 
como um filósofo analítico raro no país. Até hoje, enquanto o jornalismo 
de Greimas e sua obra sobre a mitologia lituana atraíram um amplo 
leitor entre seus compatriotas, sua semiótica permanece amplamente 
desconhecida em sua terra natal.

Por outro lado, de forma mais ampla, mas fundamental, Greimas 
mostrou a etiologia de sua pesquisa madura em sua formação, sua edu-
cação inicial e suas experiências de guerra na Lituânia. Os horrores e a 
irracionalidade da Segunda Guerra Mundial o inspiraram a dedicar sua 
carreira em busca das condições fundamentais da significação e dos valo-
res: “a guerra e o seu absurdo impelem você a inquirir sobre o significado 
de todas as ações ignominiosas que acontecem diante dos seus olhos”... 
“Sentia intensamente a sensação do absurdo, do não-sentido, que me im-
peliu para a busca do sentido” (1986: 22, 1991a: 45). Ele via que a clari-
dade da deontologia do seu projeto, o método explícito e a análise rigoro-
sa eram fundamentadas num ideal de retidão pessoal e de respeito pelos 
outros, que se assemelham aos princípios de sua juventude: “Pelo menos, 
como eu a concebo, a semiótica, antes de existir como método, é antes 
de tudo um estado de espírito, uma ética que dita a necessidade para a 
integridade em relação a si próprio e para com os outros, e essa retidão é 
necessária para a efetividade de sua prática e para a transmissibilidade do 
conhecimento que a semiótica nos permite adquirir” (1977: 227).

2.2. A herança eslava

Os cursos de direito e de negócios que Greimas seguiu em Kaunas 
não parecem ter tido qualquer impacto direto no seu desenvolvimento in-
telectual subsequente. Por outro lado, o fato de estudar com Karsavin e 
muitos outros instrutores treinados em São Petersburgo, Moscou, Varsóvia 
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e Cracóvia fez com que recebesse elementos da cultura eslava. Suas reu-
niões de grupo com os jovens do curso de letras polonesas e russas foram 
a base para o seu modernismo revolucionário, tanto na política quanto na 
poesia. Ler Ehrenburg no colégio e Trotsky na faculdade lhe dá os fun-
damentos para sua filosofia política de esquerda (1985-1986: I, 15). Os 
poetas sobre os quais publicou artigos no curso de sua carreira defende-
ram o modernismo literário e a inovação no estilo, na forma, e na aparên-
cia, incluindo Kazys Binkis, Marcelijųs Martinaitis, Henrikas Radauskas, 
Arthur Rimbaud, Tomas Venclova, e Paul Verlaine. Por outro lado, o ano 
de Greimas de aprendizado da língua russa na faculdade aparentemente 
desenvolveu habilidades passivas limitadas na língua, mas sem habilida-
des ativas (Greimas 1990: 5, 1991a: 44). Os amigos não se lembram de 
Greimas jamais falar polonês, uma língua em que ele nunca reivindicou 
a competência em seu currículo. Como muitos de seus compatriotas, ele 
considerou a Polônia a principal rival da Lituânia durante o período de 
entreguerras (Mikšys 2010).

As raízes culturais de Greimas nas marchas do norte e do leste da 
Europa podem ter aumentado sua abertura posterior às correntes novas na 
linguística, que teve consequências decisivas. A partir da década de 1950, ele 
leu (em alemão, inglês ou francês) e abraçou com entusiasmo os métodos 
estruturais dos russos Roman Jakobson e Nikolai Trubetzkoy, mas também 
dos menos conhecidos dinamarqueses Louis Hjelmslev e Viggo Brøndal. 
Em uma carta de 1964 a Jakobson, Greimas observou que as “ideias orien-
tadoras e descobertas específicas” de sua própria pesquisa em semântica na 
época estavam tão em dívida com a obra de Jakobson que “muitas vezes as 
pessoas me tomam como seu discípulo direto” – embora nunca tenham se 
encontrado ou se comunicado até aquele momento. O esquema morfológi-
co elementar de Brøndal e as discretas descrições semânticas hipotético-de-
dutivas de conjuntos coerentes de palavras forneceram a Greimas modelos 
cruciais que aplicou e desenvolveu (Brøndal 1940, 1943). O estilo conciso 
de Hjelmslev, sua abordagem abstrata e sua síntese da linguística estrutural 
e da filosofia analítica marcam a semiótica graimassiana de maneira distinta 
(1943). Seu interesse precoce pelo estruturalismo permitiu a Greimas 
estabelecer-se como um dos principais linguistas da França na década de 
1960, uma reputação que deu credibilidade ao novo projeto em semiótica 
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que ele lançou na última parte da década.

2.3. A herança germânica

As bases sólidas de Greimas em alemão e em letras germânicas in-
cluíam filosofia recente, historiografia pós-romântica e filologia positivis-
ta. Seu trabalho posterior em representação e teoria estética, bem como o 
ascetismo que realçou sua ética pessoal pode ter sido nutrido muito cedo 
por suas leituras de Schopenhauer, que juntamente com Unamuno tam-
bém contribuiu para desenvolver seu senso agudo do trágico. Greimas ob-
servou que Nietzsche o persuadiu a concentrar seu pensamento na axio-
logia, e não na ontologia, e o encorajou a criticar ideologias ineficazes e 
a pesquisar a busca de valores alternativos (1989: 17 Feb.). Beyond Good 
and Evil e On the Genealogy of  Morals presumivelmente desempenharam um 
papel-chave na formação dessas atitudes que embasam algumas de suas 
posições fundamentais, a partir de seu conceito de resistência secreta an-
titotalista de que participou (Greimas 1953), com o propósito de Pesquisa 
semiótica. Ele descreveu os objetivos de seu projeto de pesquisa coletiva: 
“Hoje, a semiótica tem como objetivo” renovar “os valores enfocando o 
que o homem deve ser, e não o que ele é” (1986: 22).

As perspectivas históricas germânicas do século XIX informaram 
as abordagens de Greimas à linguagem, à cultura e à sociedade. Seu trei-
namento intensivo na filologia de Leipzig sob Duraffour fundamentou sua 
pesquisa posterior em lexicologia histórica, sua lexicografia considerável e 
suas análises da mitologia lituana. Foi também graças à filologia de inspi-
ração alemã que ele foi contratado sucessivamente para ensinar lingüística 
histórica nas universidades de Alexandria, Ankara e Poitiers de 1949 a 1965.

Ler Spengler e Huizinga em Kaunas, depois Hegel e Marx antes ou 
durante seus estudos de doutorado (Clergerie 2009), imbuíram em Greimas 
as macro-narrativas de contraste da história mundial: um esquema cíclico 
em que a decadência iminente ameaça, especialmente o Ocidente e uma 
inexorável dialética avança em direção a um ideal. Ambos os esquemas 
marcaram de forma indelével suas visões sobre sociedades, ciência e des-
tino humano. Em 1958, ao final de um período de nove anos de ensino 
em Alexandria, ele escreveu uma série de artigos que refletem sobre as 
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relações entre o Ocidente e o resto do mundo. Suas experiências na África 
do Norte o levaram a reafirmar, e ampliar o alcance da herança ocidental 
que ele havia internalizado em sua juventude: “O novo humanismo ao 
qual eu pretendo não se baseia no sentido de uma única continuidade cul-
tural - por meio de Atenas, Roma, A Idade Média e o classicismo europeu 
- mas, pelo contrário, baseia-se na complexidade e na multiplicidade das 
culturas humanas” (1958a, n.° 6, 3). Ao mesmo tempo, os artigos expres-
sam pontadas de ansiedade ao contemplar a escala diminuta do Ocidente 
e seu potencial desaparecimento: “A Europa está destinada a ser apenas 
um museu, ... Não há maneira de salvar a Europa?” (1958a: n.,3). Ele mais 
tarde confidenciou a amigos que ele experimentou visões recorrentes de 
tanques soviéticos entrando em Paris no ano 2000, triunfando sobre um 
Ocidente enervado (Bertrand 2012).

Por outro lado, em um plano global e de longo prazo, Greimas con-
siderava a ação individual e coletiva como uma força que guia a história 
em direção aos valores desejados. Em um texto de 1959, ele retratou a 
humanidade se esforçando ao longo do tempo para avançar rumo ao ob-
jetivo central da liberdade: “A atividade humana é o recrutamento na ati-
vidade inter-humana, uma contribuição consciente ao processo histórico, 
entendida como uma aceleração da dinâmica do homem para liberdade ... 
A procissão humana à liberdade é chamada História” (1959: 88-89). Nos 
anos 1950-1960, ele via os socialismos lançados ao longo do mundo no sé-
culo XIX como tendo alcançado o progresso em direção a esse objetivo: “o 
espírito e a doutrina do socialismo ... nos últimos 150 anos movimentaram 
a história da humanidade” (1959- 1968?). No fim de sua vida, Greimas 
lamentou o desaparecimento do marxismo nas ciências humanas e a per-
da concomitante da convicção de que a humanidade avançava numa di-
reção significativa: “É a espinha dorsal que perdemos com o marxismo: 
tínhamos uma história direcional, que tinha significado, uma humanidade 
que estava indo a algum lugar ... Eu digo de forma um tanto irônica que 
sou o último marxista” (1992: 14, 1987a: 310-311). Nada disso impediu 
Greimas de ser resolutamente anticomunista.

Para Greimas, sua semiótica exemplifica a dinâmica orientada que é 
a história: “a semiótica não é uma ciência cujo desenvolvimento está com-
pleto, mas um projeto científico, ... um processo histórico” (1989a: 539). 
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Mecanismos dialéticos sempre figuraram como componentes-chave da se-
mântica estrutural de Greimas e semiótica, incluindo o quadrado semiótico 
icônico e o modelo narrativo que ele define. Para ele, a própria semiótica 
deve servir como instrumento de mudança salutar: “Eu pensava que a se-
miótica tinha a vocação não só de conhecer a realidade social ou individual, 
mas também de transformar a sociedade e o indivíduo” (1987a: 327). Como 
tal, esta semiótica deve assumir a forma de um esforço consertado e multige-
racional que se esforça para o objetivo de se tornar uma ciência eficaz: “Eu 
sempre acreditei que um projeto acadêmico existe como um ator coletivo ... 
este projeto vai além de nós. No final, o que procuramos possui apenas uma 
direção, essa direcionalidade “(1989: 17 de fevereiro).

Ao emergir como uma figura principal no estruturalismo continental 
amplamente sincrônico e pancrônico dos anos de 1960, Greimas abraçou 
assim as perspectivas que contrastam agudamente com as estruturas e as 
metodologias históricas que profundamente informaram sua pesquisa e sua 
perspectiva filosófica e política pessoais. Por outro lado, a filologia de seus 
estudos de graduação permeia suas pesquisas posteriores de formas funda-
mentais: a semântica e a semiótica de Greimas parecem incomuns, na me-
dida em que sua ampla abrangência engloba a linguagem, o discurso e a 
sociedade, esferas tipicamente segregadas em disciplinas distintas na acade-
mia do pós-guerra. Seu projeto revolucionário, extenso e multidisciplinar, de 
fato, continua as perspectivas abrangentes da venerável filologia germânica e 
estudos medievais aprendidos em Grenoble, que compõem uma tríade inse-
parável de linguagem, cultura e textos. De modo mais geral, a amplitude de 
sua pesquisa permanece em harmonia com a pesquisa tradicional da Europa 
Oriental que resistiu à hiper-especialização e manteve uma estratégia mais 
holística. Enquanto a maioria dos linguistas franceses permaneceu altamen-
te cética em relação a seus colegas de outras disciplinas que começaram a 
usar conceitos aprendidos com Saussure, Jakobson e Hjelmslev, Greimas 
formulou entusiasticamente um projeto coletivo que visava adaptar os prin-
cípios estruturalistas a todas as ciências humanas. 

Depois da guerra, Greimas obteve seu doutorado na Sorbonne sob 
a direção de um grande professor que lhe atribuiu um tópico totalmente 
alheio ao estudo toponímico que ele havia imaginado em Grenoble: o vo-
cabulário da moda em 1830 na França. A nova metodologia de lexicologia 
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que desenvolveu em suas dissertações gêmeas deve muito aos contatos e às 
leituras do pós-guerra. No entanto, suas teses transmitem duas característi-
cas centrais da abordagem de Wörter und Sachen aprendida com Duraffour. 
Em primeiro lugar, adotando a combinação do método alemão-suíço de 
perspectivas sincrônicas e diacrônicas, descreve o vocabulário da moda em 
um determinado momento, a Restauração, ao mesmo tempo que fornece 
informações etimológicas e históricas para muitas expressões individuais. 
Em segundo lugar, “La Mode en 1830” concentra-se na semântica e seu 
foco está nos objetos concretos e nas práticas culturais designadas pelas pa-
lavras analisadas. A dissertação principal de Greimas afirma explicitamen-
te: “Houve muita conversa sobre a vida das palavras, como se as palavras 
pudessem ter sua própria vida e não fossem epifenômenos imperfeitamente 
sobrepostos à mobilidade perpétua das coisas que só estão vivas” (1948a [ 
2000: 132], ver Darmesteter 1887). E enquanto a pesquisa francesa tradicio-
nal em semântica se focalizou em palavras individuais e destacou os meca-
nismos pelos quais um lexema proliferou diferentes sentidos ou mudanças 
significativas (Bréal 1899, Darmesteter 1887, Meillet 1906), “La Mode en 
1830” trata os termos estudados como componentes que juntos formam um 
modo de vida coerente, tal como o estudo de Duraffour de 1935 inspira-
do nos princípios centrais de Wörter und Sachen. Por outro lado, as teses 
da Sorbonne de Greimas examinam textos publicados em vez de discursos 
contemporâneos coletados em pesquisas e não buscam acompanhar cuida-
dosamente a proveniência geográfica dos enunciados. 

Foram os fundamentos em culturas alemãs e germânicas que prepa-
raram o caminho para Greimas descobrir novos autores críticos para seu 
crescimento intelectual ao longo de sua carreira, desde Rilke, Humboldt e 
Jost Trier até Husserl, Heidegger, Wittgenstein e Freud. Trier e Humboldt 
apoiaram sua pesquisa em lexicologia histórica, Husserl coloriu sua vi-
são de estruturalismo e semiótica e seus fundamentos epistemológicos, 
enquanto que o Traumdeutung informou sobre seus conceitos de inter-
pretação e generativismo (para Freud, ver Greimas 1962, 1966, E 1967). 
A mudança de Greimas para a semiótica permitiu-lhe aplicar princípios 
linguísticos para explorar o tipo de questões que o intrigavam ao ler a fi-
losofia alemã e estudar sob influência dos filósofos eslavos. Sua formação 
em filosofia sistemática russa e germânica o preparou para adotar uma 
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abordagem teórica para as questões e desenvolver a semiótica como uma 
arquitetura complexa que compreende componentes inter-relacionados. 
Greimas enfatizou uma vez que sua formação em letras germânicas o 
ajudou a adotar uma perspectiva internacional menos comum na França: 
“Minhas leituras alemãs contribuíram para minha visão: tentar entender 
as coisas transnacionalmente me proporcionou uma abordagem menos 
francesa, talvez menos convencional” 2004: 49]).

2.4. França: Mudança e Continuidade

Foi com a maturidade dos dezenove anos que Greimas empreen-
deu seu aprendizado sério em tradições intelectuais das línguas, depois de 
adquirir bases substanciais em lituano, eslavo e culturas germânicas. No 
entanto, dedicar sua carreira ao estudo do francês nos meios francófonos 
aprofundou consideravelmente sua familiaridade com esta última heran-
ça. Em um artigo de 1946, resumiu o valor das letras francesas de modo 
provocativo, explicando “a lacuna que a falta de conhecimento sobre a ci-
vilização francesa representava” para seus compatriotas que estavam fami-
liarizados apenas com tradições eslavas e germânicas: “A geração mais ve-
lha tinha se banhado nas águas profundas e perigosas da Rússia, enquanto 
que a geração mais nova foi criada em parte na Suíça e na Alemanha 
com  filósofos e poetas nebulosos, e carecia de uma injeção de pensamen-
to clara, precisa e elegante” (1946: 22). O ensaio sublinha esse contraste 
no campo da investigação especulativa, elogiando “a tradição francesa da 
filosofia que olhava com desconfiança para todas as “verdades” enevoadas 
e profundas e, em vez disso, exigia uma clareza e precisão de expressão nas 
palavras mais simples”. Reconhece-se a conceitualização cartesiana e o es-
tilo preciso e sem adornos que o próprio Greimas cultivou em sua própria 
escrita acadêmica (e ele se caracterizou explicitamente como “cartesiano”, 
1991, p. 1991 [2004: 50]). 

Em oposição às tendências do pós-maio   de 1968 na vida intelectual 
gaulesa, a pesquisa de Greimas e o jornalismo lituano se esforçaram para 
levar adiante os projetos do racionalismo e do Iluminismo, muitos dos 
quais ele aprendeu com autores franceses. Um artigo de 1948 em lituano 
responde ao filósofo católico Jonas Grinius, que havia argumentado que 
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o comunismo bolchevique derivava diretamente dos filósofos seculares 
dos séculos anteriores. Em vez disso, Greimas conclama que “Voltaire e 
Rousseau deram ao homem o direito de pensar livremente e de se sentir 
individualmente” e celebra o florescimento do projeto dos filósofos no sé-
culo XIX graças aos “crentes no progresso da humanidade: moral, com 
Renan e Michelet ; Político, com La Fayette e Lamartine; Social, com 
Saint-Simon e Marx; Científico, com Comte e Pasteur” - nove das dez 
figuras citadas provenientes da esfera cultural francesa (1948 [i.1943-1991: 
399-400]). 

Os conterrâneos de Greimas que leram seus ensaios jornalísticos 
lituanos viram neles um intelectual francês crítico e livre de espírito. Um 
poeta elogia assim seus escritos como “um indivíduo animado, revolucio-
nário e poético” que revela aos seus compatriotas o valor de “crítica saudá-
vel e coragem intelectual”, concluindo: “Mais do espírito de Voltaire e dos 
lituanos serão resgatados”! 1992: 179). Através de suas publicações litua-
nas maduras, seu ativismo de guerra e pós-guerra, e sua pesquisa, produto 
de bolsa de estudo, publicada na França, Greimas estabeleceu-se como um 
porta-voz principal da chamada esquerdista lituana que se afirmou como 
uma alternativa à tradição católica conservadora. Embora mantivesse cer-
tas práticas culturais vinculadas à religião em sua juventude, parte de sua 
concepção do sagrado, que inicialmente estava ligada ao catolicismo ro-
mano, aparentemente migrou para o humanismo secular, para a poesia e 
para uma apreciação aprofundada das crenças pré-cristãs lituanas. 

Embora Greimas memorizasse o trabalho de Henri Bergson na fa-
culdade parece que sua influência não foi, a longo prazo, importante para 
o semioticista. Perguntado em uma entrevista dos anos 80 se o conceito 
do filósofo da intuição influenciou seu ensaio na estética, “De l’imperfec-
ção” (1987), Greimas respondeu um “não”de forma enfática: “Isso é um 
termo de uma geração precedente ... .a intuição não explica nada ... .o que 
ela pode significar ao se ler um poema e sentir que se compreende, sem 
compreender? “(1989: 16 de fevereiro). Ao contrário, o autor de Time and 
Free Will: An Essay on the Immediate Data of  Consciousness foi substituído por 
mestres pensadores como Merleau-Ponty e Saussure. De modo mais geral, 
parece que a transformação que levou Greimas a abraçar o estruturalismo 
a partir dos anos 50 também o levou a se distanciar de abordagens que 
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apresentam perspectivas psicológicas. 
Contudo, ao lado de pensadores racionalistas e ilustrados, escrito-

res de ficção e poetas franceses também figuravam significativamente na 
formação da sensibilidade e da carreira de Greimas. Questionado uma vez 
na década de 1980 “Por que você veio para a França? Por que você escreve 
em francês?”, Ele respondeu imediatamente: “Prosa de aço de Flaubert” 
(Bertrand, 2012). Os simbolistas franceses alimentaram o gosto estético 
poético de Greimas: ele publicou artigos sobre Verlaine e Rimbaud, e man-
teve uma pequena edição em coleção de bolso de “Les Fleurs du mal” de 
Baudelaire junto à sua cabeceira, mesmo quando viajava (Greimas 1944, 
1954, Keane 1992: 268) . Os versos simbolistas oferecem uma intensa fu-
são de reflexão, emoção e som sensual, evocando alienação, alegria fugaz, 
sofrimento prolongado e transcendência artística. Por outro lado, apesar 
de publicar extensas análises de contos do autor naturalista do século XIX 
Guy de Maupassant, ele admitiu que os textos não o envolviam apaixo-
nadamente, mas simplesmente representavam obras bem conhecidas que 
forneciam boa matéria-prima para o desenvolvimento dos modelos semió-
ticos (1989: 13 de fevereiro).

Perspectivas Finais

Em última análise, as várias tradições culturais identificadas nes-
te ensaio não podem ser segregadas em arquipélagos isolados: as histó-
rias populares e práticas aprendidas na fazenda perto de Kupiškis incor-
poram contos, gestos e crenças de todo o mundo indo-europeu. Antonin 
Duraffour, a região alpina, e Wörter und Sachen combinam e misturam 
inspirações românicas e germânicas. Outras heranças alimentaram o de-
senvolvimento de Greimas, incluindo as línguas e as literaturas da antigui-
dade greco-romana; Posteriormente, ele alegou que ele sonhou e falou em 
seu sono em latim (1989: 14 fev.). A partir de 1949, treze anos passados   
na maioria das sociedades islâmicas na África e na Ásia o introduziram 
em perspectivas radicalmente novas e fizeram com que ele visse a Europa 
e o mundo ocidental de fora. Em uma carta de 1956 ao diretor do Centro 
Nacional de Pesquisas Científicas de Paris, ele argumentou a necessida-
de de a semântica francesa “integrar também os resultados da pesquisa 
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publicada por semânticos americanos e ingleses” (Greimas, 1956). Todas 
essas vertentes culturais e intelectuais contribuíram para tecer uma traje-
tória particularmente variada e distinta, e para compor uma obra única e 
rica que evoluiu continuamente.

No entanto, quatro tradições claramente desempenharam um papel 
dominante no desenvolvimento inicial de Greimas. A Lituânia moldou 
seu caráter e sua identidade, deu-lhe uma sólida educação humanística, 
inculcou-lhe o tradicional folclore europeu e um espírito poético, e incu-
tiu nele o compromisso de participar da construção em curso da cultura 
e da sociedade da nação. Rússia e Polônia lhe forneceram perspectivas 
metafísicas, exemplificaram uma abordagem holística da investigação e 
desenvolveram seu espírito revolucionário na arte e na sociedade. As cul-
turas germânicas formaram sua imaginação, forneceram-lhe perspectivas 
e metodologias históricas, envolveram-no na teoria estética e em outras 
investigações filosóficas fundamentais, proporcionando-lhe um método e 
uma ética para a pesquisa sobre a linguagem. A França inspirou-lhe uma 
segunda identidade, cultivou nele ideais clássicos e iluministas, e o moveu 
com uma poesia pura e total. Os elementos das diferentes heranças ali-
mentaram nele tensões produtivas entre fidelidade e abertura, historicida-
de e universalidade, e entre razão, afeto e sensualidade.
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O QUE OS DISCÍPULOS DE GREIMAS 
TÊM A DIZER DE SUA SEMIÓTICA?

Anísia Balduíno1

Valdenildo dos Santos2

Este trabalho é fruto de pesquisas junto a doze discípulos de Greimas 
sobre as caixas pretas e procura responder as seguintes perguntas: As cai-
xas pretas existiram? Se existiram, quais eram? O que os discípulos de 
Greimas têm a dizer? 

Iniciado em 2014, o projeto de pesquisa “Caixas pretas e a impor-
tância da semiótica francesa na análise de discurso verbal, não verbal e 
sincrético” durou sete anos e procurou levantar o que eram as caixas pretas 
e quem as estava desenvolvendo, partindo de leituras de artigos e livros que 
traziam o assunto, como aqueles escritos por Nícia Ribas D’Ávila (2007-
2015) e entevistas com semioticistas como José Luiz Fiorin, Luís Hébert, 
Silvio de Santana Jr, Nícia Ribas D’Ávila, Edward Lopes, Arnaldo 
Cortina, Edna Fernandes, Ronald Schleifer, e pesquisas no dicionário de 
semiótica de Greimas e Courtés.  

Uma outra vertente do projeto era levar a semiótica do mestre litua-
no para a sala de aula, com o objetivo de “popularizar” a teoria com a sua 
aplicabilidade não só ao discurso verbal, mas também em textos de caráter 
não verbal e sincrético. 

Neste sentido, buscou-se materiais que se constituem de textos re-
lativos ao assunto publicados e encontrados na grande rede internacional, 

1 Em iniciação científica na UFMS, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul 
que colaborou também como membro do Gealles, Grupo de Pesquisa em Ensino 
e Aprendizado de Línguas e Leituras Semióticas nas pesquisas e transcrição dos 
áudios de entrevistas.  

2 Pós-Doutor em Languages and Cultures pela Purdue University, West Lafayete, In-
diana, Estados Unidos (2016-2018), professor associado II da UFMS, Universidade 
Federal do Mato Grosso do Sul e líder do Gealles, Grupo de Pesquisa em Ensino 
e Aprendizado de Línguas e Leituras Semióticas, organizador das transcrições em 
forma de artigo.  
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ou impressos, artigos ou livros, imprimindo-se o método indutivo de veri-
ficação na hipótese da existência de uma relação dinâmica entre o que a 
teoria apresenta hoje em dia (mundo real) e a prática dos sujeitos discur-
sivos que dão prosseguimento as ideias iniciais de Greimas, assumindo, 
portanto, um caráter descritivo. 

Para a iniciação em pesquisas na ciência da significação utilizou-
-se do livro “Como elaborar projetos de pesquisa” de Antonio Carlos Gil 
(2002), cujo foco principal é direcionar estudantes ou profissionais de di-
versas áreas em pesquisas científicas. 

A busca, na pesquisa, requer, segundo Gil, paciência e se dá por 
motivos distintos, como a curiosidade própria de desvendar novas desco-
bertas a fim de se esclarecer algo que necessita de um resultado mais eficaz 
e com determinado direcionamento ético. É o caso das “caixas pretas” e 
da fidelidade, pelos discípulos, à teoria semiótica de Greimas. As pesqui-
sas que seus discípulos, afinal, levam adiante desde sua morte podem ser 
classificadas como “puras”?  Podem ser “aplicadas” mediante a finalidade 
que geram quanto aos conhecimentos e resultado? São significativas, inde-
pendentes ou ainda estão atreladas ao projeto científico de Greimas?  

Para procurar responder estas perguntas, neste artigo, passamos a 
entrevista com Arnaldo Cortina, Silvio de Santana Jr, Loredana Limoli e 
José Luiz Fiorin contra-argumentando com seus pensamentos e colabo-
rando-se, desta forma, com o desenvolvimento dos raciocínios de maneira 
livre, dando curso ao nosso fazer pragmático diante de um fazer interpre-
tativo das vozes aqui cruzadas.

O que Arnaldo Cortina tem a dizer sobre “as caixas pretas”?

Arnaldo Cortina3 trabalha com a semiótica de Greimas e tem ex-
plorado o “sincretismo, trabalhando esta relação entre o visual e o verbal, 
que carece ainda de uma relação direta com a semiótica com a linguagem 
verbal”. Mas, as pesquisas de Cortina preenchem alguma “caixa preta”, 
uma vez que ele se propõe ao estudo desta mistura de linguagens?

3 Professor da Unesp, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” con-
cedeu a entrevista por telefone em 22 de fevereiro de 2016 transcrita pelo aluno 
Pedro Tiago em iniciação científica pela UFMS, Universidade Federal do Mato 
Grosso do Sul. 
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- Você acha que esses estudos preenchem de alguma maneira algu-
ma lacuna que o Greimas admitia que existia na teoria? Ou não?

- Ele mexe com a teoria como um todo. Pois, quando você pensa no 
“sistema utilizado e pensado por ele, para toda a linguagem, você começa 
a pensar, que eles querem que nem todas elas funcionem direito, nos le-
vando a pensar em outros mecanismos. Acho que avança um pouco mais 
repensando assim o conceito de semiótica standard” que “tinha proposto”.

A opinião de Cortina em relação à Jacques Fontanille e Claude 
Zilberberg é a mesma que tem em relação as suas próprias análises: ele 
acha que eles avançam “sim, mas às vezes eles desviam bastante da pro-
posta inicial”. Para Cortina, “Devemos pensar em readaptar e realocar as 
coisas”. Ele exemplifica ao dizer que Fontanille pensou em enunciação 
“que acaba se distanciando muito do modelo Greimasiano” e cita um tex-
to de José Luiz Fiorin “que ele publicou numa revista francesa em que ele 
discute um pouco isso”, quanto a proposta de Fontanille e Zilberberg em 
“como podemos pensar de uma forma tão elástica a enunciação”.

E Jean Marie Floch, seria o pioneiro na tentativa de preencher algo 
deixado em falta na teoria de Greimas? Cortina acha que Floch “não é 
grande pioneiro” e comenta que “O trabalho do Floch” era mais “voltado 
para esta preocupação do Greimas, da proposta inicial do Greimas”, mas 
admite que “ele desenvolveu muito” e “ele pôde mostrar a produtividade 
do modelo e até hoje eu acho que não tem nenhum trabalho que consiga 
superar muito o que Floch fez a alguns anos atrás”.

Em contraponto, falei a Cortina sobre o que Fiorin fala no prefácio 
da obra “Semióticas Sincréticas (o cinema). Posições”4 (2006):  

Floch começa por examinar a definição dada por Greimas: “as se-
mióticas sincréticas (no sentido de semióticas-objeto, isto é, gran-
dezas manifestadas que se dão a conhecer) caracterizam-se pelo 
emprego de várias linguagens de manifestação”. Segundo ele, essa 
abordagem coloca, inicialmente, o problema da tipologia das lin-
guagens que a pluralidade de manifestação implica. Não existe 
qualquer consenso para estabelecer essa classificação: alguns levam 
em conta a natureza do signo determinada a partir de sua relação 
com o referente e, assim, categorizam as linguagens em icônicas, 

4 A obra de Beividas estava, na ocasião, disponível em versão PDF na Rede. EDI-
ÇÃO ON LINE ISBN : 85-905252-1-X DEPARTAMENTO NACIONAL DO LI-
VRO AGÊNCIA BRASILEIRA DO ISBN JULHO 2006.
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indiciais e simbólicas; outros consideram os canais sensoriais de 
sua transmissão e, assim, dividem as linguagens em visuais, táteis, 
olfativas, auditivas e gustativas; outros ainda se fundamentam na 
substância dos significantes e, portanto, distribuem as linguagens 
em sonoras verbais, sonoras não verbais, gestuais, etc. Outros, como 
Hjelmslev, levam em conta o grau de cientificidade e sobretudo o 
número de planos dessas semióticas. Uma semiótica precisa operar 
com dois planos: um da expressão e um do conteúdo (2006, p. 4).

José Luiz Fiorin sugere que Beividas teria desenvolvido algo novo: 
“Waldir Beividas, alguns anos antes de Floch ter desenvolvido suas concep-
ções, mais precisamente em 1983, em sua dissertação de mestrado, faz um 
notável e rigoroso esforço teórico para precisar o conceito de linguagem sin-
crética” (2006, p. 5). Cortina informa que não leu a obra de Beividas, “Mas 
já vi com ilustrações do Valdir tratando desta questão. São questões muito 
interessantes. Onde ele está pensando na pré-construção do sentido”. 

Além de Beividas, cito as pesquisas de Nícia Ribas D’Ávila e os 
fazeres emissivo e remissivo propostos por Claude Zilberberg. Cortina diz 
que “tem algumas coisas novas, contudo o grande problema é que cada 
vez que o Zilberberg vai aplicar em um texto o modelo dele, ele reconstrói 
o modelo. Isso, a gente tem discutido muito”. O prejuízo, para Cortina, da 
repetição deste tipo de modelo, é o fato de que “nunca tem fim. Cada vez 
que ele aplica, ele refaz, ele refaz, ele refaz”. 

Sobre a proposta da tensividade Cortina afirma que “houve no início 
da proposta tensiva alguns avanços muito interessantes, inclusive, essa flexi-
bilização do quadrado semiótico”. De forma indireta, Cortina critica “uma 
oposição binária, pura e simplesmente” do quadrado semiótico de Greimas, 
defendendo que “tem uma gradação” que “é interessante, contudo isso vai 
se desdobrando, desdobrando... E parece que não termina nunca”.

E Denis Bertand teria desenvolvido algo novo em termos do modelo 
tradicional de Greimas? Cortina diz que Bertand “se atem mais a questão 
da literatura, porque ele é um professor de literatura lá na França. Então, 
ele trabalha mais com textos escritos e com textos literários”, mas destaca 
que o que ele “tem feito de interessante é dialogar muito com o Fontanille 
e com o Zilberberg”, trazendo, segundo ele, “para o modelo standard, que 
é o modelo primeiro do Greimas, algumas dessas contribuições. E nesse 
diálogo ele avança em algumas coisas.”
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E um modelo simplificado, passo a passo, para se levar à sala de 
aula na tentativa de se popularizar a semiótica, é possível? Cortina respon-
de que “Sim, sim, eu acho que é possível! Eu acho que na escola pública, 
por exemplo, que não é a universidade, devemos não utilizar o linguajar da 
teoria”. Para ele, “ficar repetindo só os termos da teoria não leva a muita 
coisa, mas sim perceber o mecanismo”. Ele exemplifica: “Muitas vezes 
sem usar o nome teórico podemos explorar muita coisa, dentro da análise 
de texto, não é”? 

De forma retórica e didática, Cortina vai tecendo o fio de seu pen-
samento, ponderando que no ambiente universitário podemos “ir introdu-
zindo” os conceitos mais herméticos da teoria, “mas desde que façamos 
a ponte de como Saussure pensou a linguagem, a importância do pensa-
mento de Saussure e de Hjelmslev e do pensamento de Greimas, como 
Greimas propôs isso inicialmente”. Ele explica que “o diálogo com o alu-
no de letras, por exemplo, é diferente”.

E a questão das gradações, uma vez que o importante na análise não 
é só mostrar o que é eufórico ou disfórico? O desafio está em mostrar o ní-
vel de oscilação desse sujeito rumo ao objeto, até ele entrar em conjunção 
com o objeto. As oscilações, os altos e baixos já são a tensividade de certa 
maneira. Seria possível dentro da própria teoria do Greimas buscar estas 
gradações? 

- Da maneira que ele pensou o aspecto inicialmente, não. Porque era 
uma coisa ainda embrionária, mas o que você foi desenvolvendo depois, sim.

É possível se buscar tudo isso por meio da aspectualização? Cortina 
responde que “A teoria do aspecto” pode resolver a questão ao se mos-
trar “como esta aspectualização vai se desenvolvendo na constituição da 
enunciação”. 

Qual, afinal, a proposta de Cortina na análise do texto sincrético? 
- Então, pensar como é que essa linguagem não verbal pode ser 

interpretada.
A palavra sincretismo, na verdade, vem da união de credos que era 

aplicado na religião, como o sincretismo religioso. Daí essa adaptação 
para essa união, essa mistura de linguagens.  

Nesta busca incansável de respostas quanto ao desenvolvimento das 
caixas pretas, entrevistamos também Silvio de Santana Jr. 
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O que Silvio de Santana Jr tem a dizer sobre “as caixas pretas”? 
Participação de Nícia Ribas D’Ávila na entrevista

Silvio de Santana Jr estudou durante muitos anos com o próprio 
Greimas em seus seminários e mantem-se fiel à sua teoria, a exemplo de 
D’Ávila, Beividas e Bertand. Esse último, percorrendo os caminhos de 
uma semiótica literária. E Jacques Fontanille e Claude Zilberberg? Eles 
desenvolveram alguma “caixa preta”? Antes de falar sobre o assunto, 
Santana Jr ponderou quanto as “caixas pretas”: “Esse negócio de “caixas 
pretas” é muito complexo. Você teria que ver desde o início das obras e o 
que ele vai falando no decorrer”. Levantar as caixas pretas requer, segun-
do ele, vastas e detalhadas pesquisas, retomando-se não só leituras, como 
captando falas de Greimas em seus seminários e uma busca minuciosa em 
seu dicionário de semiótica: “teria que ler tudo e separar aquilo que ele 
falava que eram dúvidas”. 

Mas Jacques Fontanille e Claude Zilberberg desenvolveram algu-
ma caixa preta?  Na opinião de Santana Jr “não”. Perguntei a Santana Jr 
sobre as contribuições de Bertand à semiótica de Greimas. Observe o que 
Santana Jr disse: 

- Ele retoma e propõe alguma coisa sim, como a questão da figura-
tividade que já está no dicionário. E voltando às caixas pretas, Santana Jr 
discorre sobre o que Greimas falava:

Ele nunca explicitou. É como ele falava de categorias semânticas. 
Ele falava assim: nós falamos de categorias semânticas, um núme-
ro reduzido de categorias para falar de todos os temas, só que ele 
nunca fez o inventário. Quais são essas categorias semânticas? Ele 
fala de sagrado e profano, alto e baixo, não sei o quê, mas não dá 
um detalhamento das categorias. Então, muita coisa ele deixou no 
ar, ou porque ele tinha dúvida, ou porque não queria abrir o jogo, 
porque ele não queria se comprometer, porque ele queria ter certeza. 
Algumas coisas ele deixou no decorrer das obras. 

Zilberberg critica a não passagem do neutro para o complexo e 
do complexo para o neutro no quadrado semiótico de Greimas. Santana 
Jr diz que esta tentativa foi preenchida por D’Ávila. Santana Jr critica 
a posição de Zilberberg quando cria o termo pré condições do sentido, 
o que, segundo ele, Greimas já falava na análise de “A Pesca” de Guy 
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de Maupassant. Ele acrescenta que Claude Zilberberg não era professor 
universitário, mas de primário e depois da morte de Greimas, ao ser ho-
menageado por suas obras autodidatas,  Zilberberg dizia que lia Hjelmslev 
melhor que Greimas, na opinião de Santana Jr, uma falta de reconheci-
mento de tudo que ele, Zilberberg, aprendeu com Greimas, o que ocorreria 
também com Eric Landowiski que só se referia a Greimas quando lhe era 
conveniente. Há quem diga que Landowiski era “datilógrafo” de Greimas: 
“O único que foi fiel a Greimas foi Courtés”. 

Para Anne Marie, estudiosa da semiologia e psicanálise, numa análi-
se da fala de Zilberberg quando era homenageado, quando Zilberberg teria 
dito que Greimas não entendeu Hjelmslev, é um caso em que o filho está 
contra o pai e em favor do avô, numa referência a Greimas e Hjelmslev . É 
uma história psicanalítica em que se odeia o pai e se adora o avô. Houve 
perplexidade no ato de homenagem a Zilberberg diante desta colocação 
do parceiro de Fontanille na escrita sobre as modalidades tensivas.   

Bastante crítico, Santana Jr fala que a proposta de Fiorin de dividir 
a semiótica de Greimas em três níveis de leitura, incluindo o “intermediá-
rio” conduz à confusão por aqueles que não conhecem a teoria, que não 
sabem que só existem dois níveis, o semio-narrativo e o discursivo: 

Outra falha mais grave que ele comete é colocar o nível narrativo 
e o discursivo como níveis superficiais. Porque o Greimas fala no 
dicionário, não sou eu quem está dizendo, que o discursivo é menos 
superficial ainda do que o narrativo. 

Para Santana Jr, ambos os níveis “não estão em igualdade de condi-
ção, porque no discursivo você tem a vestimenta do narrativo. O narrativo 
é abstrato”. É vestindo o actante de um papel temático que se constrói o 
ator. Não se pode falar de concretude como o faz Fiorin, porque Greimas 
fala da figurativização da realidade. Ele não é concreto: “ele remete à rea-
lidade, mas não é a realidade”. Neste momento da entrevista com Santana 
Jr, D’Ávila conta uma história sobre uma pergunta de Paul Ricouer5, filó-
sofo e antropólogo francês, a Greimas: 

- Mestre, o senhor diz que a semiótica explica todas as ciências, mas 

5 Filósofo e antropólogo do século XX, Paul Ricoeur (1913–2005) também tem seus 
trabalhos traduzidos em vários países do mundo. Ele publicou mais de 500 ensaios 
e vários livros.
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não é a filosofia, a mãe de todas as ciências, e ela explicaria quem ela é 
diante da filosofia?

Greimas respondeu que se a semiótica é a ciência da significação, 
ela não teria significação nenhuma se não a explicasse. 

Aproveitando a deixa, dessa inserção de D’Ávila em meu bate 
papo com Santana Jr, recorri a imagem de uma cena que eu tinha em 
memória de uma reunião, um jantar de que participei com a professora 
Nelize Salzedas, alguns alunos do mestrado e doutorado da Unesp, em 
Bauru junto com o Ignácio Assis Silva. Sabendo do amor de Salzedas pela 
Estética da Recepção, eu lhe disse que havia estado com Wolfgang Iser 
(1926-2007) numa de suas palestras na Universidade da Carolina do Norte 
(2000), em Chapel Hill, durante meu doutorado sanduíche (2000). O pro-
fessor Ignácio Assis Silva estava presente e eu lhe pertuntei:

- Ignácio, que você acha da Estética da Recepção?
Ignácio respondeu que estava mais “preocupado com a recepção 

da Estética”. A resposta do “velho” Ignácio nos levava à convicção cada 
vez mais apurada da importância da semiótica como ferramenta para uma 
análise imanente do texto. Se a semiótica não consegue, como ciência da 
significação, explicitar o sentido da filosofia, por exemplo, ela não serviria 
para nada, não cumpriria o seu papel. D’Ávila pondera: “Ela explica em 
termos de sua competência”.

Uma das finalidades da semiótica estaria em buscar o sentido da 
vida. Para D’Ávila, 

quando Greimas falou aquilo ele tava tão convicto de tudo, como 
nós estamos também, que presenciamos a inteligência desse ho-
mem, né, que ela explica, que ela cria possibilidades, que ela dá as 
ferramentas, então, por que não usar essa ferramenta se você tem 
essa ferramenta em mãos? 

Intonar, Entoar e entonar                 

D’Ávila tomou a palavra e passou a descrever suas pesquisas na 
área de música. Além de musicista, D’Ávila fora, durante 14 anos, jurada 
da TV Record no julgamento das categorias em Escola de Samba. Ela 
conta um pouco de sua história: “Eu já lecionava, fazendo pesquisas por 
cinco anos com a teoria de Peirce e buscando sempre a significação no 
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não verbal. Eu já tinha feito Letras, comunicação, uma série de coisas. 
Estudos Sociais, Pedagogia, várias faculdades”. Além destas formações 
iniciais, D’Ávila era também “professora de música, gostava muito de pin-
tar”, posto que “havia feito belas artes, gostava de pintar e desenhar, e 
tal”. D’Ávila trabalhou ainda como orientadora educacional depois da 
Pedagogia e desde aquela época, “mas pesquisando a linguagem musical 
que era a que mais me preocupava, porque eu sentia na entonação toda 
uma carga de sentido no falar”. Por isso, mergulha nas pesquisas que en-
volvem a música: “Eu lidava com corais, eu tinha corais montados, dirigia 
orquestra também, tinha feito maestria com regência de corpo de orques-
tra, que foi minha terceira faculdade de música”. 

Ela propõe a diferença entre intonar, entoar e entonar, e explica: “se 
você entoa, você não tem o compromisso direto com o destinatário, como 
alguém que canta no banheiro “sem esperar o feed-back”. Entonar mos-
tra um compromisso com o discurso, mas não com o receptor. O Paulo 
Francis é resgatado por D’Ávila como um exemplo da fala entoada que 
se limita a um fazer-saber. Já o intonar tem todo um fazer deôntico que 
suporta um fazer volitivo, como é o caso do jingle “vem pra caixa você 
também”. É na intonação, pelo que podemos captar, que está a sincopa, 
outro objeto de estudo de D’Ávila.      

A teoria de Greimas é redonda e completa? Fala Diana Barros

Diana Barros que teria dito que a teoria de Greimas era completa, 
nos corredores da UFMS, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, 
em Três Lagoas (2014) depois de assistir a uma mesa redonda com a mi-
nha participação e do professor Geraldo Vicente num encontro promovido 
pela Pós-Graduação, dois anos depois (2016), quando eu lhe perguntava 
por telefone sobre as caixas pretas, mudava de ideia e me dizia: “As coisas 
vão progredindo”. Sua fala respondia minha pergunta sobre o desenvol-
vimento ou não da teoria de Greimas pelos seus discípulos. A teoria de 
Greimas, deste ponto de vista, não estaria completa. Ela admite, no entan-
to, que “outras entram noutro paradigma que eu posso concordar mais ou 
menos”. Lembrei Barros de sua resposta a minha pergunta dois anos atrás 
e, desta vez, ela disse: “o que eu tava dizendo é que eu acho a teoria do 
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Greimas, uma teoria redonda e acabada”, quando corrige o que acaba de 
dizer: “acabada nada. O Greimas sempre diz que a semiótica é uma coisa 
em construção. E outros, a partir da teoria dele estão construindo”.    

O que Loredana Limoli pensa sobre o desenvolvimento das caixas 
pretas? 

A minha conversa com Loredana Limoli percorreu os mesmos ca-
minhos anteriores, sobre o desenvolvimento ou não da teoria de Greimas. 
Limoli chegou a dividir suas pesquisas com Lucia Teixeira em estudos pós 
doutorais.  Limoli trabalhou o texto e a imagem com Teixeira por meio do 
estudo de novelas. Teixeira também trabalha a linguagem sincrética, ao 
que perguntei a Limoli:

- Lúcia Teixeira acrescentou alguma coisa ao legado de Greimas, 
desenvolveu alguma “caixa preta”?

-Não. 
- Quem você acha, dentre os brasileiros, que desvelou alguma coisa?
- Brasileiro? Nenhum. Ninguém, né? 
- E o Fontanille e Zilberberg?
- Não. O único que eu gosto muito é o Landowiski. 
Limoli fala de maneira genérica em relação à caixa preta e diz dos 

discípulos: 

eu acho que o pessoal começou a inventar muito, não é Val? 
Começou a inventar umas coisas que não levam a nada. É, eu, sei 
lá, Fontanille eu não curto muito não. Ele é um cara muito inteli-
gente, mas não consegue dar a volta. Ele começa, dispara seta para 
todo lado e não, vamos dizer assim, não engloba a coisa, como o 
Greimas englobava.  

Limoli afirma que Landowiski era um dos mais conceituados jun-
to ao grupo pós-greimasianos. Ela frequentou os seminários de Greimas 
durante seu doutorado sob a orientação de Joseph Courtés, que aparece 
dividindo a autoria do dicionário de semiótica com Greimas. 

Sobre os trabalhos de Floch, Limoli diz que apesar de ser criticado 
por alguns, Floch “foi muito importante na parte visual”. No Brasil, aque-
les que fazem uma semiótica sincrética, apenas repetem, como é o caso de 
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Antonio Vicente Pietroforte6 ao utilizar-se de Jean Marie Floch em suas 
análises, diríamos nós. 

Dennis Bertand também é outro nome lembrado por Limoli, não no 
sentido de desenvolver “caixas pretas”, mas em aplicar de maneira compe-
tente a semiótica de Greimas: “Ele elucida. Talvez não tenha criado nada, 
mas ele elucida o que a gente precisa”. 

A semiótica sincrética ainda é um caminho fértil: Entrevista com 
José Luiz Fiorin  

Em entrevista com José Luiz Fiorin, perguntou-se: 
- Dos semioticistas brasileiros que estão trabalhando com a semióti-

ca, o senhor acha que tem alguém que tenha desvelado alguma caixa preta 
que Greimas teria eventualmente deixado em sua teoria?

A resposta de Fiorin nos dirige a um dos seus livros e à enunciação: 
- Sim, eu acho que sim. De um lado, eu acho, que houve, no Brasil, 

um desenvolvimento muito amplo sobre a questão da enunciação. Ou seja, 
como se discursivizam as categorias de pessoa, de espaço e de tempo. 

É possível que Fiorin tenha se lembrado de seu próprio livro “As 
Astúcias da Enunciação As Categorias de Pessoa, espaço e tempo” de 
1996.  Em acréscimo à questão da enunciação, Fiorin fala da semiótica 
da canção: 

-  De outro lado houve, com a semiótica da canção, desenvolvida 
no Brasil, um estudo muito apurado das relações entre o plano da expres-
são e o plano do conteúdo. Acho que esses dois foram os maiores avan-
ços. Claro, houve outros como a relação enunciador/enunciatário, mas eu 
acho que esses dois foram os mais importantes. 

Mas e o estudo da tensividade? Há alguma “caixa preta” ali desven-
dada por Claude Zilberberg e Jacques Fontanille?

- Nenhuma. Porque, na verdade, Greimas faz uma semiótica da des-
continuidade. Na verdade ele trata das oposiçoes. A semiótica tensiva veio 

6 em “Semiótica Visual. Os Percursos do Olhar” (2004), “Análise  do  Texto  Visual  
–  A Construção  da Imagem” (2007), “A Significação na Fotografia” (2016), “A 
Significação na Pintura” (2015), “A Significação Musical. Um Estudo Semiótico da 
Música Instrumental Erudita” (2015), “Discurso da Poesia Concreta. Uma Abor-
dagem da Semiótica” (2010), “Tópicos de Semiótica - Modelos Teóricos e Aplica-
ções” (2008). 
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introduzir a questão da continuidade sobre a qual se baseia a descontinui-
dade. Continuidade e descontinuidade são as duas formas pelas quais o 
sentido se apresenta. Então, ela desvelou não caixas pretas da semiótica 
padrão, mas ela introduziu um novo elemento na semiótica. Esse novo 
elemento Fiorin vai chamar de continuidade. 

Ao ser instigado sobre as contribuições de Floch e a semiotica sin-
cretica, Fiorin acrescenta:

- Houve um grande desenvolvimento também da semiotica sincré-
tica no Brasil. Hoje há grupos trabalhando principalmente com textos do 
universo da cibercultura. Então, há um desenvolvimento muito grande da 
semiótica sincrética estudando a maneira como as diferentes linguagens se 
relacionam na produção de um único sentido do texto. 

Fiorin, no prefácio de Semióticas Sincréticas. Posições a Linguagem do 
Cinema (2015)7 de Waldir Beividas, afirma que Beividas trata a manifes-
tação enquanto função, buscando o anterior. Esta seria uma caixa preta?  

- Ai se trata, eu diria, não de um desvelamento, mas de uma preci-
são a alguma coisa que Greimas já tinha dito, que a manifestação produzia 
um determinado texto. 

Quanto a sociosemiotica de Eric Landowski que alguns greimasia-
nos ortodoxos criticam. Que Fiorin tem a dizer? 

- Olha, ele não pode ser criticado, porque, na verdade, ele estuda os 
fenomenos sociais com uma precisão muito grande dentro da semiótica pa-
drão. E, portanto, nenhum semioticista ortodoxo pode criticar. Landowski 
fez um estudo muito minucioso do que se chama sociosemiotica, ou seja, 
dos discursos sociais, então, o discurso da imprensa, o discurso da estra-
tégia, enfim, o discurso sobre assimilação de migrante ou não, e o último 
estudo que eu considero, assim, notável, dele, é um em que ele estende o 
modelo de narratividade, criando quatro modelos de narratividade em um 
só como tinha proposto Greimas. Ele é um grande semioticista. 

E Denis Bertrand que envereda pelos caminhos da semiotica litera-
ria. Teria sido um dos fiéis seguidores de Greimas?   Fiorin responde que 
não coloca “as coisas em termos de fidelidade ou não. Porque o Denis 
também se valeu dos instrumentos da semiótica tensiva. Agora, o trabalho 
de análise literaria dele é um trabalho muito fino que analisa  de maneira 

7  Editora: Annablume; Edição: 1ª (1 de janeiro de 2015)
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muito precisa o texto literario”. 
E a obra de Luiz Tatit que trata a semiotica a luz de Guimarães 

Rosa, traz alguma contribuicão nova?
- Traz uma contribuicão fantástica, de um lado para se entender o 

texto de Guimarães Rosa e, de outro lado,  para verificar como os gran-
des escritores se valem dos mecanismos que a teoria vai descrever depois. 
Porque o objeto de uma teoria do discurso é explicar como se produz e in-
terpreta um discurso. E, portanto, nesse livro que o Tatit faz é uma mostra 
muito grande da teoria semiotica. 

E “De la imperfeccion”, último livro escrito por Greimas antes de 
sua morte, com base no titulo da obra, seria um indício de frustração com 
a ciência e com sua propria teoria?

- Não. A frustracão sempre existe para o cientista, porque a ciência 
não é algo como o discurso religioso, tendo a verdade revelada. A ciência 
estabelece modelos sempre provisórios e, por isso, a ciência vai progredir 
sempre. O que eu acho é que “Da Imperfeição”, na verdade, mostrou 
alguns caminhos novos pra semiótica que ele deixou esboçados. 

Essa proposta do uso do figural antes do figurativo da D’Ávila, pode 
ser considerado o desvelamento de uma Caixa Preta? 

- Essa proposta que a Nicia está usando ela foi feita pelo Zilberberg. 
E ela pretendia mostrar, sim. Ela não foi adiante com a proposta, mas eu 
acho uma proposta interessante, sim. 

Fiorin nao leu as duas obras de D’Ávila aqui mencionadas. Disse 
também que não se lembrava qual obra de Zilberberg trata do figural, ao 
ser perguntado pelo entrevistador. Não encontramos, tampouco, em nos-
sas pesquisas sobre as caixas pretas, nenhum escrito de Claude Zilberberg 
sobre o figural, introduzido por D’Ávila. 

Para encerrar a entrevista com Fiorin, perguntamos sua opinião sobre 
a semiótica, quase seis décadas depois de seu inicio, na décade de 60. Fiorin 
disse que, de um lado ela ultrapassou a semântica, porque não se limita a 
estudar as palavras e as frases, mas a totalidade discursiva. De outro lado, 
ela ultrapassou a linguagem verbal, porque ela estuda a totalidade das lin-
guagens. “Portanto, ela é a teoria da significação. Ela explicita as estruturas 
significantes que, digamos, estão na base dos discursos sociais individuais”.    

Somos fruto de uma sociedade, de uma educação calcada no verbal. 
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Ao concordar com nossa opinião, Fiorin explica que “o verbal tem certas 
possibilidades que outras linguagens não têm. No entanto, se eu olhar na 
internet, por exemplo, vejo que cada vez mais os textos sincréticos estão 
tomando lugar, porque eu tenho o visual, o verbal, etc., tudo junto”. 

Ao encerrarmos nossa entrevista com Fiorin, perguntamos se falta 
alguma coisa a ser desenvolvida pela teoria semiótica de Greimas, ou se 
a considerava uma teoria completa. Diferentemente de Barros, Fiorin res-
pondeu que não, que “em ciência  sempre falta. Ciência estabelece mode-
los provisórios de explicitação da realidade. Por isso, na ciência sempre fal-
ta”. Fiorin conheceu Greimas e estudou em seus seminários na Sorbonne 
durante um ano. “Eu fui aluno dele”, arremata.     

Jean Marie Floch e Nícia Ribas D’Ávila: Quem é o pai ou a mãe da 
criança? 

Alguns semioticistas defendem a ideia de tirar as cores na hora da 
análise dos objetos visuais, porque estas são culturais, como é o caso de 
Nícia Ribas D’Ávila. Jean Marie Floch, no entanto, utiliza o cromático 
para descrever o plano do significante da imagem. Neste caso, ele sugere 
esse substrato como uma espécie de princípio de ordenação para a des-
crição do plano do significante, da metalinguagem visual. Mas Floch foi 
pioneiro no assunto? Não havia nada comparado com sua proposta, na 
música, por exemplo, naquela época?

Para responder essas perguntas é preciso voltarmos à 1990, com a 
publicação de Sémiotique, marketing et communication, obra de Floch que 
traz suas inovações e compararmos com a proposta de D’Ávila três anos 
antes.

Nícia Ribas D’Ávila defendia sua tese de doutoramento “Análise 
Semiótica do Fato Musical Brasileiro Batucada” em Ciências da 
Linguagem na Universidade Sorbonne8 (1987), quando já era manipula-
da pelo mestre lituano a preencher essas possíveis “caixas pretas”. Sua 

8 Análise Semiótica do Fato Musical Brasileiro Batucada. Tese de Doutorado em 
Ciências da Linguagem - (Linguística e Semióticas: verbal, musical e sincrética) 
França: Universidade Sorbonne, Paris III. l987. Microfilmagem efetuada pela Uni-
versidade Sorbonne, em 06-05-1987, Paris, e oferecida às bibliotecas de renomadas 
universidades. http://www.niciadavila.com.br/ visitado em 24/01/2017. 
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própria tese já demonstra seu interesse não só pela linguística e semiótica 
verbal, mas pelo fato musical e por uma semiótica sincrética. 

Foi, portanto, na década de 80 que D’Ávila iniciou suas pesquisas 
culminando com a publicação de dois livros (2007/2015) que contêm ar-
tigos de seus orientandos no Brasil e professores pesquisadores convida-
dos de instituições nacionais e internacionais, como é o caso do professor 
Michel Constantini, além de orientação de teses de doutorado e vários 
artigos publicados no Brasil de seus orientandos com o uso de sua teoria 
da figuratividade visual, também chamada de teoria daviliana.  

Sua relação de proximidade com Greimas e sua fidelidade à sua teo-
ria podem ser vistas por meio de um cartão postal que recebeu de Greimas 
em 1991, pouco antes da morte do “gênio” lituano (1992), como o cha-
mava, por sua humildade intelectual. Esse cartão postal em que Greimas 
elogia o seu  fazer pragmático e cognitivo, foi publicado no livro Semiótica 
Verbal e Sincrética Verbo-Visual e Verbo-Musical, Teorias e Aplicabilidade que 
D’Ávila organizou e publicou em  2015: “Eu fiquei lisonjeado por seu fiel 
apego à semiótica e percebo que a senhora o manifesta por seus atos”9.  

Além de estudar com o próprio criador da teoria semiótica france-
sa, D’Ávila demonstra, pelo seu ethos, em seus artigos e livros, e pela se-
quência de estudos pós-doutorais10 que seu compromisso com a chamada 
“ciência da significação” continua firme, sendo uma das poucas semioti-
cistas que preservam o legado deixado por Greimas e que procura, de fato, 
preencher o que ele mesmo, Greimas, dizia que precisava se investigar: 
“continuemos juntos a busca do sentido num mundo insensato”11. Esse 
desencanto de Greimas com um mundo insensato podemos ver no título 

9 Cartão postal de Greimnas para D’Ávila publicado nas primeiras páginas de seu livro 
Semiótica Verbal e Sincrética Verbo-Visual e Verbo-Musical, Teorias e Aplicabilidade (2015).

10 Pós-doutorada em Semiótica verbal e sincrética, ministrou cursos de Sémiotique 
musicale et publicité na Universidade de Paris VIII (Vincennes-Saint-Denis), a 
convite do professor Dr. Michel Costantini, e como conferencista, em Paris VIII e na 
Sorbonne Panthéon - Paris I, onde apresentou sua teorização para a semiótica visual 
publicada pela editora l’Harmattan - por Paris VIII e Paris I -, em 2003. Em 2005, 
após novos estudos pós-doutorais com Jean-Claude Coquet (Semiótica das Instân-
cias) e François Rastier (Semiótica das Culturas), proferiu conferências para o curso 
de pós-graduação na Sorbonne Paris V - Université René Descartes, a convite de An-
ne-Marie Houdebine. http://www.niciadavila.com.br/ visitada em 24/01/2017.  

11 Cartão postal de Greimnas para D’Ávila publicado nas primeiras páginas de seu livro 
Semiótica Verbal e Sincrética Verbo-Visual e Verbo-Musical, Teorias e Aplicabilidade (2015).
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de sua obra “De l’imperfection” (1987)12 em que o semioticista já descrevia 
a experiência semiológica, sua preocupação com a ética e com a estética. 

No livro de D’Ávila de 2015 a semioticista brasileira busca a re-
flexão sobre uma teoria da  figuratividade visual através das obras de 
Niemeyer. No cunho visual, os objetos investigados foram o Congresso 
Nacional, o Monumento JK, e o Rio de Janeiro (2000), hoje, no Parque 
Dois Irmãos. Do ponto de vista da linguagem verbal, D’Ávila destaca “as 
curvas da mulher perfeita, as montanhas do Rio de Janeiro e as ondas do 
mar do Rio” e afirma sua preferência pelo Congresso Nacional: “a obra 
que eu mais gosto”. 

D’Ávila mostra três momentos de seu estudo por meio da análise 
semiótica da obra de Niemeyer aos quais chama de “incidência de linhas 
curvas”, “a execução de traços” e “a qualidade das linhas curvas” que 
finalizam a relação entre obra e discurso do artista da arquitetura. Estão 
presentes, em sua análise, as manifestações não-verbais e verbo-visuais, a 
explanação sobre a  figuratividade visual e a sustentação da expectativa 
de relacionar obra-criador para, então, construir sua identidade artística, 
atentando a coerência entre traços, modelos, estilos e discursos. D’Ávila 
explora, ainda, a significação em termos de espacialidade, temporalização 
e triangulação da figuratividade visual, nas conversões, instâncias enun-
ciantes e ideologia do discurso. 

Essa aplicabilidade de sua proposta, de arcabouço teórico próprio, 
aquele que fala de uma teoria da figuralidade visual, pode ser visto na 
mesma obra (2015), por meio do artigo “Análise do sincretismo na obra de 
Sandro Botticelli: O nascimento de Vênus”, em que o articulista Fernando 
Neto utiliza a semiótica figurativa visual daviliana para interpretar a re-
lação entre o belo e o divino na desconstrução do sentido no fenômeno 
visual, quando apresenta os conceitos elementares da Teoria de D’Ávila 
como os qualitativos chamados de figuremas e imagemas. 

Há, ainda, na obra, dentre outros artigos que mostram a aplicabi-
lidade de sua proposta, o estudo de um poema concreto por Mariângela 
Fazano que mostra “2 ou + corpos no mesmo espaço”, compreendidos 
como material linguístico para renovação do código comunicativo. São 

12 A obra foi publicada no México em 1997 e em 2002 no Brasil, em suas versões em 
Espanhol e Português, respectivamente.  
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explorados os mecanismos enunciativos de produção e recepção do texto 
tradicionais da semiótica de Greimas e a junção entre o plano da expres-
são e o plano do conteúdo, além do sincretismo do verbovisual. 

O impulso da pesquisa deve-se à ocupação da mesma função sintá-
tica por diferentes vocábulos em que a articulista os averigua em âmbitos 
plásticos, verbal e sonoro dentro da poesia. Assim, houve maior detalha-
mento nas minúcias do objeto quanto as observações nas estruturas rítmi-
cas, caráter aspectual, figuras de conteúdo, narratividade, temática, seg-
mento concretista. Desta forma, conclui-se que existe a potencialidade de 
inovação sob a ótica sincretista de linguagens, na qual ambas prevalecem 
em particularidades preservadas e exuberantes quando associadas. 

CONCLUSÃO

Para a realização deste trabalho, recorremos a entrevistas com 
Arnaldo Cortina, Silvio de Santana Jr, Loredana Limoli e José Luiz 
Fiorin, dentre outros, enquanto vozes com as quais travamos um diálogo e 
procuramos fazer o contraponto com o propósito de enriquecer o sentido 
quanto ao estudo das “caixas pretas” e da “popularização” da ciência da 
significação de Greimas. 

Das propostas apresentadas mencionadas pelos entrevistados, não 
são desvelamentos de “caixas pretas”, segundo a maioria dos entrevistados, 
mas contribuíram para a evolução da teoria. Assim, foram destacados tra-
balhos como aqueles desenvolvidos por Jean Marie Floch, das categorias 
cromáticas e os regimes de interação de Eric Landowski, desenvolvido por 
Landowiski e por Ana Claudia Mei e Lúcia Teixeira e seus orientandos. 

Para José Luiz Fiorin os estudos que ganharam o domínio da enun-
ciação foram importantes para o desenvolvimento da semiótica tradicional 
de Greimas. Ele estudou com Greimas por cerca de um ano. Concordamos 
com Fiorin em relação as contribuições de Eric Landowski, Jacques 
Fontanille, Claude Zilberberg quanto ao desenvolvimento da semiótica de 
Greimas e destacamos a importância das contribuições dos trabalhos de 
Nicia Ribas D’Ávila, contidos na publicação de suas duas obras  Semiótica 
Sincrética Aplicada: novas tendências (2007) e Semiótica Verbal e Sincrética Verbo-
Visual e Verbo-Musical, Teorias e Aplicabilidade (2015) e numa série de artigos 
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que foram produto de orientação de mestrado e de doutorado, soman-
do-se a sua tese de doutoramento intitulada “Análise Semiótica do Fato 
Musical Brasileiro Batucada” em Ciências da Linguagem na Universidade 
Sorbonne (1987), orientada pelo próprio Greimas, quando já era manipu-
lada pelo mestre lituano a preencher essas possíveis “caixas pretas”. 

A própria tese de D’Ávila já demonstrava seu interesse não só pela 
linguística e semiótica verbal, mas pelo fato musical e por uma semióti-
ca sincrética. D’Ávila estudou com Greimas durante mais de 8 anos na 
Sorbonne e de todos os discípulos, é a única semioticista que apresenta um 
arcabouço teórico próprio para a análise do não verbal e sincrético.    
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O LUGAR DA SEMIÓTICA NA
 SALA DE AULA

Ana Paula Amorin Rodrigues1

Valdenildo dos Santos2

Este artigo é parte da dissertação de mestrado “Semiótica em Sala 
de Aula: uma proposta para a ampliação do modo de ver (ler) o texto” 
(2016) que propôs a semiótica de Algirdas Julien Greimas em interface 
com a metacognição em sala de aula como forma de intervenção junto 
a um grupo de 28 alunos da Rede Pública de Ensino de Três Lagoas, no 
Mato Grosso do Sul.  

Valdenildo dos Santos em “Semiótica e a formação de professores 
de português e literatura de Três Lagoas” destaca que os mecanismos que 
facilitam a compreensão de um texto são “o uso de uma linguagem que 
seja acessível a todos, a utilização de gêneros discursivos que façam parte 
do repertório cultural dos destinatários da proposta e a criação de um ro-
teiro de análise”3 (SANTOS, 2014, p. 2). 

Em suas pesquisas envolvendo vinte professores da Rede Pública 
de Ensino de Três Lagoas e sete discentes do curso de Letras da UFMS, 
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (2013-2014), Santos desco-
briu que dezenove dos professores entrevistados não conheciam a teoria 
semiótica e, dos sete discentes, dois informaram que apenas ouviram falar 
da semiótica americana e cinco não sabiam do que se tratava.

1 Doutoranda em Letras pelo Programa de Pós-graduação em Letras e Mestre pelo 
Programa de Mestrado Profissional em Letras da UFMS, Universidade Federal do 
Mato Grosso do Sul - Três Lagoas  apaulatamorin@gmail.com. 

2 Pós-doutor em Languages and Cultures pela Purdue University, West Lafayette, India-
na (2016-2018), Professor Associado II da Graduação e Pós-Graduação da UFMS 
- Universidade Federal do Moto Grosso do Sul, Campus de Três Lagoas. E-mail: 
Valdenildo.santos@ufms.br.

3 ANAIS DO SIELP 2014, Edição atual, Volume 3, Número 1, Uberlândia, visitado 
em 24 de novembro de 2015  http://www.ileel.ufu.br/anaisdosielp/wp-content/
uploads/2014/11/78.pdf.
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Diante deste quadro, e partindo do pressuposto de que esse desco-
nhecimento era por falta da divulgação da teoria greimasiana em termos 
locais, Santos ofereceu um curso de extensão que tratou da desconstrução 
e construção do sentido em enunciados de caráter verbal, não verbal e 
sincrético para os alunos de graduação e mestrado da UFMS e para os 
professores da Rede Pública de Ensino de Três Lagoas. Ao seu término 
conduziu os alunos às salas de aulas de quatro escolas públicas de Três 
Lagoas, Mato Grosso do Sul e uma Escola Pública de Andradina, São 
Paulo, numa experiência também inspirada em sequências didáticas que 
envolveram mais de cem alunos da rede pública de ensino que participa-
ram do Projeto de Extensão “Da Desconstrução à Construção do Sentido 
em Enunciados de Caráter Verbal, Não Verbal e Sincrético”, em 2014.

As hipóteses de Santos de que havia uma leitura crítica deficiente 
por parte dos alunos da Rede Pública de Ensino por conta da falta de uma 
teoria específica praticada pelos professores como forma de interpretar de 
maneira objetiva o texto se confirmaram no grupo pesquisado por ele, con-
forme afirma: 

“o que percebemos até o momento, ao expor os educandos a um 
determinado texto e pedir que escrevam a respeito deste enunciado, 
é que se sentem perdidos, sem saber por onde começar e com um 
elevado nível de dificuldade para perceber o sentido e expressá-lo” 
(SANTOS, 2014, p. 2).

Diante do impasse, Santos (2014) sugere a semiótica como ferra-
menta para a abertura da percepção em torno do sentido do texto e a 
utilização de enunciados de caráter verbal, não-verbal e sincréticos como 
forma de motivar os alunos para o processo de leitura (desconstrução) e 
produção de texto (construção do sentido).

Seguindo as pegadas de Algirdas Julien Greimas, Santos sugere a po-
pularização da semiótica que era chamada pelo semioticista lituano como 
um projeto em tempos de se fazer ciência, quando este deixou os estudos do 
léxico para se dedicar a construção de sua teoria, propondo uma gramática 
do conteúdo, um percurso gerativo do sentido no interior do texto: 

Entendemos como válida essa preocupação de Greimas ao sugerir a 
“vulgarização”, nestes termos, da ciência, porque o que temos per-
cebido por meio de participação em eventos científicos das ciências 
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da linguagem é que existe uma espécie de orgulho intelectual em 
relação à boa parte dos colegas que apresentam trabalhos, partici-
pam de mesas redondas, fazem conferências ou ministram pales-
tras, quando se colocam em pedestais e de lá não descem, provo-
cando um efeito de distanciamento com boa parte da plateia, por 
conta de uma linguagem hermética utilizada. Que importância teria 
uma teoria se não beneficiasse o maior número possível de pessoas? 
Prova de que falamos para nós mesmos, neste sentido, está na pou-
ca participação, por exemplo, dos acadêmicos regulares da pós-gra-
duação, de graduação, ou mesmo daqueles em iniciação científica, 
nos debates que seguem as conferências (SANTOS, 2014, p. 2). 

O problema da ampliação do sentido com base em análises par-
ciais das redações que fizeram parte de sua coleta de dados poderia ser 
resolvido com a proposta de intervenção por meio de sequências didáticas 
que apresentassem a teoria semiótica de Greimas. Santos percebeu que os 
alunos pesquisados, diante dos enunciados, não sabiam como iniciar sua 
análise, pela falta da definição clara de uma teoria por parte de seus profes-
sores. Em contrapartida, outro problema não intencionado surgia: eram os 
erros de sintaxe, de concordância verbal, acentuação, coesão e coerência e 
ortografia de acordo com a norma padrão.

É neste sentido que esta pesquisa contribui, na ampliação das pes-
quisas de Santos, ou seja, além da falta de uma leitura crítica eficiente e 
um modelo teórico que os guie pelos caminhos da compreensão do texto, 
este trabalho cria mecanismos de verificação, autocorreção e solução de 
desvios dos alunos em relação à norma padrão no uso da linguagem. 

Além desta contribuição com relação à expansão das pesquisas de 
Santos quanto ao sentido e da verificação e intervenção concernente ao 
aspecto sintático, a exploração do gênero “tiras” que acopla a linguagem 
ora não verbal, ora sincrética, este trabalho também favorece os estudos 
da busca do preenchimento de uma “caixa preta” deixada na semiótica de 
Greimas no tocante à semiótica sincrética, campo de pesquisa em pleno 
desenvolvimento.

A Teoria Semiótica da Figuratividade é uma das teorias mais com-
petentes da atualidade, pois propõe novas possibilidades em estratégias de 
leitura, compreensão e entendimento de textos não verbais e sincréticos.

Teoria Semiótica da Figuratividade Visual de Nícia Ribas D’Ávila 
desenvolvida a partir de meados dos anos 80 – 90 foi inspirada pelo 
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Percurso Gerativo do Sentido, de Greimas. Esta teoria foi elaborada para 
analisar as imagens, obras de artes, esculturas, música, ou seja, todos os 
elementos que permeiam a arte que é vista como linguagem ou texto. A 
teoria daviliana permite apreender, desconstruir e gerar um enfoque do 
sentido inserido nos textos visuais, visto que toda a imagem possui um en-
gendramento de traços e formas portadores de sentido, onde estas figuras 
falam de modo coerente, conforme defende D’Ávila.

Estes elementos figurais apresentam-se investidos de uma espécie or-
ganizada de semas englobantes, tais como: tracema, colorema, cromema, tex-
tuarema, densirema, saturema, largurema, alturema, extensurema, profundema, etc. 
Esses termos foram criados por Nícia D’Ávila em sua Teoria Semiótica da 
Figuratividade Visual. São neologismos por derivação para torná-los mais 
accessíveis e aplicáveis segundo a complexidade da teoria em questão. Os 
semas englobados apresentam-se nas categorias semânticas tais como: cla-
ro/escuro, longo/curto, alto/baixo, grosso/fino, entre outros.

São as marcas tipográficas, estes tracemas, os pontos, os pontuemas 
(D´ÁVILA, 2007 e 2015), as linhas, as linhas curvas, que vão funcionar 
como estimuladores oriundos do texto e do repertório, do conhecimento 
adquirido pelos alunos e que possibilitam a compreensão e a construção 
da coerência.

Ao ampliar esta metodologia, D’Ávila realiza um grande desejo de 
Greimas: afastar a linguagem não verbal, da verbal, diante da análise se-
miótica dos conteúdos, mostrando assim, a autonomia e arcabouço semió-
ticos dos conteúdos de caráter não verbal.

A estruturação do percurso para a análise do não verbal assemelha-
-se ao Percurso Gerativo do Sentido proposto por Greimas. Os elementos 
figurais como os tracemas, as linhas curvas, os pontos são perceptíveis por 
parte dos alunos que inferem a partir deles, conotações eufóricas ou disfó-
ricas, como se pôde constatar em algumas redações. 

Para a realização da proposta do despertamento das ações meta-
cognitivas somadas aos níveis de leitura possíveis do texto nas sequências 
didáticas e as atividades de auto correção como forma de corrigir os pro-
blemas encontrados na primeira redação para que fossem produzidas as 
segundas redações, agora já munidos das ferramentas, foram segmentadas 
as seguintes ações.
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A primeira, na perspectiva da Metacognição, baseada no livro 
“Estratégias de Leitura” de Isabel Solé (1998), com o objetivo de desper-
tar nos alunos a consciência de que a auto regulação de seu processo de 
aprendizagem de interpretação e escrita de textos os ajudaria a melhor 
desenvolver essas atividades. 

A segunda, na perspectiva da Semiótica Francesa, baseada em 
Algirdas Julien Greimas & Joseph Courtés (1987), e no livro “Para en-
tender o texto: leitura e redação” de José Luiz Fiorin & Francisco Platão 
Savioli (2007), com o objetivo de mostrar-lhes os três níveis possíveis de 
leitura de um texto, para que pudessem ampliar seus horizontes na inter-
pretação textual, por ser, a semiótica, uma teoria que proporciona ferra-
mentas que, de forma organizada e objetiva, contribui para que se verifi-
que como o sentido percorre no interior do texto, tanto de caráter verbal, 
como não verbal e sincrético este último, objeto de escolha da maioria dos 
alunos pesquisados nas duas escolas. 

E uma terceira ação para que fossem corrigidos possíveis equívo-
cos na escrita em discordância com a norma padrão4, com inspiração das 
operações de retextualização trazidas por Luiz Antônio Marcuschi em seu 
livro “Da fala para a escrita Atividades de Retextualização” (2010) aqui 
adaptadas, do livro “Como corrigir redações na escola” de Eliana Donaio 
Ruiz (2015) e “Língua, Texto e Ensino outra escola possível” de Irandé 
Antunes (2009).

Partiu-se, portanto, de uma pesquisa qualitativa e quantitativa 
(TEIXEIRA, 2005), por meio de um questionário sobre os hábitos de lei-
tura e interpretação textual dos alunos dividido em duas partes: A pri-
meira com perguntas de dados gerais dos participantes, tais como: idade, 
sexo e ano/série. A segunda parte com nove perguntas sobre os hábitos de 
leitura e gêneros textuais que preferiam.

Cabe ressaltar que trazemos uma proposta que tem em sua essência 
o objetivo de motivar o professor-leitor a pensar de maneira autônoma 
uma SD específica para a sua sala de aula, de acordo com os desafios 

4 O que foi constatado por Santos nas quatro escolas de Três Lagoas (MS) e numa 
Escola de Andradina (SP) e não intencionados em suas pesquisas, uma vez que sua 
preocupação era a leitura crítica, a ampliação da percepção do sentido por parte dos 
alunos em relação ao texto e não a questão sintática, ortografia ou mesmo as concor-
dâncias verbal e nominal, que acabou encontrando nos textos coletados para análise.
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encontrados por seus alunos.
O que surgiram, na sequência de ações metodológicas foram a repe-

tição das pesquisas preliminares com o novo grupo do 8º ano C, da escola 
Fernando Corrêa e a aplicabilidade das atividades metacognitivas aliadas 
aos níveis de leitura propiciados pela semiótica e a textualização e retextua-
lização prescritas na análise da conversação como objetos modais, mediado-
res da transformação pretendida, isto é, da passagem da não-consciência ao 
processo de leitura e escrita, à autoconsciência, a transição entre a falta e o 
preenchimento destas via estratégias para uma leitura crítica e a correção de 
desvios ortográficos e sintáticos por meio da correção-interativa, indicando 
no pós-texto o que os alunos deveriam corrigir em seus textos.

Após uma etapa de autorreflexão e autoconsciência envolvendo as-
pectos metacognitivos da leitura e escrita, uma nova sequência didática 
com esse novo grupo se realizou em que foram apresentados os três níveis 
possíveis de leitura do texto com base no modelo greimasiano de leitura 
(GREIMAS & COURTÉS, 2012, p. 281 - 282) como estratégia para se 
promover o aprofundamento da percepção do sentido no interior do enun-
ciado proposto. 

Análise comparativa da interpretação inicial e final após a SD

Antes da análise de dados propriamente dita cabe salientar que o 
grupo pesquisado foi composto de 28 alunos que produziram as duas ver-
sões interpretativas segundo a proposta do antes e depois da sequência didá-
tica, mostrando os níveis de leitura possíveis do texto, perfazendo, ao final, 
um total de 56 redações. Mas aqui serão apresentadas as versões de 5 alu-
nos, sendo dois textos de cada aluno, uma versão inicial antes da SD e uma 
versão final escrita após a SD, num total de dez escritas postas sob análise.
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Aluno C, Redação V.

O primeiro texto do aluno C foi estruturado em um parágrafo, com 
alguns deslizes por não fazer uso da norma culta e por falta de pontuação, 
acentuação de palavras em “lapada” na segunda linha, “genio” e “saio” 
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na terceira, “invencivel” na quarta linha, “herois” na quinta e novamente 
“genio” na sexta linha, além de utilizar a palavra “ai” na segunda linha, 
onde poderia ter usado vírgula. 

Do ponto de vista do sentido, sua leitura do texto é superficial, des-
tacando o que é lido e visto na HQ, narrando somente com elementos 
explícitos.

Ele narra o encontro entre Cebolinha, papel temático, e uma lâmpa-
da de onde ele, Cebolinha, tirou um gênio que o transformou num mons-
tro chamado inflação. 

Sua primeira redação mostra um percurso narrativo desde um sujei-
to destinador manipulador que faz com que um sujeito operador realize 
uma transformação, a de Cebolinha num monstro da inflação, mostrando 
a narratividade de seu texto. No entanto, não há uma visão crítica em que 
possa inferir a relação entre a inflação da HQ e a inflação na vida real.     

Em seu segundo texto, pode-se perceber que o aluno C preocupou-
-se um pouco mais com a estrutura de seu texto, organizando-o em pa-
rágrafos. Alguns deslizes com a ortografia continuaram, mas percebe-se 
evolução em seu texto no que se refere ao sentido. 

Aluno C, Redação VI.

Seu texto agora é composto por cinco parágrafos. No primeiro, 
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utiliza-se do conceito de euforia, associando-o a uma relação de ganho, em 
seu encontro com o objeto modal lâmpada, utilizada para torná-lo sujeito 
realizado. Esse aluno narrador agora faz seu leitor inferir que a perda seria 
tida como disfórica, posto que ninguém gosta de perder.  

No segundo parágrafo diz que quando o gênio aparece acontece 
algo positivo para Cebolinha, identificando o conceito de euforia, embora 
não o empregue como tal. Ele não discorre sobre a manipulação e qualifi-
ca o gênio de maneira antecipada, limitando-se a informar que Cebolinha 
pediu ao monstro que realizasse o seu desejo.  

No terceiro parágrafo, numa contradição, diz que o “pedido foi rea-
lizado” e reconhece que Cebolinha foi frustrado em seu pedido, porque 
não teve a força dos super-heróis desejados, mas se transformou no mons-
tro da inflação, em suas palavras, “não foi que ele quis”.

Embora não se utilize do termo disforia, todavia, esta aparece neste 
parágrafo, ao perceber que não teve seu desejo realizado, o que mostra um 
sujeito que estava em disjunção com a força concentrada dos super-heróis 
e assim permanece, embora adquira a força da inflação. Logo, a relação de 
perda e ganho só poderá ser admitida em função de sua transformação de 
não /poder/ a /poder/ ser tão forte quanto os super-heróis. 

No quarto parágrafo explica que se trata de um texto narrativo, 
identificando sua tipologia e seu autor e finaliza sua análise, no quinto 
parágrafo, afirmando que há uma manipulação por tentação, o que, na 
verdade, não ocorre, porque Cebolinha não oferece nada no plano prag-
mático, quando se dá algo material para que o outro faça o que se pede.

Não há, por esta razão, a manipulação por tentação, mas uma espé-
cie de manipulação por sedução, se observarmos os traços de alegria (eu-
foria) no rosto de Cebolinha, ao olhar para a lâmpada que, pelo desenho, 
observando-se os tracemas que remetem para o corpo da lâmpada e para o 
seu bico, está em estado de ebulição, levando à interpretação de que é um 
objeto que ejetará, a qualquer momento, em posição paradigmática, algo 
de seu interior.

Segundo D’Ávila (2015, p. 108) tracemas são os semas do traço/
linha, i.e. os traços ou linhas que unem os pontos (pontuemas). 

A linha, enquanto iteratividade dos pontos/traços, é uma unidade 
de base mínima primitiva e significativa na imagem. Ela é, enquanto 
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signo, a menor distância entre dois pontos/traços. Essa linha tem 
superfície, posicionamento, direcionalidade e finitude, definida por 
seus tracemas [...] (D’ÁVILA, 2015, p. 108)

É essa euforia flagrada no rosto de Cebolinha, por meio do tracema 
no seu rosto horizontal e curvo (sorriso) que nos induz a pensar que ele 
é sujeito do /saber/ que da lâmpada sairá um gênio, que alguém poderá 
/fazer/ seu desejo se realizar. Assim, a sua reação diante do objeto para 
o qual olha faz com que se acredite que o objeto, naquele momento, vira 
sujeito e o manipula por sedução, caracterizada pelo /fazer/ o sujeito /pa-
rar/ e olhar. Não se vê a parada de Cebolinha, mas um andar contínuo em 
direção ao objeto, cuja fisionomia leva a /crer/ que dali sairá algo bom, 
que está gostando do que vê e que foi seduzido. 

Entretanto, ainda que discreta, pode-se perceber uma evolução em 
termos de organização dos parágrafos e do uso de vocabulário que re-
mete ao ensinado na sequência didática e a aplicabilidade de alguns dos 
conceitos semióticos, demonstrando reconhecer aspectos mais peculiares 
à interpretação textual, percorrendo o seu tema principal.

Aluno D, Redação VII

  

Das redações até aqui analisadas, esta do aluno D, embora seja uma 
espécie de resumo, mostra uma interpretação, dividida em três parágrafos 
com orações curtas. 

Ele consegue expressar que a inflação é mais forte que todas as coi-
sas por meio da palavra “invencível” e faz uso da conjunção conclusiva 
“por isso”, coordenando a segunda oração à primeira. Já no terceiro pará-
grafo faz uso da conjunção explicativa “por que” na intenção de explicar o 
que escreve nos parágrafos anteriores.
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No terceiro parágrafo, ao usar a conjunção explicativa “por que” 
denotando uma explicação, não se consegue perceber se a oração está 
coordenada ao primeiro ou ao segundo parágrafo. Pode-se perceber que a 
intenção do aluno foi arrematar sua ideia desenvolvida na sua tese de que 
ele queria ser “mais forte que todas as coisas” e que, “por isso”, o gênio o 
transformou “numa inflação”.  

Esse aluno consegue ir um pouco além de um nível superficial de 
leitura, pois consegue relacionar o explicito com o implícito no texto, ao 
fazer uma interpretação ordenada, identificando logo no primeiro pará-
grafo o tema principal, concluindo no segundo parágrafo o motivo pelo 
qual o gênio transformou Cebolinha na inflação e explicando, no último 
parágrafo, o motivo do /fazer/ do gênio.

A sequência de parágrafo, no entanto, não é linear, posto que a ex-
plicação poderia vir antes da conclusão e não no final, mas isso não tira o 
mérito de sua captação do sentido do texto. Ele delega o /saber-fazer/ ao 
gênio, colocando-o numa relação semântica de superior à Cebolinha que 
não capta o espírito da transformação, enxergando apenas os super-heróis 
como superpoderosos e invencíveis, ficando no plano da ficção quando é 
a realidade que interessa. 

Aluno D, Redação VIII

Já em sua segunda redação, identifica o gênero textual e o seu autor, 
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fala sobre a história, onde se passa e qual a ação do personagem, como se 
vê no primeiro parágrafo. Percebe-se que acionou o seu conhecimento pré-
vio, o que Umberto Eco (1984) vai chamar de “não-ditos”, tipos de lacunas 
que são preenchidas pelo leitor em sua colaboração com a interpretação. 
Vendo a HQ como um “tecido” repleto destas “lacunas”, é possível dizer 
que o narrador textual foi competente em relação ao seu preenchimento.

Entende-se por conhecimento prévio na esteira de Charolles e 
Ehrlich (1986) três tipos de conhecimento: de mundo, linguístico e textual, 
o que Santos (2013) vai chamar de “repertório cultural”, isto é, as informa-
ções e experiências armazenadas na memória das pessoas ao longo de seu 
enredo de vida. Para o articulista, com a combinação das estratégias de lei-
tura instrumental e a semiótica, é possível se ir além do efeito de sentido: 

As estratégias de leitura instrumentais funcionam quando se busca 
valorizar o repertório cultural dos alunos, dando-lhes as dicas ex-
plicitas no texto, como a observância do título, figuras, cognatos, 
marcadores discursivos, inferência, etc., rumo à compreensão do 
enunciado, mas é preciso que o aluno também adquira estratégias 
para uma leitura que vá além dos efeitos de sentido, aquela apreen-
são imediata que se tem do que se lê (2013, p. 62).

São as marcas tipográficas, estes tracemas, os pontos, os pontuemas 
(D´ÁVILA, 2007 e 2015), as linhas, as linhas curvas, que vão funcionar 
como estimuladores oriundos do texto e do repertório, do conhecimento 
adquirido pelos alunos e que possibilitam a compreensão e a construção 
da coerência.

Ao afirmar que “quando o Cebolinha encontra a lâmpada, ele de-
monstra euforia”, embora não descreva os tracemas que o levam a /crer/ 
nesta euforia, estampados no rosto do actante-sujeito principal da HQ, ele 
consegue visualizá-la, explicando que ele vai ter seu desejo realizado, fazen-
do uma previsão inadequada, tal qual aquela que fez o próprio Cebolinha, 
porque o gênio realiza uma performance e pode ser considerado como sujei-
to competente, mas não a realiza Cebolinha com a sua performance, porque 
sua expectativa, tal qual a do narrador aluno, não se concretiza.

Só se fala de uma manipulação por tentação se for possível enxer-
gar alguém a oferecer a lâmpada ao Cebolinha. Se pensarmos, todavia, 
que a lâmpada é um objeto que se transforma em sujeito e se oferece a 
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Cebolinha, ai sim, podemos falar de uma manipulação por tentação. 
Não podemos falar tampouco de um desejo realizado, porque os 

traços curvilíneos5 da boca do monstro da inflação e a circularidade dos 
seus olhos, não lidos pelo aluno analista, revelam um estado de alma dis-
fórico, desde os semas que o descrevem à própria qualidade de “monstro” 
que assume, tão negativo quanto à inflação, no plano real. 

No terceiro parágrafo o aluno ativa o conhecimento prévio que tem 
em relação às HQs da turma da Mônica, “porque ele (Cebolinha, infere) 
não quer mais apanhar da Mônica”. 

Ele dá mostras de que considerou o não verbal também em sua in-
terpretação, pois diz que o gênio fica em dúvida, mas isso não está escri-
to na HQ, o aluno percebe pela expressão facial do gênio, pelos traços 
que perfazem sua fisionomia. Esses traços da dúvida rementem, por outro 
lado, ao sujeito cognitivo, o sujeito do pensar em “arrumar” uma solução 
para o problema de seu destinador e pode, portanto, sob este olhar, soar 
como eufórico ao invés de disfórico. 

Há, na verdade, toda uma narratividade no gestual do gênio, sujeito 
operador da transformação, desde o momento em que se oferece à dispo-
sição, no segundo quadro da HQ, com os braços parcialmente abertos e 
as mãos que oferecem o /fazer/ transformador, de cuja mão direita saem 
pontuemas6 e estrelas e da parte inferior, tracemas inclinados que levam à 
temática do fato mágico, passando pelo segundo quadro do seguimento II, 
quando cruza os braços que mostram em seu entorno nos ombros e bra-
ços o deslocamento espacial das estrelinhas e pontuemas, agora girando, 
indicando a dinamicidade da preparação para a ação, sendo, no quadro 
primeiro da sequência três, modificado seu estado, ao se mostrar como su-
jeito pensante, da dúvida captada pelo aluno analista e culminando, com 
o seu fazer transformador ao executar sua performance. 

O resultado esperado pelo destinador, no entanto, não é o desejado, o 
que faz, finalmente, que se retire, já na última sequência, com a lâmpada nas 
mãos, enquanto Cebolinha, agora transformado no monstro da inflação, 

5 Ler D´Ávila “Semiótica Sincrética...” (2007) conforme Referências Bibliográficas.

6 Pontuemas, tracemas, etc. são neologismos criados por D´Ávila e que fazem parte 
do arcabouço da teoria daviliana também conhecida como teoria da figuratividade 
visual. Leia-se seus livros de 2007 e 2015 que constam da referência bibliográfica 
que mostram com detalhes sua contribuição para a análise do texto sincrético. 
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mostra a decepção como sanção cognitiva negativa à performance do gênio.
No quarto parágrafo o aluno capta essa sanção negativa ao se referir 

ao “castigo” recebido por Cebolinha, mostrando a relação de ganho e per-
da do actante-sujeito em seu Programa Narrativo da busca da transforma-
ção, que “não gostou” do que aconteceu, isto é, não conseguiu terminar 
sua performance naquilo que “ele queria”.   

Esse sujeito da frustração é captado pelo aluno analista pela leitura 
dos traços particularizantes que formam um todo de sentido na fisionomia 
do monstro da inflação.

No quinto parágrafo o aluno fala do /querer/ do produtor da HQ, 
como o sujeito do /querer-fazer-saber/ sobre os aspectos disfóricos, nega-
tivos da inflação, chegando a identificar os dois sentidos do lexema: inflar 
e aumentar o preço.

O gênio, deste ponto de vista, pode ser considerado como sujei-
to realizado, o que não ocorre com Cebolinha, apesar de ter o seu pedido 
atendido. Oras, se ele teve seu pedido atendido, porque, então, não é sujeito 
realizado? Justamente por conta de seu fazer interpretativo. Ele não gostou 
de ser transformado num monstro, mas queria ser um super-herói. Ele não 
gostou porque não entendeu “o espírito da coisa”, enquanto o produtor da 
HQ cumpriu o seu papel, ao trazer à tona o humor próprio da HQ. 

Aluno G, Redação XIII.

O aluno G apresenta o que foi lido e atribui a confusão presente na 
HQ ao fato de Cebolinha trocar a letra R por L de forma equivocada, pois 
a confusão se dá pelo fato de a palavra “inflação” apresentar dois signifi-
cados possíveis na HQ.
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Aluno G, Redação XIV.

Em seu segundo texto, começou expondo o tipo de texto, o contexto 
ao qual o texto pertence “turma da Mônica”, autor, personagem e ainda a 
função do texto “divertir os leitores”. 

No segundo parágrafo apresenta os conceitos de euforia e disforia, 
dizendo que o personagem no início estava eufórico, mas que no final ficou 
disfórico, identificando a transformação que houve de um a outro estado 
de alma, o que se chama narratividade, embora não utilize o conceito.

 No terceiro parágrafo apresenta o tipo de manipulação presente 
que se destaca, a sedução e fala da tentação, sob a pressuposição lógica 
que haverá um ganho material final. 
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No quarto parágrafo apresenta algo que já havia dito em seu pri-
meiro texto, que o motivo da confusão é o fato de Cebolinha trocar as 
letras R e L e termina seu texto atribuindo uma sanção positiva cognitiva 
a performance da professora na inserção das Sequências Didáticas que 
funcionaram de maneira positiva em sua aprendizagem, o que mostra, no 
fundo, uma manipulação por sedução ao fazer pragmático do professor. 

Aluno H, texto XV.

Em seu primeiro texto, o aluno H, faz um resumo do que leu de for-
ma bastante superficial e concreta limitando-se a um parágrafo pequeno. 

Já em seu segundo texto, podemos perceber muitas mudanças, pois 
conseguiu identificar e descrever mais fenômenos presentes no texto.

Aluno H, texto XVI.

No primeiro parágrafo apresenta os conceitos de manipulação por 
sedução e de euforia. 

No segundo explica por meio da conjunção “porque”, a razão pela 
qual Cebolinha queria ficar mais forte, identificando a categoria semântica 
superior versus inferior.



Valdenildo dos santos - organizador

84

No terceiro relaciona o mundo real e irreal presentes na HQ e no 
último parágrafo apresenta o autor, tipologia, contexto ao qual pertence 
a história, personagens presentes e o tema principal da história, a subida 
dos preços.

Aluno Y, redação XLVIX.

O aluno Y, em seu primeiro texto, faz uma interpretação rápida e 
superficial do texto, relatando o desejo de Cebolinha em ser mais forte. 

Em seu segundo texto, podem-se ver avanços em comparação com 
o primeiro, porém o aluno não consegue expor alguns fenômenos que a 
história apresenta como é o caso do primeiro parágrafo quando faz um 
pequeno resumo da história, desenvolvendo seu pensamento no segundo 
parágrafo e retomando, no terceiro parágrafo, o que havia escrito no pri-
meiro, terminando sua redação com a identificação do autor e do gênero 
de sua obra.

Aluno Y, redação L.

Casos como este fazem refletir sobre a didática empreendida na SQ em 
relação à competência de compreensão do aluno, no desejo de se pesquisar 
quais as causas de um rendimento X em determinado aluno e Y em outro.
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Alunos como o Y e o W precisam ser estudados de forma mais 
prolongada e científica a fim de se precisar onde está a falha para se cor-
rigir os problemas na busca de se alcançar todos os alunos e garantir uma 
aprendizagem plena e satisfatória.

Considerações Finais

Independente destas pesquisas, entretanto, é preciso se repensar a 
prática pedagógica adotada pelo professor num viés reflexivo e inovador, 
na consideração da sala de aula como um todo, mas também em suas 
particularidades.

Como forma de motivar os alunos foram apresentados questioná-
rios e a maioria absoluta escolheu o gênero História em Quadrinhos. Para 
estimular o senso crítico nas análises e um norte para suas escritas foram 
apresentados os níveis possíveis de leitura do texto, o aspecto verbal e o 
não verbal e sincréticos, pela introdução dos estudos metacognitivos da 
autoconsciência do processo de leitura, a exploração da meta memória em 
interface com a semiótica de Greimas e da Teoria da Figuratividade Visual 
de D’Ávila.

O resultado obtido, ao observarmos todas as redações, em especial 
estas dez aqui publicadas, indica que a intervenção foi positiva, popula-
rizando a ciência da significação, divulgando a teoria da figuratividade 
visual como suporte e arcabouço teórico para a análise dos aspectos ima-
géticos do texto de Mauricio Araújo de Sousa.  

O trabalho com as histórias em quadrinhos, pertencente a lingua-
gem sincrética, pôde gerar o estímulo em consonância com as práticas de-
senvolvidas por meio das pesquisas e das atividades inspiradas nas sequên-
cias didáticas. O “todo” do trabalho nos mostrou que uma ciência, quando 
se fala em linguagem, interpretação e aprendizado, pode completar a outra 
sem tirar os seus méritos específicos, desfazendo aquele “erro” de alguns 
teóricos que preferem se isolar em suas torres de arrogância, achando que 
só sua teoria que funciona. 
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 TEORIA SEMIÓTICA DE GREIMAS 
E DAVILIANA NAS “TEIAS” DO 

“HOMEM ARANHA”, DO CINEMA 
AOS QUADRINHOS

Cláudia Lopes Nascimento1 

A teoria semiótica de Algirdas Julien Greimas fundamenta-se na 
significação, nos efeitos de sentido produzidos a partir das articulações 
possíveis entre os elementos significantes presentes no texto e tem por ob-
jetivo explicar não só as línguas naturais, mas todos os processos de lin-
guagem e construir modelos geradores de discursos.  

As primeiras pesquisas com o discurso visual foram realizadas em 
1968 por René Lindekens no domínio da análise semiótica da imagem fo-
tográfica. Anos mais tarde, em busca de um mesmo ideal vieram o Groupe 
m (1992), o  linguista Jean Marie Floch (1997), colaborador de Algirdas 
Julien Greimas na elaboração da teoria semiótica geral e precursor da 
Semiótica Plástica ou Visual  e a pesquisadora brasileira  Nícia Ribas 
D’Ávila (1987; 1998; 1999ª; 1999b; 2003ª; 2003b; 2004ª; 2004b) que teve a 
honra de ser orientada em seu doutorado por Greimas e realizar pesquisas 
com o mestre lituano sobre a importância de uma linguagem própria para 
a análise dos textos sincréticos e idealizadora da Teoria da Figuratividade. 

 A teoria da figuratividade daviliana e a teoria semiótica de Greimas  

A teoria daviliana propõe que seja realizada uma análise interna 
das instâncias de produção de sentido na manifestação visual em níveis 
ou patamares, assim como propôs A. J. Greimas com seu modelo ana-
lítico-teórico, o percurso gerativo de sentido, doravante PGS. Mas, se-
gundo D’Ávila (2003b, p. 247), em virtude de natureza diversificada dos 

1 Professora Adjunta Departamento de Letras Português, Programa Mestrado Profis-
sional – PROFLETRAS, Universidade Estadual de Londrina/PR
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conteúdos das linguagens não-verbais, que se caracteriza pela quantidade 
e qualidade das substâncias da expressão e do conteúdo, inúmeras adapta-
ções e alterações foram feitas.  

Outro fator que, segundo a autora, contribuiu para que o percurso ge-
rativo de sentido daviliano se distanciasse do percurso de sentido greimasia-
no foi o seu envolvimento com outras teorias semióticas: a de Jean-Claude 
Coquet e a de Charles Sanders Peirce, sendo a primeira caracterizada pelo 
seu caráter subjetal, conotativo-denotativo e contínuo e, a segunda, pelo seu 
cunho conotativo. 

Para Greimas, conforme D’Ávila, da linguagem verbal deveria ape-
nas ser utilizada a metalinguagem na apreensão dos sentidos do não-ver-
bal, ou seja, o papel da linguagem verbal deveria ser somente o de explicar 
o não-verbal. O mestre lituano queria com isso que “fosse demonstrada a 
autonomia e o estatuto semiótico dos conteúdos de natureza não-verbal 
apreendidos nos textos visuais” (D’ÁVILA, 1999b, p. 465).  Assim como a 
teoria semiótica greimasiana, a teoria daviliana, através da análise interna, 
por meio de uma análise imanente, busca a estrutura profunda (os figurais) 
e desvenda os efeitos de sentido que estão na aparência.  

O percurso gerativo do sentido na manifestação visual 

Para a análise de textos visuais, conforme D’Ávila (1999b, p. 469-473), 
um enquadramento deve ser feito sob a categoria da Figuratividade Visual, 
seja como caráter figurativo ou figural. Sendo que os figurativos visuais são 
identificados sob o modo de Figurador I e Figurador II e sob o eixo semân-
tico, e os figurais descritos no Figural 1 Nuclear e Figural 2 Classemático. 

 Nesta perspectiva daviliana (1999a. p.101-120), a substância do con-
teúdo visual é variável, pois pode ser presentificada, representada ou re-re-
presentada, e equivale aos efeitos de sentido emanados da apreensão visual 
do texto, da sua totalidade, em tudo o que aparenta ser e do que “conta”. E 
a sua forma do conteúdo, considerada por ela como sendo invariável, pode 
situar-se em dois níveis de estruturação do sentido – um nível superficial e 
um profundo, verificáveis a partir do trabalho analítico. Já a substância da 
expressão visual é variável, pois dependendo do texto visual - uma tela, uma 
fotografia, uma HQ, uma publicidade impressa ou televisiva, uma película 
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de cinema, etc., será a sua composição, por exemplo, físico ótico-químico ou 
físico-sonoro, etc.  E quanto à sua forma da expressão, é invariável e corres-
ponde ao sistema sob o qual a substância é manifestada. 

No nosso caso, o sistema viso-plástico, representativo de um con-
junto (feixe) de traços organizados e relacionados que se apresentam nos 
quadrinhos do homem aranha com o fim de significar. Não esquecendo 
que na Teoria da Figuratividade o trabalho analítico recai sob a substância 
e forma do conteúdo. A figuratividade, desta forma, segundo a autora, 
constitui-se na soma entre os termos “figurais” e os termos “figuradores”. 
Os primeiros designam a figuralidade, e os últimos, o caráter figurativo.  

Vejamos a proposta de seu PGS: 

Substância   Forma (nível superficial)  Forma (nível profundo) 

Simbólica (denotativa) 

Presentificação 
(Figural 2) 

Arte abstrata e 
variantes 

******* 

Semi-simbólica 

Representação 
(conotativa) 

Figurador I “do logos” 

Denotação - Formemas 

Ritmo e  Aspecto (proxêmica) 

Simétrico x assimétrico 

Planos. Posição/orientação 

Espaços 

(contorno x contornado) 

Perspectiva (superfície/
volume)  

Dimensão 

(proporcionalidade) 

Denotação - Semas 

‘punctuema’ 

‘tracema’ 

‘colorema’ 

‘cromema’ 

‘texturema’ 

‘densirema 

‘largurema’ 

‘formema’ 

‘extensirema’ 

A história retratada 
com fidelidade. 

Implicação com o 
semantismo verbal. 

******* 

Re-representação 

(conotativa) 

Figurador II “do 
mythos”. 

A subjetividade do 
analista 

(repertório e 
criatividade)  

Projeções sintagmáticas 

(rimas plásticas) 

Projeções paradigmáticas 

(extrapolações) 

Planos isotópicos 

Função de sincopa 

(figural) 

Formema total/parcial 

Conotação 

Implicação verbal – rimas 
poético-míticas e funções de 

sincopa no figurativo. 

‘figurema’ 

‘projetema 

‘sincopema’ 

Suprassegmentaç ão 

Isotopias 

Quadrado semiótico 

Extrapolações: da forma, 
da cor e do movimento. 

Figura I: Quadro do Percurso Gerativo Daviliano inspirado no PGS de Greimas
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 Estruturas Discursivas – Figural I Nuclear – propulsor da substân-
cia do conteúdo

Nível da expressão (significante) no Texto Visual 

Substância (Variável) 
Físico-ótico-química 

(processo) 

Forma (Invariável) 
Os sistemas viso-plásticos e o linguístico. 

Figura II:  Quadro das Estruturas Discursivas – Figural I Nuclear – propulsor da 
substância do conteúdo 

Do nível superficial ao nível profundo 

No nível superficial do PGS proposto por D’Àvila vamos encontrar 
os figurativos, que são representações do mundo em que vivemos e divi-
dem-se em figurador I – vertente do logos, ou seja, uma “imagem” repre-
sentativa de um objeto animado ou inanimado, um ser vivo qualquer – e 
figurador II -  vertente do mythós.  

Quando partimos para a análise do figurador I podemos verificar a 
correspondência de imagens apreendidas na análise do visual com os se-
mas identificadores da essência compositiva do caráter verbal narrativo. 
Esses semas tornam-se elementos propícios ao estabelecimento de compa-
rabilidades verbo–visuais no encontro das oposições semânticas captura-
das visualmente pelo formato e posição/direção do traço.   

O figurador II constitui a fonte do mythós como imagens re-represen-
tadas em histórias narradas, ficcionais ou de criatividade ilimitada. Neste 
nível do percurso gerativo de sentido do visual podemos recorrer a nossa 
imaginação, fazendo conjecturas sobre aquilo que o texto verbo-visual não 
afirma, mas é preciso encontrar nele uma explicação para a aceitação co-
letiva do sentido fundada no visual.

No exame deste nível, de acordo com a semioticista, podemos en-
contrar formemas totais e parciais. Porquanto, na categoria de tracemas, o 
ângulo, a linha reta, as curvas, o ponto, são elementos que, aparentemente 
desprovidos de qualquer significado, contêm valor diferencial na composi-
ção dos figuremas, ou seja, na representação dos semas classificatórios das 
figuras, logo, dos figurais classemáticos-b, os primitivos figurativos.     

Em suas pesquisas sobre o figural, como especificação de instância 
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primeira, D’Ávila (1999b, p. 469-473) explica que é a qualidade que nos 
permite captar dos objetos, em questão, seus espectros, ora como fuga ob-
servada da massa fluídica que constitui o objeto, ora como condensação 
dessa massa, antevendo em sua essência formal, uma natureza singular e 
familiarizante sem, no entanto, definir as quantificações necessárias, isotó-
picas, existentes por coerência sintagmática para determiná-lo e nomeá-lo 
como “um objeto específico” do conhecimento, sob forma acabada, isto 
é, figurativa. 

A totalidade nuclear rudimentar que visualizamos em primeira ins-
tância possibilita-nos também, como especificação de instância última, na 
ausência do objeto, poder revivê-lo quando a ele alguém faz apelo, forçan-
do-nos a buscar sua essência pregnante na nossa memória visual.  

Essa essência se configura em função das isotopias. As isotopias 
na linguagem figural são as repetições de tracemas, suas qualidades em 
texturemas, coloremas, cromemas, densiremas, extensuremas, larguremas, 
sincopemas, tensionemas, etc. São, para D’Ávila, estes neologismos por 
derivação que nos mostram a disposição e orientação do objeto de análi-
se, quando podemos apreender as rimas plásticas nele contidas de caráter 
simples ou complexo, as rimas poéticas e poético-míticas, as projeções sin-
tagmáticas e paradigmáticas.  

As projeções sintagmáticas se mostram por extrapolação da forma 
e da cor. Já as projeções paradigmáticas surgem pela extrapolação dos 
movimentos ou pseudomovimentos. É, desta forma, que apreendemos 
inicialmente o claro, o médio e o escuro das massas e volumes que vão 
tomando corpo, como agrupados de elementos que se sobrepõem e que 
se fundem, possibilitando neles e por meio deles antever a ‘forma nuclear’ 
totalizadora, o Figural 1 nuclear que os agrega e envolve concebido como 
um arcabouço condensador da manifestação imagética. 

O Figural 1 nuclear, segundo D’Ávila, antecede filosófica e semio-
ticamente o termo “esquema” kantiano. Kant concebe o esquema como 
“uma representação que é intermediária entre os fenômenos percebidos 
pelos sentidos e as categorias do entendimento”. A autora concebe o figu-
ral nuclear como “uma presentificação intermediária entre os fenômenos 
percebidos pelos sentidos e as categorias do entendimento”. 
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As contribuições da Teoria daviliana para o trabalho analítico com a 
adaptação oficial de “O Homem Aranha II”.

 
 Figura III: Ilustração 1 - Adaptação Oficial do Filme Homem Aranha II em 

Quadrinhos – capa. 

Nessa película, o Homem Aranha é o actante principal que parece 
se caracterizar como um herói às avessas, um antípoda, o que o distancia 
do perfil clássico dos super-heróis. Ele se encontra em crise existencial: 
“Ser ou não ser um super-herói”?  Essa questão  surpreendeu os especta-
dores que se depararam com uma narrativa caracterizada por menos ação 
e mais dramaticidade. 

O corpus de análise da adaptação oficial de filme em quadrinhos  se 
deu por considerarmos que esse gênero hoje: (1) contém em seu enunciado 
valores que permeiam o imaginário simbólico das novas gerações que não 
devem ser ignorados pela instituição/escola; (2) é uma produção impressa 
de altíssima qualidade gráfica, caracterizada pela transposição do texto 
cinematográfico para os quadrinhos; (3) possibilita uma melhor operacio-
nalidade para o trabalho analítico e sua aplicação em sala de aula, uma vez 
que para seu manejo não há necessidade de recorrermos a recursos especí-
ficos de captação e transmissão de imagem, apenas a simples aquisição de 
um exemplar impresso. 
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Já a escolha do filme “Homem-Aranha II” justifica-se por 
considerarmos que ele: 1) causou uma grande repercussão na imprensa e 
nos espectadores dos países em que a película foi exibida, pois quebrou o 
paradigma de filmes de super-heróis; (2) tem como protagonista o Homem 
Aranha, que parece se caracterizar como um herói às avessas, um antípoda, 
o que o distancia do perfil clássico dos super–heróis 

Na adaptação do filme “Homem-Aranha II”, escolhemos para a 
análise o segundo quadrinho conforme ilustração abaixo. Nele estão duas 
imagens dispostas em posições contrárias, a primeira na vertical e a segun-
da na horizontal, opondo-se ao fundo o contraste cromático claro vs. es-
curo, podendo ser dividido em planos subsequentes que criam uma ilusão 
de profundidade. 

 
         Figura IV: Ilustração 2 - Adaptação Oficial do Filme Homem Aranha II em 

Quadrinhos – p. 22 (2º quadrinho) 

Essas imagens são responsáveis por construírem discursivamente os 
atores Homem-Aranha e Dr. Octopus, inseridos num cenário de luta, em 
que a oposição homem-animal vs. homem-máquina fica evidenciada. 

Os figuradores I e II valem-se do caráter proxêmico como pano de 
fundo às imagens estáticas ou dinâmicas, em gestos ou em cenário, que 
conduzem ao mais alto estado de tensão emocional (cf. D’ÁVILA, 2003c, 
p. 199). 

A opção que fizemos por esses objetos visuais figurativos se jus-
tifica por serem, estes dois “espaços”, os mais ricos quanto à incidência 
de traços, o que facilita para nós entendermos como a porção traçada se 
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reifica por presentificação e em produção de sentido e o “modo” como ela 
própria se diz “objeto semiótico de investigação visual”. 

O Homem-Aranha, cujo corpo se encontra suspenso, aparece de 
costas como se estivesse sendo alçado ao alto por um dos tentáculos do 
Dr. Octopus, que do chão e em pé, demonstra vantagem sob seu adver-
sário. A prôxemica dos dois ajuda a reiterar a oposição verticalidade vs. 
Horizontalidade em relação ao solo e o contraste da roupa colorida do 
herói-aracnídeo com a roupa marrom do Dr. Octopus leva à oposição plu-
ricromático vs. monocromático. 

Passamos, agora, a explanação das oposições semânticas estabeleci-

das entre as duas imagens iniciais numa só imagem:  

HOMEM ARANHA DR. OCTOPUS 

Membros de curto alcance Membros de longo alcance 

Baixo Alto 

Homem-animal Homem-máquina 

Verticalidade (movimento) Horizontalidade (inércia) 

Pluricromatismo Monocromatismo 

Humano (solidário) Desumano (individualista) 

Natureza reptiliana Cultura eletronizada 

Defesa simples (braços pernas) Defesa complexa eletrônicas) e (garras)

Força não localizada (corpo inteiro) Força localizada (braços, coluna vert.) 

Mais espaço do que solo Mais solo do que espaço 

Figura V: Quadro das categorias semânticas elaborado pela analista

Uma vez efetuadas as análises do Homem Aranha e do Dr. Octopus, 
contendo emanações que contemplam a significação verbal, posicionada 
no âmbito do semi-simbolismo, cuja abordagem se desenvolve e visa exa-
minar imagens sincretizadas - as que fazem constantes apelos ao caráter 
verbo-visual (como no figurador I, do logos), levemos em conta o caráter 
simbólico apreendido no Percurso Gerativo da Significação Visual, dora-
vante PGSV sob a perspectiva da teoria daviliana. 
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O nível da figuralidade. 

Figura VI: Ilustração 3 - Adaptação Oficial do Filme Homem Aranha II em 
Quadrinhos – antecapa.  

 Para a interpretação da natureza compositiva do caráter não-verbal, 
em sua essência, devem ser afastados, totalmente, os semas identificadores 
da essência compositiva do caráter verbal narrativo, embora tenhamos a 
necessidade do uso da metalinguagem (verbal) para a demonstração da 
essência apreendida. 

De acordo com a teoria daviliana, o figural 1 nuclear é extraído da 
forma pregnante que envolve o objeto semiótico examinado como texto ou 
Formema Total (ft), que é o arcabouço da forma totalizante, encontra-se 
no nível das estruturas discursivas e inaugura a passagem da enunciação 
ao enunciado plástico. 

Na instância da figuralidade examinada, constatamos o figural 1 
nuclear da semi-circularidade (extremidade e envolvência), implicando as 
porções, em alusão aos formemas parciais, por fazerem parte de uma to-
talidade visualizada como um formante total /ft/, como a /fp/ “cabeça” 
e /fp/ “tronco”. 

Nesse patamar de produção do sentido, os semas nucleares da extre-
midade e envolvência no figural I nuclear da semicircularidade agem como 
elementos propulsores no que concerne a fazer brotar, diante da nossa per-
cepção, as substância e forma do conteúdo visual inseridas nesse arcabouço 
que abriga o conjunto visual apreendido e agrega as isotopias secundárias da 
triangularidade que, por sua vez, são determinadas pelas isotopias primárias 
que remetem às secundárias de modo análogo ao da análise da manifestação 
verbal, em que as isotopias figurativas remetem à isotopia temática. Essas 
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são isotopias primárias da retilineidade, da curvilineidade, da diagonalida-
de, da perpendicularidade,  dentre outras, presentes neste objeto de análise. 

O Figural 2, classemático, designa as qualidades sêmicas contex-
tuais gradualmente quantificadas na imagem escolhida. Admitindo-as 
como resultantes do processo de agrupamento de elementos, observamos 
na imagem do Homem-Aranha, na malha de coloremas vermelho vivo 
que recobre parte de seu corpo, a incidência de tracemas dispostos a partir 
do centro da zona ovóide que engloba a totalidade do formante parcial /
fp/, “cabeça”. Estes tracemas, tendo uma continuidade ininterrupta do 
extensurema em direção ao /fp/ contíguo “tórax”, expandem-se, interior-
mente, da zona superior à base dimensionada do /fp/, alargando-se, com 
proporcionalidade, nessa base e nas extremidades direita e esquerda do /
fp/, sob a forma de larguremas. 

Em projeções sintagmáticas diagonalizadas assim estão dispostos 
esses tracemas como rimas plásticas efetuadas entre si, a partir de um tra-
cema vertical retilíneo centralizado no /fp/ “tórax”, que lhes possibilita a 
devida simetria, expansão e elasticidade, em função dos nós entremeados 
em cada junção entre os tracemas, oferecendo o aspecto de um pseudo-
-movimento entre eles. Cada classema básico (clas-b) faz-se representar 
por uma quadrangularidade semi-circularizada, no /fp/ “tórax”, lembran-
do ainda que cada quadrado abriga dois triângulos, o que possibilita a 
formação de isotopias da triangularidade, da quadrangularidade, da an-
gularidade, além das demais encontradas no texto, como a da semi-cir-
cularidade, da diagonalidade, sendo que esta última traz consigo toda a 
dinâmica que potencializa, como força motriz, o pseudo-movimento que 
a malha recoberta pelos tracemas, em formato de “teia” sugere. 

No /fp/ “cabeça”, as formas triangulares presentificadas geradoras 
da isotopia da triangularidade e da diagonalidade, em rima plástica, cir-
cundam o formante parcial interno /fpi/ “olhos”, presentificado sob duas 
formas triangulares, de angularidade semicircularizada, plasticamente ri-
madas, cujos larguremas estabelecidos na base representam 1/3 dos ex-
tensuremas que convergem ao vértice da forma de um triângulo isósceles 
e o espaço é preenchido por material cujo sema metálico, revestido pelo 
colorema prateado, revela o seu caráter objetal-materializado. 

As rimas plásticas semio-circulares e simétricas, em paralelismo, 
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nascidas no /fp/ “tórax” e acabadas no /fp1/ “pescoço”, por metamorfo-
se de redução2 criam uma oposição semântica por extrapolação da forma, 
entre a semi-circularidade e a triangularidade, com os tracemas inseridos no 
/fp/ “cabeça”, em forma de grande asterisco, diâmetros simétricos que se 
cruzam tendo no centro seu ponto de tensão, o tensirema central (sema da 
tensividade) - como se abrigasse um “terceiro olho”, implantando o equilí-
brio no centro do clas-b ovóide entre tracemas. Estes, projetando-se ao ex-
tremo superior do /fp/ “cabeça”, aumentam seus volumes triangularizados, 
que sucessivamente, tendem ao centro do /fp/, atraídos pela rima plástica 
que, em traço contorno envolve volumenas-convexos. Esta rima, isenta de 
figuremas e de coloremas, engloba, porém, densiremas e texturemas. A dis-
posição-orientação dos tracemas e figuremas em isotopia da diagonalidade 
instaura o tensirema citado, impingindo ao percurso do olhar receptor, a 
atração, como por imantação, ao centro do /fp/. Logo, o Figural Nuclear 
que serve de massa fluídica englobante, abrigando todos os semas aqui apre-
sentados na imagem parcializada do Homem-Aranha é o da triangularidade 
camuflado na aparente circularidade que se instaura em projeção paradigná-
tica dos tracemas no /fp/ “tórax” e nos tracemas-contorno. 

Os figurais do Dr. Octopus 

Figura VII: Ilustração 4 - Adaptação Oficial do Filme Homem Aranha II em 
Quadrinhos. Capa. 

2  Estes termos formante e formema utilizados, respectivamente, por Greimas e pelo 
Grupo m, são utilizadas por D’Ávila com significação diferenciada. Ver quadro 
elucidativo. 
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A escolha do espaço a ser extraída a porção, é o /fp/ ‘braços’ por 
concentrar a maior riqueza em tracemas. Analisando, então, esta imagem 
encontramos o figural 1 nuclear da triangularidade contendo os semas ex-
tremidade/ejeção, no plano A do /fp/ - o da “garra”-, e o da semicircula-
ridade abrigando os semas da descontinuidade/ envolvência, no plano B 
do /fp/ - o do “braço”. 

No plano A, são observados inúmeros primitivos figurativos dos 
clas-a e clas-b, demonstrando a existência do caráter isotópico da retangu-
laridade- côncava no verso (lado posterior) e triangularizada na observân-
cia das laterais direita e esquerda, nas duas porções;  e1 (a de maior volu-
me) e e2 (a de menor volume), assim presentificadas no /fpi/, formema 
parcial interiorizado no plano A.  

Estes espaços em ritmo simétrico de paralelismo contêm extensu-
remas, densiremas do composto mineral, diferenciados, assim como nos 
diferentes texturemas detectamos: liso no e1. e no e2, e rugoso e áspero 
no término do e2. A este espaço denominamos de e2’. É neste espaço 
que verificamos a incidência de retangularidades, que embora sejam em 
texturema áspero e fosco, formam-se em densirema mínimo, finíssimo, 
aparentemente de fração milimétrica, e produzindo a impressão referencial 
de pseudo-movimento, dada a formação posterior de uma superfície côn-
cava que abriga os e2 e e2’, e das junções de tracemas diversos organizan-
do primitivos figurativos compactos em ritmo assimétrico, num espaço e3, 
intermediário entre e1 e e2, de organização retilínea para os primitivos de 
suporte, e curvilínea para os primitivos funcionais, engrenando-os, na face 
anterior apreendida pelo analista. 

Este /fpi/ que se repete por rimas plásticas nas outras duas por-
ções do plano A, apresenta-se com função idêntica às rimadas no que 
concerne ao pseudo-movimento apreendido. Observamos, ainda, um 
centro esférico reprodutor do figural 1 observado como sua rima plásti-
ca. A circularidade que desta emana, remete por projeção paradigmática 
às semi-circularidades do plano B. No plano B, sob o figural nuclear 1 
da semicircularidade que envolve a porção manifestada, de caráter en-
globante,  observamos o agregado isotópico da semicircularidade nos 
“elos”, como isotopia secundária, repetitivo nas categorias sêmicas, ou 
seja, da reiteração dos semicírculos conectados em ritmo simétrico de 
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contiguidade das porções.  
Devemos dar uma atenção especial à isotopia da diagonalidade (for-

ça, movimento, orientação, posição multidirecional) sob a qual a isoto-
pia da semicircularidade se manifesta. Quando a diagonalidade domina 
a orientação dos tracemas de uma outra isotopia, devemos examinar com 
maior cautela o espaço em questão como manipulador conduzindo ao /
fazer querer-fazer/ ou ao /fazer dever-fazer/ . 

A isotopia da triangularidade, quando diagonalizada e produ-
zida por contiguidade, transmite um agregar, centralizar, permanecer. 
Enquanto isso, a isotopia da circularidade ou semi-circularidade, quando 
diagonalizada e produzida por contiguidade, transmite a continuidade, 
o distanciamento, a descentralização, a dispersão. Quando num /ft/, ou 
num /fp/, a grande problemática se instaura quando num único formema 
total /ft/ encontramos formemas parciais /fp/ contendo na totalidade ex-
terna estes semas nucleares contrários ou contraditórios. 

Considerações finais 

A partir dessa análise do PGSV – da aparência do figurativo à es-
sência do figural - desconstruímos o plano do conteúdo dos elementos 
figuradores e figurais representativos da linguagem visual na adaptação 
do filme “Homem-Aranha II” para chegar ao seu sentido. Na verdade, 
ao recorrermos a esse modelo analítico mergulhamos profundamente na 
substância e forma do conteúdo, o que significou irmos à gênese, extrain-
do da junção de traços as qualidades e a orientação que constituem a ma-
nifestação visual. Assim, fomos além do visível da manifestação visual de 
nosso objeto semiótico e chegamos ao estágio pré-categorial, postulado 
por Greimas, à “percepção, lugar não linguístico onde se situa a apreensão 
da significação” (1973, p. 15).  

Analisando a imagem do Homem-Aranha e do seu oponente Dr. 
Octopus, fizemos um percurso em busca dos valores re-representativos, 
abstratos e simbólicos de cada elemento que compõe essas figuras. Dessa 
forma, por meio da apreensão das unidades mínimas de significação, de-
signadas para se mostrar a essência do não-verbal, o seu nível profundo, 
pudemos demonstrar a existência do caráter simbólico puro, denotativo e, 
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a partir daí, constatar que o imenso fascínio que o Homem-Aranha exerce 
em seus fãs não reside no caráter humano em demasia que é posto em dis-
curso pelo destinador, mas, principalmente, na construção de sua imagem 
visual que atrai e manipula o destinatário por sedução e provocação – ora 
centralizando-o em momentos de ação decisiva na busca de soluções e 
perigos eminentes, ora descentralizando-o em momentos de estaticidade, 
expectativa e torpor frente a novos perigos fabricados. 
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A TERMINOLOGIA DO MAQUINÁRIO 
PARA PRODUÇÃO DE CELULOSE E A 

SEMIÓTICA DISCURSIVA: 
A CONSTRUÇÃO DE UM 

OBJETO DE VALOR
Gustavo Pinheiro Queiroz1

Introdução

Observar os preceitos semióticos das etapas que constituem o “per-
curso gerativo do sentido” torna-se algo imprescindível quando se propõe 
a analisar as etapas de construção de significado de um texto. Isto porque é 
justamente este percurso que permite entender a inter-relação das sequên-
cias narrativas e como uma se torna imprescindível à outra. A análise des-
ta relação, do ponto de vista da teoria semiótica francesa, é indispensável 
ao processo de elucidar os sentidos que todo e qualquer texto traz implícito 
em sua confecção. 

Barros (2004), ao discorrer acerca do percurso gerativo do sentido, 
ainda que de maneira sucinta, faz uma explanação a respeito do próprio 
conceito de “texto” pelo viés semiótico, bem como, quais elementos essa 
ciência considera como principais fatores de análise e parâmetros de des-
velamento e busca de sentido. De acordo com a autora, a semiótica tem 
por objetivo precípuo o “texto”, e procura elucidar “o que esse diz e quais 
mecanismos utiliza para dizer aquilo que diz”. 

Para melhor chegar à interpretação do conteúdo textual, a semio-
ticista ressalta que o texto se define basicamente de duas formas que se 
complementam, sendo elas; a) Pela organização ou estrutura que faz 
dele aquilo que se denomina um “todo de sentido”, e b) Como objeto da 

1 Mestre em Linguística e Língua Portuguesa pela Unesp, Araraquara. Texto orientado 
por Jean Cristtus Portela, Arnaldo Cortina e Matheus Schwartzmann.
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comunicação que se estabelece entre os interlocutores, ou seja, destinador 
e destinatário. Uma outra caracterização de texto apontada pela pesquisa-
dora, não o toma como objeto de significação, mas sim como objeto de comu-
nicação entre dois sujeitos. 

Em sua obra, Teoria Semiótica do Texto, Barros ressalta a dualida-
de que deve ser considerada na análise textual. Afirma que, se por um 
lado, os que tratam apenas os chamados aspectos textuais “internos” são 
criticados e taxados de reducionistas, por outro, aqueles que se dedicam 
exclusivamente aos seus aspectos “externos” são acusados de excesso de 
subjetividade e de confundirem a análise textual com outras análises de 
caráter ideológico. 

A importância de mencionar esses aspectos de análise se dá pelo 
fato de que a obra chama a atenção para o viés que a semiótica hodierna-
mente adota. Para explicar o que “o texto diz” e como o faz, essa ciência, 
atualmente, trata de examinar os procedimentos de organização textuais, 
preocupando-se ao mesmo tempo com os mecanismos de produção e re-
cepção, conciliando, assim, os chamados aspectos “internos” e “externos” 
de sua composição. Desta maneira, a elaboração de um texto passa a ser 
concebido, levando-se também em consideração, os aspectos sócio-históri-
cos de sua produção, ou seja, seu sentido passa a ser determinado, dentre 
outros parâmetros, por objetos culturais inseridos em uma determinada 
sociedade (de classes), perpassando por formações ideológicas bem especí-
ficas de dado contexto de inserção dos indivíduos. Visto por esse ângulo, o 
sentido do texto muito se relaciona ao conjunto das relações estabelecidas 
quando do momento de sua produção, bem como pela composição de sua 
estrutura linguística propriamente dita.

Desta forma, a montagem de um equipamento industrial que inte-
gra o sistema mecanizado do viveiro de mudas de uma empresa de produ-
ção de celulose em larga escala, situado no estado de Mato Grosso do Sul, 
partindo de um estudo lexicográfico e terminológico e da elaboração de 
termos “equivalentes/correspondentes” no português do Brasil, pode ser 
pensado do ponto de vista da busca de um objeto de valor na concepção 
da semiótica de Algirdas Julien Greimas. 

Greimas foi um estudioso do léxico antes de desenvolver sua semió-
tica transfrástica. De acordo com Thomas F. Broden em “A. J. Greimas’ 
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historical lexicology (1945–1958) and the place of  the lexeme in his work” 
(2017), ao lado de Matoré, ele emprestou de Sprachfelder, Trier e outros 
filologistas germânicos a noção de “campos linguísticos”, cuja estrutura 
apresenta palavras testemunhas de um dado léxico que “define the voca-
bular componentes which cluster to form “an organized set” or linguis-
tic field” (2017, p. 109)2. O sistema léxico se estrutura em três dimensões 
fundamentais, segundo Broden, a saber, o domínio técnico, cognitivo e 
pragmático, cada um com sua especificidade. O domínio técnico nos re-
mete às terminologias dos negócios, da estética e das ciências numa dada 
sociedade, o domínio cognitivo nos reporta à incorporação do vocabulário 
comum e não técnico das funções psíquicas, enquanto o domínio prag-
mático “designates usages such as working-class discourse, slang, familiar 
speech, and academic style” (2017, p. 109). O mesmo Greimas, no entan-
to, dizia que o signo tem sentido vazio, em princípio, passando a significar 
pelo latejar das relações3.

Broden afirma que “For lexicologists in search of  “synthetic con-
structions”, two more recent projects in historical vocabulary studies in-
cluded proposals for investigating coherent sets of  words and not just iso-
lated expressions” (2017, p. 107). Talvez tenha sido esta a inspiração de 
Greimas em não se conter com o estudo do léxico e partir para o estudo 
não da palavra ou da frase, mas do texto e, neste sentido, por meio do que 
ele chamava de “gramática do conteúdo”, nos deixou uma ferramenta que 
nos permite mergulhar na análise do objeto de forma objetiva, construindo 
um objeto de valor inspirados que somos pelo sabor de sua sopa ao pistou.

Observaremos, portanto, nesta análise, o percurso gerativo do sen-
tido, bem como o texto do semioticista lituano intitulado “A Soupe au 
Pistou ou A Construção de um Objeto de Valor”, onde o estudioso aplica 
a teoria semiótica de linha francesa no cozimento de uma sopa de manjeri-
cão. Isso demonstra quão efetiva e abrangente esta teoria de análise textual 
vem a ser, podendo ser utilizada na busca de sentido de todo e qualquer 
tipo de corpus textual, seja ele literário, imagético ou mesmo sincrético. 

2 Artigo visitado em 23 de fevereiro de 2022 https://ojs.utlib.ee/index.php/sss/article/
view/SSS.2017.45.1-2.07/10909.

3 Confira as palavras de Ignácio Assis Silva sobre o latejar do signo em seu livro “Figura-
tivização e Metamorfose: O Mito de Narciso”. 
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Este trabalho, portanto, visa tratar da demonstração e construção de um 
“objeto de valor”, do percurso narrativo necessário à montagem de um 
equipamento industrial.

A montagem como um processo, um texto.

Uma vez feita uma breve consideração acerca do conceito de texto, 
observa-se, então, as definições referentes ao “percurso gerativo do sen-
tido”. Para cada nível de leitura devemos fazer uma descrição adequada 
para evidenciar o trajeto pelo qual o sentido vai sendo gerado em que se 
percebe a transição do nível mais símples ao mais complexo. Assim sendo, 
o autor elucida que o percurso gerativo do sentido se compõe, em linhas 
gerais, dos seguintes elementos; a) Do nível fundamental, que abriga as 
categorias semânticas da base de construção textual; b) Do nível narrativo, 
quando se tem um estado inicial, uma transformação (observada ao lon-
go do que o autor conceitua “narratividade”), e por fim um estado final 
(conjunção ou disjunção, por exemplo) e; c) Do nível discursivo, onde as 
formas abstratas do nível narrativo são revestidas de termos que lhe dão 
concretude. 

É no nível narrativo que encontramos aporte para analisar o corpus 
relativo a montagem do maquinário aqui proposto. Isto porque é com base 
na sequência canônica da narrativa (manipulação, competência, perfor-
mance e sanção), que se pode traçar as inter-relações de dependência das 
etapas de montagem de um equipamento para que o sistema mecânico 
possa funcionar da maneira desejada. 

O maquinário, “A soup au Pistou” e a construção de um “objeto de 
valor”

Quanto ao objeto de valor, investiga-se, em linhas gerais, o “Lugar 
de investimento de valores (ou das determinações), com o qual o sujeito 
está em conjunção ou disjunção”, conforme Greimas & Courtés (1979). É 
este conceito que nos leva a uma reflexão acerca do que vem a ser o “obje-
to de valor” em um corpus que trata da montagem de um equipamento de 
automação, e que configura uma estrutura textual pouco usual no universo 
das análises semióticas. 
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O texto a ser analisado neste trabalho é uma descrição de monta-
gem fornecida pelo técnico responsável pela implantação da parte mecânica 
do sistema que se deseja estudar. A descrição servirá para se chegar aos 
programas narrativos inscritos no processo de montagem do equipamento 
industrial que faz parte do processo de automação de um viveiro de mudas 
de eucalipto. 

Esse sistema tem a função de transportar, de maneira automática, 
mudas de eucalipto entre diferentes setores de um viveiro para que as plan-
tas estejam sempre posicionadas em um ambiente propício a cada fase do 
seu desenvolvimento. Trata-se, portanto, de um corpus pouco usual; primeiro 
porque vem a priorizar a construção de um “objeto de valor”, ao invés de 
investir na construção do sujeito (como usualmente o faz a semiótica narra-
tiva), depois, por ser o texto uma descrição fornecida pelo técnico especialis-
ta neste tipo de montagem, disponibilizado através de um aplicativo online 
de comunicação. Ainda que a descrição contenha todo o requinte técnico 
necessário ao entendimento da montagem e funcionamento que será expla-
nado, tem-se aqui um corpus redigido de maneira informal que será descrito 
na íntegra e traduzido da língua inglesa. Para que se possa trabalhar com um 
texto dessa natureza com o objetivo de se construir um “objeto de valor”. 

Em “A soup au Pistou ou a construção de um objeto de valor” 
Greimas descreve o cozimento de uma sopa de manjericão levando em 
consideração o objeto a ser construído, ou seja, o prato final, a própria 
sopa de manjericão a ser apreciada, vindo essa a tornar-se, então, seu “ob-
jeto de valor” (GREIMAS, 1979, p. 12). 

Ao descrever o prato como “a mais fina flor da culinária provençal”, 
Greimas já atribui ao produto final, um valor. Valor este que será aprecia-
do por aqueles que serão chamados a degustar o prato, esse, descrito como 
uma iguaria sem precedentes a ser apreciada. Porém, para que o prato seja 
construído de maneira a receber tal conceituação, há de se observar uma 
série de programas narrativos que são inerentes e indispensáveis à correta 
execução da receita. Programas esses que se não forem seguidos à risca 
comprometem, ou simplesmente inviabilizam a confecção do “objeto de 
valor” que se deseja alcançar. Nota-se, aqui, como as sequências se inter-
-relacionam de maneira a criar uma relação de interdependência indispen-
sável a obtenção do objetivo final. 
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Para que haja um encadeamento narrativo, o texto greimasiano es-
trutura o que o autor denomina, “programas narrativos” (PNs). Um pro-
grama narrativo, de acordo com a análise da receita de Greimas, é formado 
basicamente por um programa narrativo de base (PN), que consiste na 
atribuição por S1 (sujeito já modalizado) de um valor, ao sujeito de estado 
S2, no caso, os convidados à degustação. Inscritos nesse programa de base, 
encontram-se os programas adjuntos ou mesmo programas de uso ou de 
auxílio. Os PNs adjuntos ou de auxílio, dizem respeito a todas as etapas refe-
rentes ao preparo dos diferentes ingredientes que farão parte da receita e que 
têm uma sequência peculiar e própria a ser descrita. As relações semióticas 
a respeito da modalização dos sujeitos envolvidos na elaboração da receita 
descrita por Greimas podem ser representada pela seguinte fórmula:

PN = F [S1 à(S2 _Ov)], onde;
F = função
à = transformação
S1 = sujeito do fazer
S2 = sujeito de estado
_ = conjunção
Ov = objeto-valor (fonte: Teoria Semiótica do texto; Barros (2005)
É com fulcro nesse conceito de análise traçado por Greimas, sob 

o prisma da analogia que verificamos os PNs de montagem de um equi-
pamento industrial, objetivando identificar as etapas de montagem, bem 
como suas relações de dependência no que diz respeito ao funcionamento 
correto da máquina, vindo, neste caso, a se tornar, nosso “objeto de valor”. 

O corpus e os Programas Narrativos propostos.

Uma vez que os manuais técnicos de manutenção relativos ao siste-
ma que se deseja estudar descrevem apenas nomes de componentes e não 
processos de montagem, foi necessário recorrer a ajuda de um técnico para 
que fosse possível compreender a sequência correta de montagem do com-
ponente mecânico. A partir de uma conversa via software de comunicação 
online (“whatsApp”) em 07 de Julho de 2019, a descrição de montagem foi 
descrita, conforme segue abaixo:

You start with the 3 underlying beams and mount them with a size 
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from the roller conveyor. The braces from this beams are mounted 
with 2 bolts that you drill through the rail pipe. This has to be done 
one 6 places. Then you assemble the unit with the motor in the right 
position. Take this size from the side of  the rail pipe and is mount 
with 4 U-bolts. Next step is that you mount the black support role. 
This has the same size as the motor unit and is mount with 2 U-bolts. 
When this is done place the long push board with the side where there 
is no red push section over the guide rollers of  the motor unit. The last 
step is the 2 braces, these are fixed at 4 points with a bolt4.

O componente acima descrito é denominado: Rack Gear Push Unit 
ou, “Unidade Impulsionadora por Cremalheira”, e tem por componentes 
essenciais as peças abaixo visualizadas nas figuras que seguem;

Figura 01: Unidade Impulsionadora por Cremalheira5 

4 Tradução sugerida do corpus: Você começa com as 3 vigas subjacentes e as monta 
com o mesmo tamanho do transportador de rolagem. As braçadeiras fixadas a par-
tir das barras são montadas com 2 parafusos que você perfura através do tubo do 
trilho. Isso tem que ser feito em 6 lugares. Então você monta a unidade com o motor 
na posição correta. Meça essa distância a partir da lateral do trilho de transporte, 
sendo este montado com 4 parafusos em U. O próximo passo é montar o suporte 
preto de roletes. Este tem o mesmo tamanho que a unidade do motor e é montado 
com 2 parafusos em U. Quando isso for feito, coloque a longa barra impulsionadora 
com o lado onde não há uma seção impulsionadora vermelha sobre os roletes de 
guia da unidade do motor. O último passo é a montagem das 2 braçadeiras, estas 
são fixados em 4 pontos com um parafuso.

5 Fonte (Manual técnico fornecido pela empresa Holandesa responsável pela manu-
tenção e montagem do equipamento)
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Figura 02: Vista “Explodida” do Componente do Sistema

Fonte (Manual técnico fornecido pela empresa holandesa responsável pela manutenção e 
montagem do equipamento).                                                         

Programas Narrativos Propostos

Para que se dê a montagem da peça mecânica a ser descrita, deve 
haver um “porquê” para tal. O equipamento deve ser imbuído de um valor 
que faz dele algo de característica eufórica a ser alcançado. Da mesma 
maneira, deve também haver um sujeito que atribui valores modais in-
dispensáveis à execução de determinada ação. Em relação a este aspecto 
Barros (2005) esclarece:

No percurso do destinador-manipulador, o programa de compe-
tência é examinado não na perspectiva do sujeito de estado que 
recebe os valores modais, mas do ponto de vista do sujeito doador 
ou destinador desses valores, O destinador manipulador é o actante 
funcional que engloba vários papéis actanciais, entre os quais se 
encontra necessariamente o de sujeito doador de valores modais. 
É ele, na narrativa, a fonte de valores do sujeito, seu destinatá-
rio: tanto determina que valores serão visados pelo sujeito quanto 
dota o sujeito dos valores modais necessários à execução da ação. 
(BARROS 2005).

Atribui-se aqui, então, ao técnico especialista, responsável pela mon-
tagem, o papel de destinador manipulador, que doa valores modais que 
fazem do objeto a ser construído, ou seja, a máquina em funcionamento, 
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um objeto de desejo, de valor, que passa a ser construído para que se possa 
atender a uma demanda por produção, motivada por ganhos financeiros 
industrias.  

Com base na descrição do técnico holandês responsável pela mon-
tagem do equipamento estudado, e em comparação ao supracitado tex-
to de Greimas, propõe-se os seguintes PNs para análise do corpus em 
questão.

PN1: Montar 3 vigas subjacentes com o mesmo tamanho do trans-
portador de rolagem: Esta é a base sobre a qual serão afixados os demais 
componentes:

PN2: Montar as braçadeiras com 2 parafusos, por meio da per-
furação feita através do tubo do trilho:  As braçadeiras servem para dar 
sustentação a componentes que serão nela afixados.

PN3: Montar a unidade motriz na posição correta:  Uma vez cons-
truída a estrutura base de sustentação, montar a unidade motriz posicio-
nada na posição indica no manual de montagem. Medir essa distância a 
partir da lateral do trilho de transporte, sendo essa, montada com 4 para-
fusos em “U”.

PN4: Montar o suporte base de roletes pretos: Cada um desses 
deve ser fixado com dois parafusos em “U” ao longo da viga que servirá de 
suporte à barra impulsionadora por cremalheira. Cada suporte com roletes 
pretos faz parte de uma sequência de rolamentos que permitirá o desliza-
mento da barra impulsionadora com cremalheira através dos trilhos.

PN5: Colocar a longa barra impulsionadora com o lado onde não 
há uma seção de empurrar vermelha sobre os roletes de guia da unidade 
do motor: Ou seja, a peça vermelha, vista na figura, deve ficar oposta ao 
lado onde se localiza o motor, para funcionar corretamente no momento 
de acionamento do mecanismo impulsionador.

PN6: Montar 2 braçadeiras (treliças) que serão fixadas uma de 
cada lado da unidade motriz. São responsáveis para dar sustentabilidade 
ao sistema mecânico para que este possa suportar o peso e as trepidações, 
evitando deslocamentos na estrutura e/ou mesmo rupturas de parafusos e 
trilhos de deslocamento de containers.
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Programas Narrativos Adjuntos ou de Auxílio

Em um trabalho de montagem dessa natureza, ou seja, extreman-
te técnico e específico, torna-se um pouco complexo verificar processos 
muito peculiares relativos à preparação das peças que são gradualmente 
acopladas sequencialmente para que se possa efetivar o ajuste da estrutura. 
Porém, ainda que de forma simplista, é possível verificar alguns processos 
que se fazem presentes nas etapas de montagem e que podem ser verifi-
cados como “programas adjuntos ou auxiliares” na execução desta ação 
narrativa.

PNadj1. (Programa Narrativo Adjunto 1), relativo ao PN1 (supra-
citado). Separar o número correto de braçadeiras, parafusos e porcas rela-
tivos à fixação de cada Viga Subjacente. Uma vez feito isso, posicionar a 
viga, inserir os parafusos, arruelas e porcas e proceder ao aperto das porcas 
com uma parafusadeira elétrica (portadoras de baterias de lítio substituí-
veis) para obtenção do torque de aperto adequado.

PNadj2. (Programa Narrativo Adjunto 2), relativo ao PN2 (supra-
citado). Separar o número correto de braçadeiras, parafusos e porcas rela-
tivos à sua fixação ao tubo do trilho.  Perfurar o tubo por meio de furadeira 
e broca específica para metais, na distância correta para inserção de dois 
parafusos para cada braçadeira. 

PNadj3. (Programa Narrativo Adjunto 3), relativo ao PN3 (supra-
citado). Medir com auxílio de uma trena, a lateral do trilho de transporte, 
para efetuar correto posicionamento da unidade motriz. Separar quatro 
parafusos em “U” com suas respectivas arruelas e porcas. Proceder então 
ao posicionamento e fixação da unidade motriz através do aperto das por-
cas por meio de parafusadeira elétrica para correta obtenção do torque de 
aperto.

PNadj4. (Programa Narrativo Adjunto 4), relativo ao PN4 (supra-
citado). Separar o número correto de braçadeira, arruelas, e porcas a se-
rem utilizadas. Medir com auxílio de trena a barra de fixação para se obter 
a parte central (mediatriz exata) onde serão fixados os suportes de roletes 
pretos. Posicionar os roletes e fixá-los com as braçadeiras colocando-se as 
arruelas e porcas e apertando-as com o auxílio de chave de parafusos de 
tamanho apropriado.
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PNadj5. (Programa Narrativo Adjunto 5). Relativo ao PN5 (supra-
citado). Demandar ao montador (trabalhador responsável a esta função) 
a observação correta da colocação da barra impulsionadora por crema-
lheira. Nessa fase de montagem é necessário observar que a extremida-
de da barra que contém a unidade impulsionadora (peça vermelha) seja 
posicionada do lado oposto onde se encontra a unidade motriz. Uma vez 
concluso este procedimento, posicionar a barra impulsionadora ao longo 
do trilho, que se montado corretamente, proporcionará perfeito encaixa da 
peça em questão. 

PNadj6. (Programa Narrativo Adjunto 6). Relativo ao PN6 (su-
pracitado). Separar 16 jogos de parafusos com arruelas e porcas para a 
instalação das estruturas de treliças próximas à unidade motriz. Para cada 
extremidade das barras que constituem a estrutura de treliça serão fixa-
dos dois parafusos, cujas porcas serão apertadas com chaves de tamanho 
apropriado. O torque necessário é alcançado manualmente, sem necessi-
dade de parafusadeiras elétricas. Montar uma estrutura de treliças de cada 
lado da unidade motriz. Cada estrutura de treliças é composta de duas 
barras cujas extremidades são fixadas nos trilhos através de dois jogos de 
parafusos.

Uma pequena análise gráfica dos programas narrativos, aqui pro-
posto, pode ser visualizado, sucintamente, da e, seguinte maneira:
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 Figura 03: Diagrama

(Fonte: autor)
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O encadeamento da montagem

Os programas narrativos observados e aqui sistematizados têm o 
objetivo de mostrar o encadeamento das sequências de montagem ne-
cessárias a correta montagem do equipamento estudado neste trabalho.
Assim como na receita da “mais fina flor da culinária provençal” descrita por 
Greimas, não é possível ignorar, ou mesmo alterar a sequência de qual-
quer dos programas narrativos traçados, sem que o resultado final não seja 
prejudicado. Seria inviável, por exemplo, tomar como ponto de partida a 
montagem da unidade motriz (PN3), uma vez que a estrutura básica à sua 
sustentação não estaria pronta a recebê-la (PN1 + PN2 conclusos). 

Alguns programas narrativos, se ignorados, poderiam causar um 
mal funcionamento no equipamento por falta de componentes essenciais. 
Para exemplificar tal situação; Se fosse simplesmente ignorado o processo 
de montagem da estrutura de treliças (PN6), a estrutura do sistema ficaria 
comprometida, uma vez que não teria o suporte necessário para evitar o 
excesso de força e trepidação que seria imposto ao sistema. 

Uma vez desestabilizado o sistema pela falta das treliças (sustenta-
ção contra efeitos de forças de tração), ocorreriam rupturas de parafusos 
e trilhos, bem como desgastes excessivos em pouco espaço de tempo, le-
vando a estrutura a um colapso em seu funcionamento e posteriormente a 
quebras. Um outro exemplo de não funcionamento seria tentar executar o 
PN5 antes de se executar o PN4. Para que a barra impulsionadora possa 
ser instalada e deslizar livremente cumprindo sua função de transporte de 
containers, é preciso que o PN4 (instalação dos suportes de roletes pre-
tos) seja executado, pois é esse componente que permite apoiar a barra 
transportadora, bem como viabiliza seu deslizamento através dos roletes 
(rolamentos) desenvolvidos para isso. 

Essas considerações acerca das sequências dos PNs demonstram a 
importância do encadeamento aqui observado. Cada um desses progra-
mas narrativos desenvolve suas funções de maneira a servir de base de 
funcionamento ao próximo componente sequencialmente montado. Tais 
condições de encadeamento sequencial são condições, sem a qual, não 
seria possível que se chegasse ao “objeto de valor” desejado pelo técnico, 
enquanto sujeito modalizador S1.
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Com relação à modalização dos sujeitos envolvidos na narrativa 
dessa montagem, parece haver aqui uma relação do tipo /dever-fazer/ 
(competência do destinatário por intimidação) - necessidade de realizar 
a montagem, porque faz parte do trabalho do técnico em questão e dos 
trabalhadores envolvidos nesse processo. 

É necessário que se chegue à construção final da máquina para 
que o sistema funcione corretamente, proporcionando lucros à empresa 
e garantindo o trabalho dos profissionais envolvidos. Ainda que algumas 
performances não sejam realizadas por actantes humanos parece haver, tam-
bém, uma modalização de caráter /poder-fazer/, quando o técnico ou 
mesmo os montadores ao se utilizarem de ferramentas como furadeiras 
ou parafusadeiras, nos programas adjuntos ou de auxílio, atribuem a esses 
equipamentos a competência necessária ao desenvolvimento da perfor-
mance requerida para que se cumpra tal função em determinado momen-
to. O mesmo caráter de atribuição de competência também parece ocorrer 
em relação ao sistema como um todo, uma vez que ao final do processo, os 
equipamentos montados são capazes de perfazer suas funções de maneira 
adequada, sem a ação humana direta.

Conclusão

Este trabalho visou contribuir com as análises semióticas de modo 
a demonstrar a elasticidade desta poderosa ferramenta de análise textual, 
partindo-se primordialmente da observação do “objeto de valor”, ou seja, 
contemplando-se a estrutura mecânica pronta para seu pleno funciona-
mento. Para tal intento, observaram-se algumas das etapas canônicas do 
“percurso gerativo do sentido” enquanto ferramenta de análise primordial a 
obtenção dos processos necessários à construção do objeto.  

Como afirmou Angela Lacerda Nobre no “Congrès de l’Associa-
tion Française de Sémiotique” promovido pela UNESCO em Paris em 2 
de junho de 2017, o sentido não necessita de “an expert interpreter but ra-
ther it is already present in quotidian life, in the simplest of  human tasks”6. 
Nestes termos, a semiótica de Greimas “is like entering the black-box of  

6 Trabalho visitado em 23 de fevereiro de 2022 https://comum.rcaap.pt/bits-
tream/10400.26/22614/1/GREIMAS%20Preprint%20-%20Semiotics%20Greimas%20
paper%20Paris%20AFS%2030may02jun%20-%2001jun2017%20%281%29.pdf.



Caixas Pretas e a Popularização da Ciência da Significação:
O que Os discípulOs de Greimas têm a dizer 30 anOs após a sua mOrte?

117

producing signification, as an ongoing instance of  human existence”. Essa 
caixa preta da produção de sentido é parte da própria existência humana 
e pode ser percebida nas mais simples ou complexas tarefas humanas em 
seu trabalho do dia a dia. 

O sentido, na tradução, num viés técnico, estático no tempo, favo-
rece a compreensão de termos que na tradução de uma língua a outra, 
do Inglês para o Português, tem sua funcionalidade enquanto facilitador 
da praticidade, do funcionamento de uma máquina. Sua montagem, no 
entanto, “determine the multiple forms of  the presence of  meaning and of  
its modes of  existence, to interpret them as horizontal instances and as ver-
tical levels of  signification, to describe the trajectories of  the transpositions 
and transformations of  contents” (LACERDA NOBRE, 2017). 

Como Greimas dizia e bem lembra Lacerda Nobre, “the semiotic 
form is nothing else than the meaning of  meaning itself.” (Greimas, 1970, 
p.17). E pudemos ver, pela construção deste objeto semiótico da “mon-
tagem” que, como afirma Lacerda Nobre, “Greimas’ work covers wide 
apart areas and the semiotic models that it proposes are an example of  its 
plascity” (2017). 

Os programas narrativos aqui demonstrados, desde o Programa 
Narrativo de Base aos Programas Narrativos de Uso que convergem em 
volta de seu eixo principal nos fornecem o objeto de valor “máquina mon-
tada” cujo revestimento é captado como eficiência e operacionalidade, 
resultando em outros valores como o benefício que propicia aos seus pro-
tagonistas. Ao mesmo tempo, a teoria nos revela sua eficiência de análise 
objetiva, necessária em textos técnicos como este e, ao mesmo tempo, sua 
plasticidade.
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“O FILHO DO HOMEM” DE RENÉ 
MAGRITTE NA SALA DE AULA COMO 

OBJETO DE MOTIVAÇÃO E 
REFLEXÃO SOB A LUNETA 

DA SEMIÓTICA
Igor Iuri Dimitri Nakamura1

Valdenildo dos Santos2

Introdução

A interpretação do texto não verbal consiste em um desafio para os 
professores de Língua Portuguesa. As orientações curriculares das redes de 
ensino exigem a abordagem dos gêneros textuais, sendo parte deles, textos 
não verbais ou sincréticos, como charges, cartazes, tiras de jornal, pinturas 
etc. Logo, algumas dificuldades podem predominar nas aulas de leitura e 
interpretação de textos não verbais, levando o professor a se questionar: 
Como interpretar uma imagem? Por onde iniciar a interpretação? É 
possível interpretar uma imagem sem um método de análise textual?

Para a interpretação do texto verbal torna-se, portanto, imprescin-
dível um instrumento didático e metodológico que lide com a apropria-
ção do sentido do texto, desde as camadas mais perceptíveis às mais pro-
fundas. Nesse sentido, a hipótese é que a teoria semiótica, com o aporte 
metodológico do percurso gerativo de sentido, forneça uma ferramenta 
estratégica de leitura, desde que seus conceitos teóricos sejam adequados 
ao domínio dos alunos. Para tanto, aplicamos uma sequência didática em 

1 Graduado em Letras pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e Mestre 
em Estudos Literários pela Faculdade de Ciências e Letras da UNESP, campus de 
Araraquara. 

2 Pós-Doutor em Languages and Cultures pela Pardue University e Professor Asso-
ciado da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 
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torno do texto não verbal com o tema “vanguardas europeias”, trabalhado 
no componente curricular de Língua Portuguesa, com um grupo de 11 
alunos do 3° ano de Ensino Médio3. 

Este trabalho, portanto, tem como objetivo, num primeiro momen-
to, discutir a teoria semiótica e sua importância para a formação docente. 
Num segundo momento, explorar suas potencialidades enquanto teoria 
semiótica não só do texto, mas também da imagem e num terceiro mo-
mento, por meio da análise das escritas dos alunos verificar se as sequên-
cias didáticas contribuíram para a ampliação de sua capacidade de com-
preender o sentido engendrado no interior do texto. 

Em termos teóricos, este artigo tem por finalidade demonstrar que a 
“popularização” da ciência da significação, desejo antigo de Greimas que 
falava em “vulgarização” da ciência, palavra que em francês tem a conota-
ção de “popularização” em português, é possível e pode trazer bons frutos 
aos alunos da Escola Pública. 

Em sua parte final, este artigo analisa a obra “O Filho do Homem” 
de René Magritte (1898-1967) desencadeando, ainda, reflexões quanto 
ao pensamento do pintor belga, por meio de analogias encontradas tam-
bém em obras como “A Batalha de Argonne” (1959) e “Isto não é um 
Cachimbo” (1973), esta última analisada por Michel Foulcault, momento 
em que se sugere o preenchimento de uma das “caixas pretas” deixadas 
por Greimas em sua teoria por meio da proposta de Nícia Ribas D’Ávila.  

A teoria semiótica e a formação docente 

A semiótica de linha francesa (Escola de Paris) teve como precursor 
o lituano Algirdas Julien Greimas (1917-1992) e por meio dele e de seus 
discípulos se disseminou como a ciência da significação. Enquanto teoria 
do discurso, a semiótica visa apreender os sentidos do texto, desvelando-os 
das camadas mais simples às mais profundas a partir do percurso gerativo 
de sentido, que constitui “uma sucessão de patamares, cada um dos quais 
suscetível de receber uma descrição adequada, que mostra como se produz 
e se interpreta o sentido, num processo que vai do mais simples ao mais 

3 A pesquisa foi realizada na Escola Estadual Doutor Augusto Mariani, em Andradi-
na-SP, no ano de 2015. 
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complexo” (FIORIN, 1990, p. 17). Fiorin sugere a análise por por meio do 
nível fundamental, nível narrativo e nível discursivo, sendo que cada nível 
se compõe de um componente sintático e um semântico. A simplificação 
do modelo greimasiano que apresenta, na verdade, dois níveis de leitura, 
o semio-narrativo e o discursivo, para três níveis por Fiorin e seguido por 
Barros e a maioria dos articulistas que vemos por aí, pode trazer confusões 
ao menos avisados, ou conhecedores da teoria de Greimas, segundo Silvio 
de Santana Jr (2017)4. 

De qualquer forma, o nível fundamental é o responsável em abstrair 
o sentido das camadas mais profundas do texto, constituindo, assim, 
as estruturas elementares da significação, configuradas no quadrado 
semiótico. Seu componente sintático se dá por operações de asserção e 
negação, enquanto a semântica fundamental apresenta-se por meio de 
categorias contraditórias básicas com relação a um valor eufórico (positivo) 
ou disfórico (negativo). 

Já o nível narrativo ou nível da superfície tem como objetivo organi-
zar a narrativa básica do enunciado. Seu componente sintático constitui-se 
de enunciados de estado (ser), relacionado à junção do sujeito com o obje-
to (conjunção ou disjunção), e enunciados de fazer que transferem um es-
tado a outro, sendo que a narrativa se desenvolve nas fases de manipulação 
(destinador-manipulador induz o destinatário-manipulado a fazer algo), 
competência (aquisição do querer, dever, saber ou poder), performance (o 
fazer, mudança de um estado a outro) e sanção (castigo ou prêmio). Já a 
semântica narrativa visa os objetos modais e de valores. 

O nível discursivo constitui as estruturas discursivas e é responsável 
pelo discurso do enunciado. Seu componente sintático enfoca as catego-
rias de pessoa (actorialização), espaço (espacialização) e tempo (tempo-
ralização), enquanto a semântica discursiva se preocupa com as figuras 
(figurativização) e temas (tematização) do texto. 

Em síntese, os semioticistas seguidores de Greimas difundiram a se-
miótica para várias áreas e hoje se têm a semiótica subjetal ou das instâncias 
de Jean-Claude Coquet, a semiótica tensiva de Claude Zilberberg, a a socios-
semiótica de Éric Landowski, a semiótica das formas da vida de Greimas 
escritas por Jacques Fontanille, a semiótica literária de Denis Bertrand, a 

4 Entrevistas sobre as “caixas pretas”, também neste livro.
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semiótica plástica ou visual de Jean-Marie Floch, a teoria semiótica da figu-
ratividade visual (teoria daviliana) de Nicia Ribas D’Ávila etc. 

Devido à proposta de investigar o percurso pelo qual se gera o sen-
tido do texto, transcorrendo do plano do enunciado ao plano do discurso, 
a semiótica propicia um indispensável recurso para a formação docente, 
pois aguça a sua percepção de leitor crítico por meio de um método de 
análise de textos. Além disso, a semiótica oferece um instrumental ao mes-
mo tempo objetivo e dinâmico, que permite um trabalho mais prático com 
enunciados de caráter verbal, não verbal ou sincrético, principalmente ao 
lidar com os textos que carregam significados mais difusos ou abstratos. 

Por fim, devido à variedade de estudos desenvolvidos pelos semio-
ticistas, a semiótica instiga o professor a se atualizar constantemente na 
pesquisa e aprimorar seu método de trabalho com textos, incentivando-o à 
formação continuada e ao estado epistemológico de professor-pesquisador. 

A sequência didática 

A sequência didática teve como objetivo a compreensão da estética 
surrealista por meio da leitura da obra de arte O filho do homem, do artista 
belga René Magritte5 de acordo com o Currículo do Estado de São Paulo, o 
que diz respeito aos conteúdos de ensino para tal nível escolar, envolvendo 
as vanguardas europeias e a consolidação do modernismo. Com relação 
à duração da sequência didática, gastaram-se 4 aulas de 50 minutos cada 
com 3 oficinas. 

Na primeira aula, fez-se inicialmente uma recapitulação com os 
alunos sobre os conteúdos trabalhados nas aulas anteriores pelo professor 
do grupo. Em seguida, apresentou-se a eles a obra O filho do homem, de 
Magritte. Grupos de alunos debateram sobre as possíveis leituras da obra 

5 René François Ghislain Magritte foi um pintor belga surrealista que nasceu em Lessi-
nes em 21 de novembro de 1898. Desenvolveu o gosto pela pintura, inspirando-se na 
natureza metafísica de Giorgio de Chirico, o “Népoli”. Foi amigo de Paul Éluard, o 
poeta da liberdade, e André Breton, poeta e teórico surrealista. Casou-se com George-
tte Berger e não teve filhos. Pintou milhares de quadros com uma estética surrealista 
em que visava unir elementos corriqueiros do cotidiano na produção de uma expres-
são visual, o “visual thinking”, por meio do sentido desconhecido, esboçando uma 
relação binária entre arte visual e cérebro, através da qual o alcunharam de “o poeta 
cerebral”. Magritte morreu de câncer em Bruxelas, no dia 15 de agosto de 1967. 
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de arte. Em seguida, cada aluno escreveu seu próprio texto sobre a pintura.  
Na segunda e terceira aulas fizemos um recorte teórico e realiza-

mos uma aula expositiva sobre o nível fundamental do percurso gerativo 
de sentido com vários exemplos de aplicação, como a obra A explicação, 
também de Magritte, adequando a linguagem para o domínio dos alunos. 
Além disso, discorremos em torno da construção do quadrado semiótico 
com as estruturas elementares da significação, transpondo o sentido dos 
enunciados não verbais ao contexto do surrealismo. 

Por fim, na quarta aula os alunos escreveram sua segunda interpre-
tação da obra de Magritte, desta vez munidos da nova ferramenta, a teoria 
semiótica do texto. Como auxílio didático e metodológico, apresentamos 
aos alunos um roteiro contendo as seguintes informações: 

1) procure as oposições na obra; 
2) procure o que se afirma e o que se nega na obra; 
3) procure o que é positivo e o que é negativo; 
4) construa o quadrado com as oposições encontradas. 
Recolhidas as atividades, seguiu-se para a quarta fase da aplicação 

da sequência, correspondente à avaliação da aprendizagem em que se ana-
lisaram os textos dos alunos antes e depois do contato com a semiótica, 
comparando-os quantitativa e qualitativamente. 

Interpretação dos alunos: uma primeira leitura 

Apresentamos, agora, as produções de três dos onze alunos do gru-
po estudado. Seus nomes foram substituídos pelas letras A, B e C, enquan-
to a primeira e a segunda interpretações foram substituídas pelos números 
1 e 2 respectivamente. As interpretações foram transcritas representando 
fielmente a escrita dos alunos, de modo que se desconsideraram possíveis 
usos inadequados da linguagem do ponto de vista da norma padrão da 
escrita. 

Aluno A (1):  O quadro do Magritte representa o pensamento do ser humano por-
que a maçã está flutuando na frente dos olhos do homem roubando a sua atenção 
e fazendo ele refletir. 

Em primeiro plano, é perceptível a escrita escassa do aluno A. Com 
relação ao tema da obra, nota-se uma divagação no que deveria ser a 
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progressão temática, assim como a falta de compreensão textual do assun-
to tratado na obra. Nota-se também a dificuldade do aluno A em abstrair 
os significados implícitos da obra e relacioná-los a uma contextualização 
da estética surrealista. 

Aluno B (1): O tema da pintura tratada é o sonho e a maçã que está na frente do 
rosto é o desejo que sente das coisas. 

A interpretação realizada pelo aluno (B) impressiona por dois mo-
tivos: é extremamente curta e está parcialmente centrada numa interpre-
tação mais adequada à pintura. Contudo, nota-se que o aluno B não de-
senvolve a análise acerca dos elementos do quadro como um todo. Ele 
apenas separa os termos “maçã” e “homem” e os relaciona com os temas 
“desejo” e “sonho”. Logo, tem-se um aluno que, mesmo escrevendo pou-
co, identifica na obra uma característica surrealista, ao menos. 

Aluno C (1):  O quadro de Magritte retrata um homem vestido de terno e chapéu 
que observa uma maçã estando em cima da ponte e reflete sobre um acontecimento 
misterioso da sua vida. 
No fundo da imagem, o azul das águas do mar se ajunta com o azul do céu, anun-

ciando o estado de equilíbrio do homem com a natureza no seu redor e reforçando 
a ideia de mistério.

Na sua interpretação, o aluno C também não identificou a temática 
da obra de Magritte, embora tenha enfatizado as ideias de reflexão e mis-
tério. Diferente dos alunos A e B, o aluno C desenvolveu certa progressão 
temática. Ressalta-se também que a capacidade do aluno C em descrever 
a imagem de fundição do mar com o céu, que proporciona uma espécie de 
equilíbrio no plano de fundo do quadro.  

Nas interpretações, a priori, da obra de Magritte, os alunos A, B e C 
apresentaram um problema de identificação com a temática, devido, pro-
vavelmente a sua natureza abstrata e implícita projetada no plano estético 
do surrealismo. Além disso, percebeu-se, nas interpretações, certa incoe-
rência, que se desenvolve do início ao fim das respostas dos alunos, sem 
que ocorra uma progressão temática. Deduz-se a insuficiência da interpre-
tação dos alunos perante textos não verbais com temas mais complexos. 
Outro problema recorrente foi a escrita escassa, provavelmente por causa 
da complexidade da obra. 
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Interpretação dos alunos: uma segunda leitura 

As interpretações feitas a priori pelos alunos sobre a obra O filho do 
homem, de Magritte, apresentam pouca profundidade. Em contrapartida, 
as interpretações feitas pelos mesmos alunos com base no percurso gerati-
vo de sentido da semiótica apresentam mais profundidade. 

Aluno A (2): A obra trata da identidade do homem e do segredo pecaminoso dele 
por causa da maçã que é um simbolo do cristianismo. Por ela estar verde e enco-
brindo o rosto desse homem entende que é o pecado que está nascendo e atingindo 
a identidade. 
Tem muitas oposições no quadro que levam a enteder essa identidade. A parcialida-
de e a totalidade visivel no homem leva a entende-lo como um sujeito incompleto 
por causa da maçã e a oposição ser e parecer trata da questão a identidade. 

Em sua segunda interpretação, o aluno A conseguiu identificar par-
cialmente a temática implícita da pintura de Magritte: as relações identitá-
rias demonstradas na semântica fundamental a partir da categoria modal 
ser x parecer e que se relacionam com a maçã, simbologia do pecado de 
acordo com a tradição judaico-cristã. Além disso, o aluno A conseguiu 
também descrever, através de outra categoria (totalidade x parcialidade), 
uma mobilidade presente na pintura e que se explica devido às operações 
da sintaxe fundamental, apresentada a ele na orientação “procure o que se 
afirma e o que se nega”. Isso o permitiu encontrar no quadro a incomple-
tude do homem em detrimento de sua identidade. 

Aluno B (2): A obra tem o tema do segredo e a identidade presente na oposição ser 
e parecer, porque ele é um homem mas não parece ser com uma maçã flutuando na 
frente do seu rosto. Esse homem está entre o ser e o parecer porque ele guarda um 
segredo ruim e recente que é a maçã verde, o símbolo religioso do pecado.   

Desta vez, o aluno B desenvolveu significativamente a escrita, não 
só em termos de extensão, como também na organização das ideias e na 
exposição do seu ponto de vista. Isto se deve à apropriação dos sentidos 
implícitos do enunciado. Além disso, o aluno B avançou na hipótese do 
pecado configurada na “maçã”, relacionando a modalidade do ser x parecer 
aos temas segredo e identidade. 
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Aluno C (2): O quadro do René de Magritte representa a falta de identidade do ho-
mem, pois a maçã flutua cobrindo a sua face, que é o que ele tem de mais específico. 
Essa maçã na bíblia é a representação do pecado que formou toda a humanidade 
no início. 
A imagem retrata também a oposição racionalidade x irracionalidade e dá um as-
pecto de sonho e de mistério do homem com a paisagem e a maçã, que lembram a 
metafísica e a pintura surrealista. 

Em sua segunda leitura, o aluno C identificou mais objetivamente 
o tema do quadro do Magritte. Ele conseguiu também relacionar, a partir 
da categoria opositiva racionalidade x irracionalidade, elementos da obra que 
constituem no seu plano de fundo o sonho, tema específico da estética 
surrealista. Comparado aos alunos A e B, o aluno C obteve maior êxito 
em sua segunda interpretação por ter construído com eficácia o percurso 
gerativo de sentido, que vai do plano do enunciado à instância discursiva 
e, desta, para o contexto, no caso, a estética surrealista após as grandes 
guerras na Europa. 

Avaliação da aprendizagem 

A avaliação da aprendizagem da sequência didática seguiu critérios 
quantitativos e qualitativos a partir de uma perspectiva comparada entre 
as interpretações 1 e 2. Como critérios quantitativos, utilizou-se o desen-
volvimento da escrita em contraste com o conhecimento da temática do 
enunciado. Já como critérios qualitativos, utilizou-se de questões funda-
mentadas na apropriação dos sentidos do texto. Essa avaliação teve como 
produto o quadro que segue: 

Figura I, quadro de avaliação da aprendizagem

Critérios da avaliação Interpretação “a priori” Interpretação com a 
semiótica

Temática central Não identificação Identificação

Progressão temática Prolixidade, incoerência Clareza, coerência

Preservação do ponto de 
vista - Preservação 

significativa

Transição “enunciado / 
discurso” - Abstração eminente 

do sentido
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Transição “discurso / 
contexto” - Abstração razoável do 

sentido

Escrita Escassez, imprecisão Abundância, precisão 

É perceptível que as interpretações dos alunos realizadas com 
o auxílio da semiótica obtiveram maior êxito em contraste com as 
interpretações “a priori”. Nota-se que, com a semiótica, os alunos tiveram 
a habilidade de identificar o tema e dissertar sobre ele, construindo assim 
uma progressão temática com ideias coerentemente articuladas. Ademais, 
os alunos, na maioria dos casos, relacionaram a temática do quadro do 
Magritte com a estética surrealista por meio de um percurso que se des-
prende do enunciado, desloca-se no discurso e desemboca-se no contexto 
artístico-literário. 

“O Filho do Homem” sob um olhar semiótico 

A pintura O filho do homem, de Magritte (1964) apresenta um ho-
mem de chapéu, terno e gravata, em pé, frente a uma mureta, tendo o céu 
e o mar como planos de fundo. Uma maçã verde, figurada ao centro da 
obra, paira perante o homem, ocultando-lhe o rosto. 

Figura II - O filho do homem, de Magritte6 

Em uma possível interpretação a partir do nível fundamental do 

6 Fonte: https://www.renemagritte.org/the-son-of-man.jsp.
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percurso gerativo de sentido, a obra representa o homem no conflito inte-
rior de sua existência, enquanto ser social fragmentado. A imagem de ple-
no realismo e aparente normalidade do cotidiano (homem engravatado de 
chapéu) se mistura à irracionalidade concreta, irreal (maçã verde flutuan-
te), o que sugere um estado onírico (inconsciente), fomentando, assim, 
a curiosidade do espectador. Esse caráter onírico e irracional (categoria 
contraditória racionalidade x irracionalidade) constitui a estética surrealista 
sob a influência da teoria psicanalítica de Sigmund Freud e da filosofia 
metafísica. O terno, a gravata, o chapéu, a mureta, componentes da cultu-
ra construída em milênios contrastam com a fusão natural do céu com o 
mar e com a maçã verde (cultura x natureza).

Greimas e Courtés (2013) chamam de modalidade veridictória (ca-
tegoria ser x parecer) a qual se revela no quadro, pois a maçã verde (sujeito 
actante) remete ao surgimento imaturo do pecado, do desejo inconsciente 
(espírito x corpo, consciente x inconsciente), núcleo da tese freudiana, envolven-
do os componentes de todos os sentidos do homem, toda sua identidade 
facial, atribuindo-lhe uma não identidade e tornando-o um não ser.

Esse surgimento do pecado, em relação a não identidade do ho-
mem, configura uma intensidade que, hipoteticamente, se origina a partir 
do momento em que a maçã passou a flutuar, isto é, quando o sonho 
iniciou ou o inconsciente se expôs, separando de um lado o homem real, 
concreto, racional, do homem onírico, irracional. 

O que se tem, no quadrado semiótico das modalidade veridictórias, 
é um não ser que parece ser (mentira), dotado de uma não identidade, 
e que se manifesta parcialmente, isto é, um ser fragmentado, irreconhe-
cível e sem identidade em seu tempo, enquanto produto da evolução da 
humanidade.  
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  Figura III, Quadrado semiótico da veridicção.

                   

Na condição de observador da obra de Magritte, temos que fazer 
uma relação comparativa entre dois ou mais elementos. Neste caso, estes 
elementos são os efeitos de identidade ou semelhança e suas propriedades 
comuns; a não identidade ou não similaridade, as propriedades diferentes. 
Vamos exemplificar essas relações tomando, primeiro, o significado do tí-
tulo (ou da legenda) e o da imagem que ele intitula: “O Filho do Homem”. 

Na esfera verbal, temos 
1- Identidade ou quase identidade.
2- Imagem: O homem de terno em posição vertical, de chapéu e 

uma maçã pairando em frente de sua face, obscurecendo sua identidade. 
Esse é o primeiro plano. 

Se pudéssemos ousar em termos de nosso olhar, lembrando que são 
os pontos de luz que fazem descansar nossa visão, poderíamos dizer que 
a maçã estaria em primeiro plano e o homem, de pé, em segundo plano. 
Neste caso, a mureta viria no terceiro plano, seguida pelo oceano, no quar-
to plano e, finalmente, as nuvens num quinto plano. 

É o elemento intermediário que cobre a face do homem, suspenso 
no ar, a maçã que parece ser o objeto principal em ação no obscurecimento 
de sua face, sua identidade. É ela que “apaga” o ser do sujeito, ele parece, 
mas não é. Mentira? Ou ele é, mas não parece? Segredo? Ou ele é, mas 
não parece? Verdadeiro? Ou ele nem parece e nem é? Falso? Eis aí algumas 
questões a refletirmos.

“O filho do homem” remete à isotopia humana de Cristo, e não à 
isotopia divina. É o filho do homem e não de Deus. Todos que conhecem 
o discurso bíblico vão perceber que era assim que Yahshua, seu nome em 
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hebreu, se identificava. 
Qual a relação do filho do homem com a maçã? Essa pergunta nos 

leva a pensar em Adão no jardim do Éden e nos lembrarmos que o primei-
ro Adão é alma vivente e que o segundo Adão é um Espírito vivificante. O 
primeiro relegado à condição humana. O segundo, à condição divina. O 
primeiro apenas vive. O segundo dá a vida. 

Para Louis Hébert, “A identidade ou quase identidade de signifi-
cados produz redundância, ou seja, no sentido mais amplo, a iteração de 
um mesmo conteúdo” (2016, p. 129)7. Quanto à função da “redundân-
cia”, Hébert diz que “pode ser usada em particular para garantir a correta 
transmissão e recepção do conteúdo por contraposição ao ruído, ou seja, 
os obstáculos a eles (ou à compreensão do conteúdo)”. O ruído, aqui, nos 
lembrando de Roman Jakobson, é a maçã, porque impede a comunicação 
clara entre o objeto exposto e o sujeito da observação. Há, por assim di-
zer, uma manipulação por provocação, como se o próprio objeto de arte 
nos desafiasse a decifrar a identidade deste “filho” do homem. Afinal, é a 
maçã que esconde parte do rosto do homem. A totalidade do rosto do ho-
mem está para o segredo. Seus olhos veem, no entanto, a maçã. O próprio 
Magritte teria dito, sobre a sua pintura, “pelo menos ela esconde o rosto 
parcialmente”. Neste caso, a face está para o nível da aparência. A maçã 
oculta o real (total) em oposição ao irreal (parcial). É esse objeto intrigan-
te que manipula, que desperta nossa curiosidade enquanto observadores 
da obra de arte e que nos faz querer entender. Somos alfabetizados pelo 
verbal e, na maioria das vezes, não conseguimos enxergar o não verbal. 
Seria essa a grande mensagem de Magritte? O fato de vermos em partes e 
nunca no todo? Uma crítica a fragilidade do homem, seu saber em oposi-
ção à sabedoria divina? Seria essa uma mensagem para refletirmos sobre 
as limitações humanas? Ocorre que tudo o que conseguimos ver acaba por 
esconder algo mais que, numa leitura simples, não vamos jamais enxergar. 
É esse mistério, esse conflito que Magritte lança sobre a nossa mente, entre 
o visível (O Filho do Homem) e o invisível (O Filho de Deus?).

Há quem diga que o fato de não só esta, mas outras obras de arte do 
pintor Belga apresentarem algo que obscurece o rosto estaria na lembrança 

7 INTRODUCTION À L’ANALYSE DES TEXTES LITTÉRAIRES: 41 APPRO-
CHES (titre alternatif  : Approches pour le texte littéraire : 41 sortes d’analyses).
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que ele teria presenciado de um pano que cobria o rosto de sua mãe quan-
do retirada do Rio Sambre após cometer suicídio. Inspiração advinda da 
cena trágica ou não (porque há quem diga que essa foi apenas uma estória 
sugerida pela enfermeira da família), Magritte nos desafia a pensar, a ir 
além do óbvio, e, ao mesmo tempo, paradoxalmente, nos mostra nossas 
limitações na busca do sentido da vida, ou da consciência escondida no in-
consciente humano, na nossa incapacidade (não-poder-fazer), ou incom-
petência, pensando semioticamente, no sentido de irmos além a ponto de 
decifrarmos o desconhecido. É por isso que teria dito, certa vez, que pin-
tava seus quadros para serem pensados e não para serem vistos. Era assim 
que ele tornava visíveis os seus pensamentos. 

Dentre os elementos que compõem uma pintura, estão as cores que, 
no sentido semiótico, não devem ser consideradas porque provocam efei-
tos de sentido e não mostram o sentido propriamente dito. Logo, falar de 
cores quentes e frias só não basta. É preciso um arcabouço teórico capaz 
de mostrar o sentido, aquilo que se esconde entre o dito e o não dito, para-
fraseando Umberto Eco, o tom no sincretismo, na mistura de cores.

Como terceiro elemento é a linha presente em cada pincelada do 
pintor. Um quarto elemento é a forma que se alinha na linha e no espaço. 
Como quinto elemento, o espaço, ou volume que pode ser de conotação 
euforizante ou disforizante.

No caso de “O Filho do Homem” vemos a temática da natureza (mar 
e céu) ganhar o maior espaço do quadro, o que chamaríamos de “espaço 
negativo”, uma vez que o espaço positivo seria aquele do título do quadro, 
do aspecto verbal. Logo, este pintar o homem, que é um sujeito considera-
do positivo que olha para a maçã, que pelo seu tamanho teria uma certa 
positividade, em relação ao céu, o espaço negativo, devido a sua proporção, 
afinal seu espaço é maior, é uma forma de querer mostrar o mistério, o fato 
intrigante do olhar do artista diante do olhar do expectador de sua arte. 

A textura é o sexto elemento a se considerar quanto a sua densidade 
ou não. A composição, sétimo elemento, é responsável pelo arranjo da 
pintura. É aqui que podemos visualizar os planos e, dentro destes, os es-
paços. A unidade, o equilíbrio, o movimento, o ritmo, o foco, o contraste, 
o padrão e a proporção, tudo isso é englobado no englobante composição, 
em que o artista passa seu maior tempo no ato de criação da obra. 
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Como vemos na obra em estudo, apesar do conflito, do mistério 
a ser solucionado por nós enquanto analistas, o quadro apresenta uma 
unidade, um equilíbrio, coesão e coerência, ao ligarmos o verbal que nos 
remete à isotopia humana e suas limitações e que mostra, ainda, o desen-
canto do pintor com a decadência da humanidade, ao não verbal, o céu, 
a própria natureza humana não revelada, encoberta pela maçã, a mureta, 
como parte da cultura em oposição à natureza, tudo isso vai representar 
a categoria semântica do sagrado e do profano, o primeiro, divino, na re-
metência que o céu nos projeta e, o segundo, no fazer do homem, na terra, 
em oposição ao céu.

Qual a direção do nosso olhar? Eis aí o oitavo elemento da pintura. 
Aqui vemos a verticalidade do homem, numa perspectiva de que apesar de 
tudo, de sua visão “embaçada”, parcial, ainda está de pé. Seria isso que 
Magritte quer que enxerguemos? Pelo menos é essa a direção que ele con-
duz nosso olhar que percorre o quadro e sempre descansa sobre a anomalia 
da maçã que perturba a visão humana. O céu é o último plano e, apesar do 
enuviado, há a sugestão do brilho do sol pela leve sombra que cobre o lado 
esquerdo do homem. Quanto a sua vestimenta, seu casaco e chapéu, cuja 
aparição não está restrito ao “Filho do Homem”, mas em outras obras de 
Magritte, há quem diga que vem representar suas inclinações de cunho po-
lítico comunista, o chapéu do homem moderno inglês, a ironia da decadence 
avec elegance como aquela cantada por Lobão8. Ele parece deslocado neste 
cenário casual. O que existe de surreal além do cotovelo esquerdo que mira 
para o lado errado? A maçã verde que desafia a lei da gravidade e impede 
que o homem mostre a sua cara. Seria uma forma de Magritte dizer que 
o que vale na obra de arte é a subjetividade do observador, ou mesmo sua 
intuição que tem que imaginar que cara tem esse sujeito? 

Ela, a maçã, é, ao mesmo tempo, o elemento intermediário que flu-
tua entre a visão do homem e seu rosto como ele é pintado, como a lua 
que é elemento intermediário entre a pedra (sólido) que flutua na Batalha 
de Argonne9 e a nuvem (gasoso). 

8 https://www.youtube.com ›.

9 https://www.renemagritte.org/the-battle-of-the-argonne.jsp#.
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Figuras IV e V “A Batalha de Argonne” (1959) e “O Filho do Homem” (1973).

O tamanho do homem, o tamanho da maçã, o tamanho da mureta, 
o tamanho do oceano e o tamanho do céu, a relação entre estes objetos 
tem uma unidade, uma harmonia, mas quando centramos nosso olhar na 
maçã encobrindo o rosto, nos sentimos perturbados no nosso prazer de 
observar. 

Como décimo elemento, temos dois ao invés de um: o tempo e o 
movimento. O primeiro da ordem do tempo gasto por um observador 
diante da obra de arte. O segundo diz respeito à habilidade do pintor em 
direcionar nosso olhar em torno da obra pintada. Nós não enxergamos, 
mas todos estes mecanismos de manipulação estão presentes na obra de 
arte.    

Magritte já havia dito “isto não é um cachimbo”, obra analisada por 
seu amigo Michel Faulcault: “O  “cachimbo”  que  se  encontrava  indiviso  
entre  o enunciado que  o nomeava  e  o desenho que  devia  figurá-lo,  esse 
cachimbo  de  sombra  que  cruzava  os lineamentos  da  forma  e  a fibra  
das  palavras,  fugiu  definitivamente” (1988, p. 33-34). 

     Figuras VI, VII e VIII “Isto não é um Cachimbo” na análise de Foulcault
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Seria aquela mesma ideia de tirar toda vestimenta, toda carna-
lidade do homem tal qual o touro de Picasso para se buscar a tauri-
dade do touro, a humanidade do homem? Para se alcançar esse feito 
é preciso mais que uma leitura ingênua do objeto da arte. É preciso 
não confundir a aparência com a essência. É preciso saber distinguir 
entre o ser e o parecer do sujeito. 

Ao analista cabe desmontar, desconstruir o sentido procurando che-
gar ao ponto inicial, a linha inicial, ao traço inicial, à primeira pincelada 
do pintor. Esse é o nosso desafio, percorrer o caminho de dentro para fora 
e não de fora para dentro.

Seria possível buscar sentido nestes elementos iniciais da obra de arte? 
Eles, afinal, significam? Nicia Ribas D’Ávila em sua proposta da criação de 
uma teoria da figuralidade visual diria que sim. Ela afirma que o figural leva 
ao figurativo, conforme vemos em desenho de sua autoria publicado em sua 
obra “Semiótica sincrética aplicada: novas tendências” (2007). 

Figuras IX e X: Desenhos ilustrativos dos figurais de D’Ávila (SANTOS, 2017, p. 218-219)

Os desenhos ilustrativos de D’Ávila (SANTOS, 2017)10 são a base 
de sua teoria inspirada pela semiótica de Algiurdas Julien Greimas e os es-
tudos de Jean Claude Coquet, de onde ela extrai os conceitos de figurador 
1 e figurador 2:

  

10  Leia-se “Intersemiótica e semiótica da figuratividade visual em Morte e vida Seve-
rina, de João Cabral de Melo Neto”.
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FIGURA XI: Quadrado semiótico da figuratividade visual Fonte: D’Ávila (2007, p. 29).

O eixo semântico da figuralidade visual se obtém pelos figurais 1 e 
2, cujos figuradores 1 e 2 vão compor o eixo semântico do figurativo. 

Na proposta de D’Ávila estaria disponível um arcabouço teórico 
para a análise do não verbal e sincrético. 

Na ocasião da aplicabilidade da teoria semiótica em sala de aula, 
embora trabalhando com um objeto imagético e sincrético, a pintura de 
Magritte, nos restringimos a trabalhar o básico da teoria de Greimas em 
sala de aula. Foi possível, no entanto, mostrar aos alunos, na pintura em 
debate, que a obra de arte é uma representação, conforme afirma Betsy 
Fulmer: “Magritte examined the very idea of  representation” (2008, p. 
46).  O que temos como “ser”, na verdade, é o parecer. Isso vem confirmar 
nossa tese inicial de que ele nos chama a atenção à reflexão, a vermos, 
enxergarmos além do obvio.  

O que Magritte faz, para Fulmer, além de examinar a própria ideia 
de representação, é construir um conflito mental por meio da justaposição 
dos signos, ora nos remetendo a ideia de que ele é Cristo, ora nos fazendo 
pensar que ele é Adão. Nem um, nem outro, diríamos nós. Mas apenas um 
pintor cumprindo seu ofício de pintar e nos provocar com sua pintura a 
decifrar seu pensamento.  Afinal, “O filho do Homem” é seu autorretrato.  
Está mais para Adão que para o Cristo. 

Conforme afirma Fulmer a respeito de Magritte, ele “era um homem 
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humilde”, forçado a fazer algo pela vida, optando pela pintura. Mas todos 
sabem que ele fez algo mais que pintar: “He brought up semantic issues 
before they had been formalized” (2008, p. 54). Além de trazer a tona “os 
problemas semânticos antes de serem formalizados por linguistas”, segundo 
Fulmer, seu trabalho influenciou os artistas populares que lidavam com ima-
gens populares como práticas significativas, e alcançou novas audiências nos 
anos 1960’s e 70’s, quando sua arte e seu nome cresceram e se disseminaram 
por meio dos anúncios comerciais e pôsteres. Para se ter uma ideia de sua 
popularidade, 

The Son of  Man was used as a prop in the 1999 Hollywood mo-
vie The Thomas Crown Affair and in the 2004 short film Ryan. The 
Beatles Anthology lists the apple in The Son of  Man as the model for 
the apple on their recording label, Apple Records (FULMER, 2008, 
p. 54). 

É que Magritte havia rejeitado a convenção saussureana do signifi-
cante e significado, defendendo a ideia de que a revelação surge a partir de 
uma noção semiótica do texto, seja este pictórico ou não, como representa-
ção e não como a realidade propriamente dita.  

Conclusão

A utilização da semiótica enquanto instrumento prático e metodo-
lógico em sala de aula torna-se um recurso didático-pedagógico no proces-
so de ensino e aprendizagem da área de Língua Portuguesa. Observa-se 
que a semiótica aguça a percepção do aluno na leitura, análise e interpre-
tação de textos não verbais e na apropriação dos significados mais implí-
citos e abstratos, quando a obra de arte se torna um objeto de motivação, 
curiosidade e provocação.

A teoria se transforma, desta forma, num guia instrumental prático 
e objetivo ao docente no trabalho com textos não verbais e, a nosso ver, 
verbais e sincréticos, capacitando o professor à criticidade e reflexão siste-
máticas em torno do estudo das linguagens.

É preciso ressaltar, no entanto, que essa teoria é eficaz no ensino de 
língua portuguesa, a medida que adequada ao domínio cognitivo dos alu-
nos, “popularizada” em sala de aula. Em suma, os resultados obtidos evi-
denciam potencialidades da teoria na ampliação do processo de percepção 
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do sentido em enunciados não só verbais, mas não verbais e sincréticos. 
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A SEMIÓTICA DA FIGURATIVIDADE 
VISUAL NUMA ABORDAGEM POR 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA
Juliana Joaquina Giorno1

Valdenildo dos Santos2

Este artigo é parte da dissertação de mestrado “Estratégias de 
Leitura de Imagem no Ensino de Linguagem: Competência Comunicativa 
Multimodal” (2018) que parte da contextualização teórica da competência 
comunicativa multimodal e da análise de imagem, seguida de uma pesquisa 
diagnóstica com um grupo de 28 alunos do sétimo ano do ensino fundamen-
tal da rede pública de ensino de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. 

Quanto à metodologia, demos encaminhamento à proposta de in-
tervenção em sala de aula como objeto modal para o desenvolvimento de 
competências comunicativas multimodais capazes de favorecer a leitura e 
compreensão de textos em diferentes linguagens a partir da exploração do 
texto sincrético de modo sistematizado, em atividades de sequência didá-
ticas, sob a crença de que ao se instrumentalizar uma análise do texto vi-
sual pode-se evidenciar que há potencialidades da teoria na ampliação do 
processo de percepção do sentido em enunciados não verbais e sincréticos. 

A utilização da semiótica – enquanto instrumento metodológi-
co em sala de aula – foi possível a partir de estudos das obras Semiótica 
Sincrética Aplicada: novas tendências (2007) e Semiótica Verbal e 
Sincrética, verbo-visual e verbo-musical – teorias e aplicabilidade (2015) 
de Nícia Ribas D’Ávila, que mostram com detalhes os aspectos teóricos 
e a aplicabilidade da teoria da figuralidade, que permite desenvolver uma 

1 Mestre em linguagens e letramento pela Universidade Federal do Mato Grosso do 
Sul e Professora da Secretaria de Educação de Campo Grande - MS.

2 Pós-Doutor em “Languages and Cultures” pela Purdue University, Indiana, Esta-
dos Unidos e professor Associado II da UFMS, atuando na graduação e pós-gradu-
ação na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul.  
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abordagem didático-pedagógica. Desse aporte teórico, apresenta-se nesta 
pesquisa a aplicabilidade dos conceitos davilianos que foram apresentados 
aos alunos em pequenas nuanças, principalmente os traços constitutivos 
da imagem e sua manifestação visual, não aprofundando no nível do per-
curso gerativo de sentido da manifestação visual, devido a sua comple-
xidade para aplicação no contexto da educação de nível fundamental da 
rede pública, em apenas um semestre de atividades.

Diante de um interesse coletivo em ampliar a participação social 
dos alunos – enquanto indivíduos inseridos em uma sociedade em trans-
formação procurou-se a “vulgarização” da ciência da significação, pala-
vra de conotação de uso comum, de “popularizar”, em Português, antiga 
preocupação de Greimas (SANTOS, 2014).

Além da participação dos alunos por meio da disseminação da teoria 
semiótica em sala de aula, procuramos verificar as dificuldades apresenta-
das por estes discentes em relação à análise e compreensão de imagens em 
textos multimodais, seguindo, passo a passo com as atividades inspiradas 
nas sequências didáticas tradicionais a fim de favorecer a interpretação 
de imagens e os multiletramentos através de práticas informatizadas com 
conteúdos digitais diversos. 

Teoria Semiótica da Figuratividade Visual para o ensino de linguagem

A Teoria Semiótica da Figuratividade Visual de D´Ávila e seus co-
laboradores, com base no percurso gerativo de sentido de Algirdas Julien 
Greimas e na teoria do sujeito e suas instâncias de Jean Claude Coquet, 
explora o sentido que perpassa o texto sincrético de forma objetiva e se 
aplica às análises de imagens, obras de artes, esculturas, música, ou seja, 
todos os elementos que permeiam a arte e que são vistos como linguagem 
ou texto. Afinal, toda imagem possui um engendramento de traços e for-
mas portadores de sentido e se comunicam de modo coerente. 

Para D’Ávila o letramento visual também favorece os multiletra-
mentos à medida que permite “olhar o mundo e aprender a ver” (2015, p. 
199). É fundamental, portanto, 

poder entender o mecanismo gerador do sentido viso-estético inseri-
do nos textos, cientes de que a imagem, nada inocente, esconde nos 
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figurais muito mais do que mostra em meio ao aglomerado de tra-
ços e linhas componentes de um figurativo qualquer” (D’ÁVILA, 
2015, p.199).

 Desta forma, a proposta daviliana é eficaz por fornecer meios de 
verificar o sentido a partir de marcas primitivas, por exemplo, no caso da 
análise de uma História em Quadrinhos, em que o figural precede o figu-
rativo, embora já signifique ou queira significar.

Das teorias que se prestam à análise do texto imagético ou sincréti-
co, além do legado deixado por Greimas por meio do percurso gerativo do 
sentido, a única que podemos dizer que apresenta um arcabouço teórico 
específico para a linguagem não verbal de teor semiótico é a teoria davi-
liana, posto que estabelece relações para a elaboração de conceitos desti-
nados à linguagem figural/figurativa, ou seja, para a passagem entre um 
traço, por exemplo, para um tracema, na condição de léxico, que segundo 
Greimas, tem sentido vazio; assim, o traço é revestido de um sentido na 
composição total do desenho, da obra gráfica.  

Essa teoria permite, portanto, a análise da manifestação figural (não 
figurativa) e da imagética (figurativa), interpretadas como linguagens vi-
suais que poderão ser articuladas de forma operatória num texto verbo-
-visual qualquer, tornando possível a abordagem do seu sentido. Em sua 
elaboração teórica, D’Ávila (2015, p. 106) propõe duas abordagens para a 
análise complexa da significação visual: 

a) a primeira, englobada, objetal, cuja aplicação do sistema formal é 
baseada sobre o “princípio de imanência” colocado em prática, em nosso 
caso, para a produção visual;

b) a segunda, englobante, subjetal, que nos remete ao “princípio de 
realidade”, tratando em ocorrência, da atividade da “linguagem visual”. 

Deste modo, ela propõe ainda uma ampliação das possibilidades de 
apreensão do sentido, mediante duas condutas semióticas: a do sistema e a 
da fenomenologia, em que a primeira diz respeito às relações articulatórias 
do sentido verbal que permitem verbalizar, ou seja, dizer o que se apreende 
do sentido visual, e a segunda que se refere à própria experiência com o obje-
to de análise a partir do meio pelo qual este se manifesta ou significa. Diante 
do  objeto posto, deita-se o olhar para dele extrair sentidos que vão além 
da razão, para a apreensão dos elementos básicos, geradores do conceito 



Caixas Pretas e a Popularização da Ciência da Significação:
O que Os discípulOs de Greimas têm a dizer 30 anOs após a sua mOrte?

141

de figuralidade, visando à desconstrução do objeto do reconhecimento, 
considerando-o na qualidade de feixe de traços riscados sobre a matéria, 
relacionado à impressão primeira que antecede a sensação, na instância do 
ícone puro. De acordo com Valdenildo dos Santos, Peirce “vai chamar de 
ícone puro” uma “possibilidade lógica, não singular tal qual uma ideia, mas 
como representante fiel do objeto” (2017, p. 216). Para Santos, neste caso, 
Peirce estabelece o “ícone” como “o próprio objeto”. 

Por ser uma possibilidade lógica e não algo existente, no dizer de 
Peirce, o ícone puro assim se manifesta porque o signo em sua pos-
sibilidade de relação com o objeto de natureza existencial passa a 
ser encarado como índice e não como um ícone (SANTOS, 2017, 
p. 216).

Os estudos semióticos aprofundados sobre os primitivos figurais 
como partículas geradoras dos micro-universos, ou seja, textos visuais re-
velam a existência de uma organização rítmico-formal, relacional e inte-
rativa, composta por uma constante organização universal fundamentada 
em dois eixos semânticos: a) da “figuralidade’ (simbólico) e b) do “figura-
tivo” (semi-simbólico).

Essa dicotomia está contida no formante (plano de expressão cor-
respondente ao formema – espécie de semema visual ou unidade do plano 
de conteúdo) e se desdobra em a) figura-figurema, quando se trata da aná-
lise da arte abstrata, representada pelos figural 1 nuclear e figural 2 classe-
mático; e b) imagem-imagema, para a arte figurativa, representada pelos 
figurador 1 do logos, e figurador 2 do mythós (2015, p.107).

Neste ponto, cabe uma diferenciação entre os conceitos de figura e 
imagem. De acordo com a teoria daviliana, a figura torna-se figurema – no 
plano do conteúdo e está na presentificação (figural) e na imagem, que está 
na representação (figurativa).

A figuralidade é o aspecto semântico e simbólico composto pelo fi-
gural 1 nuclear, que consiste na “apreensão do todo visualizado”, ou seja, 
forma real ou ideal; e figurador 2 classemático, traço-classema que serve 
de suporte ao formato. 

O figurativo é o aspecto semântico semisimbólico que se compõe 
pelo figurador 1 da logos, representação da imagem no cérebro; e figura-
dor 2 da mythós, que é a re-representação da imagem:
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(...) fruto da fertilidade imaginativa que permite interpretar na ima-
gem percebida traços e condições postos e pressupostos, por meio 
da crença ou opinião que provém da fantasia, ou ainda pela facul-
dade de conceber ou de recriar, motivada por experiências vividas e 
riqueza de repertório. (D’ÁVILA, 2007, p. 28) 

A partir desses conceitos, fica evidente que, mediante a análise do 
objeto visualizado (texto), é possível chegar à instância da conversão do 
figural em figurativo, conforme modelo definido pela teoria, comparáveis 
à primeira geração do quadrado semiótico. 

Figura 1 - Quadrado semiótico da figuratividade visual.

Fonte: (D’ÁVILA, 2007, p. 29)

Os figurais 1 e 2 compõem o eixo semântico da Figuralidade, e os 
figuradores 1 e 2 compõem o eixo do Figurativo. A soma desses dois ei-
xos semânticos denomina-se Figuratividade Visual, conforme explica 
D´Ávila ao afirmar que é possível passar para a análise minuciosa de cada 
componente semântico. A presentificação, por exemplo, ela destaca como 
sendo correspondente ao eixo da Figuralidade, composto pelo Figural 1 
nuclear e o Figural 2 classemático. 

O Figural 1 nuclear constituído das esferoicidade e projeção do 
ponto, devido a seu caráter dinâmico e interativo, posiciona-se como o 
elemento desencadeador responsável pelas transformações (convenções) 
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das unidades visuais (ponto-traços) definindo sua nova forma resultante 
da transformação. Neste contexto, “A invariabilidade do Figural 1 nuclear 
– aparentemente paradoxal – encontra-se no núcleo sêmico da dinamici-
dade transformadora”. (2015, p. 110).

Para explicar a representação na noção de objeto, D’Ávila (2007) 
descreve o Figural 1 nuclear como vertente do logos (que significa palavra, 
pelo estudo dos significados na língua), e que consiste na trajetória do des-
tinatário em sua busca quando da decodificação do figurador da imagem, 
esta última pertencente ao nível figurativo, propiciando uma primeira to-
mada do observador, seu conhecimento e, em seguida, o reconhecimento. 

Esse “conhecer” e “reconhecer” captado por D’Ávila tem origem 
em seus estudos sobre as idades do signo em Peirce (SANTOS, 2017, p. 
213) numa remetência ao índice (primeiridade) que, numa segunda to-
mada do observador, passa a ser ícone. Em outras palavras, a primeira 
imagem está na esfera do efeito do sentido, mas já existe enquanto efeito, 
já a segunda, que é construída na mente do observador do objeto, que 
agora faz uma comparação qualquer (secundidade), nessa sua re-represen-
tação, já passa à condição de ícone, ou, como a própria semioticista diz, 
“impõe pela palavra, por “crescenças” do seu significado como imagem 
representativa de objeto do mundo natural” (2007, p.31). Assim, o Figural 
1 nuclear é invariável e constante, à medida que o Figural 2 classemático é 
o que carrega os traços distintivos da imagem, sendo variável sob diferen-
tes aspectos. D´Ávila diz que o figural 2 classemático deve ser entendido 
como figurema e pode ser de 1a., 2a. e 3a. espécies: /clas-a/, /clas-b/ e /
clas-c/. O termo figurema, portador de semas, designa a figura colocada 
em contexto; e o imagema – em uma instância figurativa – é detentor de 
semas que classificam a imagem. (D’ÁVILA, 2015, p. 110). 

Da teoria à prática: A sequência didática pautada na semiótica da 
figuratividade visual

A Produção Inicial, denominada “Avaliação Diagnóstica em 
Análise de Imagens”, foi elaborada a partir de questões das avaliações do 
SARESP do ano de 2007, destinadas ao público alvo da 6ª Série do Ensino 
Fundamental. As questões selecionadas para compor essa avaliação estão 
de acordo com a Matriz de Referência específica a esta pesquisa, na qual 
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requer competências e habilidades relacionadas à multimodalidade com 
ênfase na imagem. O intuito dessa avaliação foi verificar, em termos quan-
titativos e qualitativos, as competências e habilidades apresentadas pelos 
alunos no que se refere às estratégias de análise de imagens com ênfase 
no processo de leitura de textos multimodais, mediante o gênero textual 
História em Quadrinhos, gênero eleito pelo aspecto multimodal ao qual se 
trata a pesquisa.  

Esta avaliação diagnóstica foi corrigida pelo professor-pesquisador 
e os seus dados foram tabulados em planilha específica que revelou os 
aspectos quantitativos, quanto ao número de acertos e, qualitativos, à me-
dida que se descreveram as competências e habilidades para cada questão 
e geraram um perfil da turma em relação aos índices passíveis de análise 
individual e geral.

Figura I: Tabela da produção inicial sem a sequência didática.  

A partir destes dados analisados, foi possível elaborar um rol de ati-
vidades didáticas sequenciais com cinco módulos materializadas em for-
mato de Apostila3 e aplicadas nas aulas de língua portuguesa, como parte 
do planejamento didático para o bimestre.

3 Ver: http://www.profletras.ufrn.br/repositorio/dissertacoes# - Apêndice 3, pág. 
123-131. Acesso em jan. 2022. 
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Figuras II E III: Vídeos instrutivos sobre a teoria semiótica de Greimas4

O Módulo 1 apresentou os estudos sobre Semiótica sob a perspec-
tiva greimasiana e reformulações atuais; foram explanados os conceitos 
acerca do termo ‘Semiótica’ e também algumas considerações sobre o 
Percurso Gerativo de Sentido desenvolvido pelo pesquisador, devendo-se 
ressaltar que foi utilizada uma linguagem mais simplificada atrelada aos 
termos próprios da teoria, tendo em vista a faixa etária dos alunos e a 
complexidade dessa teoria. 

Através de aula expositiva e dialógica, foi possível estabelecer dis-
cussões consistentes com os alunos e solicitar que realizassem uma ativi-
dade relacionada a alguns conceitos estudados. Nesse sentido, foram tam-
bém introduzidos conceitos referentes à escola semiótica americana, uma 
vez que D’Ávila (2006) se inspira em Greimas, mas também utiliza Peirce 
para a fundamentação de sua teoria da figuratividade visual. 

Transcrição da produção do aluno A - Módulo 1

“1 – Signo: “Estrutura triadica o nome a noção ou ideia e a causa 
à qual o signo se refere” (Noth 1998, p. 27) O signo é portanto uma 
coisa que produz [em] nós sentidos faz com que outra coisa venha á 
mente como consequência de si mesmo.
R – foto imagem de objeto um cachorro
Símbolo objeto concreto escolhido para significar uma ou outra de 
suas qualidades dominantes. A esfera é o símbolo da perfeição; a 
agua é o símbolo de levez, da tranperencia da perfuração do batismo 
(marrer 1998, p.161)
R – é uma imagem que a gente sabe que é concreta mais representa 
uma outra coisa” 

Nessa produção é possível perceber que o aluno A copiou trechos 

4 Ver: < https://www.youtube.com/watch?v=-dmfMEjXhxM> Acesso em Fev. 2017. 
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da apostila fornecida pelo professor, apresentando um comentário pessoal 
de maneira sucinta e para exemplificar o que foi dito, para o conceito de 
signo, o aluno utiliza o exemplo: “foto imagem de objeto um cachorro” e, para 
símbolo, explica “é uma imagem que a gente sabe que é concreta mais 
representa uma outra coisa”.

O Módulo 2 consistiu na introdução aos conceitos da teoria 
Semiótica da Figuratividade Visual, desenvolvida por D’Ávila (2007) a 
partir de reformulações da teoria greimasiana e do percurso gerativo de 
sentido. Os estudos davilianos estabelecem um roteiro objetivo de análise 
do texto sincrético a partir do componente visual, uma importante con-
tribuição para o uso de estratégias no trato com a linguagem multimodal. 

A observação da imagem pelos alunos ocorreu em três momentos 
distintos: 

a) inicialmente, observaram a imagem sem ter o contato com os 
conceitos teóricos e puderam expressar verbalmente os sentidos que pode-
riam atribuir apenas pela composição visual, sem associar ao texto verbal. 

b) Em seguida, foram esclarecidos os conceitos teóricos aplicados 
à imagem, e o texto verbal foi associado aos possíveis significados atri-
buídos, momento em que os alunos puderam verificar se suas hipóteses 
iniciais se confirmavam ou não. 

c) Finalmente, os próprios alunos elaboraram um comentário escri-
to, explicando o processo de significação do objeto a partir da passagem do 
Figurativo para o Figural, de acordo com o que puderam compreender. O 
texto sincrético sobre o combate ao fumo foi apresentado:

 Figura IV5: Dia Nacional do combate ao fumo

5 Ver: http://www.profletras.ufrn.br/repositorio/dissertacoes# - Figura III - Ima-
gem selecionada para análise - Módulo 2, pág. 66-67. Acesso em jan. 2022.



Caixas Pretas e a Popularização da Ciência da Significação:
O que Os discípulOs de Greimas têm a dizer 30 anOs após a sua mOrte?

147

Após a observação e o registro das conclusões pessoais, os alunos 
realizaram a resolução de duas questões objetivas referentes à imagem se-
lecionada, retirada da mesma base de dados da matriz do SARESP. O 
intuito dessa atividade foi mobilizar as estratégias estabelecidas pela teoria 
daviliana para a resolução das duas questões da avaliação. Além disso, os 
alunos tiveram que associar a linguagem verbal e visual para responder a 
segunda questão e, finalmente, concretizar as aprendizagens a partir da 
explicação que redigiram sobre os conceitos estudados.

Transcrição da produção do aluno A - Módulo 2

“2. Eu vejo as cores verde, amarelo e uma parte azul que representa a bandeira 
do Brasil. E vejo uma parte vermelha que é a campanha e tem uma mão com 
formato de uma tesoura cortando o cigarro e dia 29 é o combate contra o fumo. 
3.1 Deter o olhar na organização do objeto posto. 2. Desconstruir este objeto e 
perceber seu “feixe de traços riscados sobre a matéria” (enxergar com riqueza 

de detalhes). 3. Atribuir um nome ao objeto de acordo com as convenções da 
escrita e do mundo real (palavra). 4. Associar este objeto a outros semelhantes 
ou distintos e aprimorar sua significação naquele instante (interrelacionar).”

Essa produção do aluno A evidencia uma análise superficial da fi-
gura proposta, descrevendo-se os elementos visuais e verbais, sem que se 
estabeleça uma relação de sentido entre eles, ou seja, são apenas descritos 
da maneira que são vistos pelo aluno. No item 3 dessa mesma produção, 
o aluno A copiou os conceitos da apostila fornecida, de modo que não 
elabora um comentário pessoal para explicar o que compreendeu.  

O Módulo 3 teve por finalidade aprofundar os conceitos da teoria 
da Figuratividade Visual mediante a explanação dos termos Classemas 
e Formemas aplicados a diferentes Manifestações visuais. Os conceitos 
cunhados por D’Àvila (2007) foram utilizados na íntegra; entretanto, al-
gumas comparações e equivalências foram realizadas a fim de tornar a 
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linguagem mais acessível aos alunos. Um interessante exemplo utilizado 
pela própria autora foi selecionado para compor a apostila, servindo de 
base para os estudos propostos. Trata-se da representação de duas figuras 
geométricas posicionadas de maneiras distintas e, decorrente desse posi-
cionamento, a figura adquire uma significação própria passível de defini-
ção pelo observador.

Figura VI: Trecho da apostila sobre os classemas e formemas elaborada pelo professor

Após os estudos realizados sobre esses conceitos, os alunos foram 
orientados a elaborar dois origamis representativos de um gato e um ca-
chorro. A proposta da atividade consistiu na observação dos traços distin-
tivos entre a duas figuras perceptíveis durante o processo de confecção da 
dobradura ou decorrente da observação cuidadosa da figura pronta.

Alguns alunos identificaram facilmente o traço distintivo entre as 
figuras, enquanto que outros buscaram aspectos externos, relacionados 
a seu conhecimento de mundo em relação às características físicas dos 
animais aos quais as figuras representavam. Nesse momento, foi neces-
sária a intervenção do pesquisador para direcioná-los a observar a figura 
enquanto manifestação visual presentificada e representada, podendo ser 
associada ao mundo natural, porém, revestida de sua própria composição. 
A partir desse direcionamento, grande parte dos alunos pôde constatar que 
o traço distintivo entre os dois origamis consiste na posição da dobradura 
da orelha, em que a do gato se faz para cima e a do cachorro, para baixo, 
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embora sejam elaboradas com dois triângulos semelhantes.
Em conclusão, puderam perceber a importância da observação dos 

figuremas que revestem as imagens para apreender os possíveis significa-
dos que delas decorrem. Para efetivar essa etapa, os alunos redigiram um 
comentário sobre as discussões estabelecidas entre os aspectos distintivos 
das imagens representadas pelos origamis.

Transcrição da produção do aluno A - Módulo 3

“1- Porque a forma de montar por que são parecidos mas um tem orelha 
para cima e o outro para baixo e o formato do nariz.
2- class A e class B o que diferencia é o class C.” 

O aluno A revela ter percebido a sutil diferença que distingue as 
duas figuras apresentadas, e ainda, relaciona essa percepção com os con-
ceitos da figuratividade visual estudados relativos aos classemas. 

Esse tipo de atividade e as produções dos alunos evidenciaram sua 
participação motivada e criativa, posto que o ambiente, geralmente “cha-
to” de sala de aula, foi transformado num ambiente descontraído e de 
entusiasmo, incentivando o desenvolvimento da capacidade cognitiva no 
tocante à percepção e disposição, no papel, da leitura que processaram, 
trabalhando de maneira lúdica a dicotomia leitura/escrita. 

O Módulo 4 teve por finalidade revisar e complementar os concei-
tos da teoria da Figuratividade Visual, devido à necessidade verificada no 
módulo anterior, em que os alunos apresentaram algumas dificuldades de 
compreensão. 

Em seguida, os alunos assistiram ao vídeo “#01 - Aula para 
Iniciantes + Apostila de apoio6”, que explica detalhadamente como dese-
nhar algumas formas a mão livre, seguindo técnicas de traçados simples. 
A partir desse vídeo, os alunos foram orientados a observar como o ponto, 
o traço, a linha e as formas geométricas compõem a forma inicial da ima-
gem, que, então, é revestida de texturas, cores, densidade, luminosidade, 
etc., para, finalmente, representar uma imagem finalizada.

Figura VII: Origamis produzidos pelos alunos7

6 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=AP6eGxv8y7o> Acesso em 
Fev. 2017.

7 Fonte: Arquivo pessoal do professor pesquisador.
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A proposta inicial de atividade para esse módulo consistiu na elabo-
ração de um desenho8 bastante simples, empregando a técnica de seguir, 
passo a passo, cada traçado até se obter a forma final. Para desenvolver 
esse desenho, os alunos foram percebendo a presença dos classemas e for-
memas em cada traçado que faziam, possibilitando a aplicação dos con-
ceitos estudados e, então, desenvolvendo a segunda atividade, em que rea-
lizaram um paralelo entre os elementos presentes no texto visual e verbal 
associados ao sistema de escrita convencional.

Transcrição da produção do aluno A - Módulo 4

“letra / sílaba / uma palavra inteira / frase / frase / texto.”

O aluno A realizou corretamente a comparação entre texto verbal e 
não verbal (imagem), de acordo com as explicações dadas. 

O material didático mostra a produção dos alunos quanto à apreen-
são dos conceitos da teoria, como a analogia que fazem entre a linguagem 
verbal e não verbal. Esse tipo de atividade foi importante à medida que es-
timulou não só a percepção, mas também a produção de novos elementos 
a partir daqueles já existentes e identificados, o que faz com que os alunos 
exercitem seu fazer pragmático e cognitivo, por meio de uma atividade 
estimulante e agradável e não apenas por uma obrigação. 

O Módulo 5 foi elaborado a partir das considerações do módulo an-
terior, revisando os conceitos estudados e complementando as explanações 

8 Ver: http://www.profletras.ufrn.br/repositorio/dissertacoes# - Figura 19 – Ativi-
dades propostas – Módulo 4, pág. 71-72. Acesso em jan. 2022.
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decorrentes da complexidade da teoria e das dificuldades que os alunos 
foram apresentando.

Os alunos assistiram novamente ao vídeo sobre técnicas de desenho 
à mão livre e associaram, oralmente, os conceitos estudados sobre os ele-
mentos da composição visual com a técnica empregada pelo desenhista; 
a seguir, os próprios alunos fizeram um desenho livre com o propósito de 
observarem como utilizavam os elementos de ponto, traço, linhas, etc. na 
própria técnica de composição visual.

Nesse módulo, foram introduzidos os novos conceitos davilianos 
de presentificação, representação e re-representação, constituintes da ma-
nifestação visual. Ocorreu por meio de aula expositiva, utilizando-se de 
breves textos expositivos com conceitos da autora e a aplicabilidade a uma 
imagem9 retirada de uma questão objetiva da Avaliação inicial.

Figura VIII: Apostila organizada pelo professor pesquisador e aplicador da proposta

A metodologia de análise da imagem utilizada nesta atividade foi 
a mesma do módulo 2, em que os alunos responderam à duas questões 
objetivas – retiradas da Avaliação inicial – com o objetivo de fazê-los utili-
zar as técnicas e os conceitos aprendidos para melhorar o desempenho na 

9 Ver: http://www.profletras.ufrn.br/repositorio/dissertacoes# - Figura 21 - Imagem 
selecionada para análise – Módulo 5., pág. 73. Acesso em jan. 2022.
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resolução de questões objetivas que requisitam análise de imagens. Além 
disso, tiveram que descrever a relação estabelecida entre o texto verbal que 
acompanhava a imagem e seus traços constitutivos (figuremas), de modo 
que o percurso analítico realizado mentalmente pudesse ser verbalizado e 
concretizado numa análise objetiva do texto visual.

Na imagem selecionada, esperava-se que os alunos notassem o per-
curso de significação realizado pela manifestação visual até adquirir, de 
fato, os possíveis significados: aplicando-se o conceito de presentificação, 
é possível dizer que a imagem carrega o esboço de um orelhão; entretanto, 
revestido por texturas, cores, traços e formas que se assemelham a uma ár-
vore. Assim, aplicando-se o conceito de representação, temos que, embora 
a imagem se refira a um orelhão, ela representa uma árvore, ou seja, uma 
árvore capaz de estabelecer uma ligação ou um contato telefônico entre 
um sujeito e outro.  Daí foi possível depreender os possíveis significados 
relativos à preservação do meio ambiente mediante o ato de ‘ligar’ para 
denunciar qualquer irregularidade constatada, suposição confirmada pelo 
texto verbal que se associa à imagem: “EM CASO DE AGRESSÃO À 
NATUREZA, DISQUE 0800 71 1400”.

Figura IX: Apostila organizada pelo professor pesquisador e aplicador da proposta

Para concluir esse módulo, os alunos registraram sua compreensão 
sobre os conceitos de presentificação e representação.
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Figuras X, XI e XII: Desenhos livres produzidos pelos alunos.10

Na produção dos desenhos livres, os alunos puderam revisar os con-
ceitos estudados em aula anterior e observar a utilização dos elementos 
constitutivos da imagem pronta, tais como pontos, traços, linhas, formas 
geométricas, cores, texturas, e puderam revisar os conceitos estudados em 
aula anterior e observar a utilização dos elementos constitutivos da imagem 
pronta.

Houve o engajamento dos alunos, influenciados pelo ambiente in-
terativo proporcionado pelos recursos tecnológicos e pela troca de expe-
riência com os colegas. Traços e círculos que demonstram não só a con-
cepção dos termos herméticos da teoria, mas sua disposição na prática do 
desenho, de forma lúdica e criativa, em que os desenhos, as produções dos 
alunos enfatizam a utilização dos conceitos aprendidos na construção de 
seu objeto artístico.  

Figura XIII - Trecho da produção do aluno A - Módulo 511 

10 Apostila organizada pelo professor pesquisador e aplicador da proposta: Fonte: Ar-
quivo pessoal do professor pesquisador. Ver: http://www.profletras.ufrn.br/reposi-
torio/dissertacoes# - Figura 36 - Desenho livre produzido pelo aluno A - Módulo 
5, pág.98. Acesso em jan. 2022.

11 (Fonte: Arquivo pessoal do professor pesquisador).
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Transcrição do comentário do aluno:

“Significa que a imagem é um orelhão em formato de árvore pra fazer a 
denúncia do meio ambiente em caso de agressão A natureza disque 0800 71 
1400. ilegível
3. Percepção da imagem ou figura com unidades mínimas distintivas, como 
um esboço, captar a imagem do olhar real. Representação traços distintivos 
que recobrem as figuras e as transformaram os objetos figurativos já domina-
dos no mundo real, perceber os detalhes”.

O aluno A descreve, de modo sucinto, sua percepção da imagem, 
estabelecendo relações com o texto verbal e, em seguida, escreve os con-
ceitos teóricos solicitados mediante cópia de trecho da apostila fornecida.

Figura XIV – Trecho da produção do aluno C

Transcrição do comentário:

“O texto fala sobre o meio Ambiente, sobre um disque para 
Denuncias e também sugestões para melhorar. E a imagem é uma 
árvore representando um orelhão, para ressaltar a importância da 
participação “pública” ao meio ambiente. 
Presentificação: percepção da imagem, sombra ou molde, sem cor, 
sem detalhes. Representação: traços distintivos que dão forma, cor 
e todos os outros detalhes a figura.”

Este aluno descreve sua compreensão da imagem, estabelecendo 
relações com o texto verbal e, em seguida, explica com um comentário 
pessoal o que compreendeu dos conceitos teóricos solicitados. 

A produção dos desenhos livres demonstrou que a utilização de tra-
ços e círculos evidencia não só a concepção dos termos herméticos da teo-
ria, mas sua disposição na prática do desenho, de forma lúdica e criativa, 
em que os desenhos, as produções dos alunos enfatizam a utilização dos 
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conceitos aprendidos na construção de seu objeto artístico.  
O módulo 5 culminou no término da intervenção de cunho teóri-

co seguido da aplicação da Produção Final (Avaliação Diagnóstica em 
Análise de imagens II), cujo objetivo principal foi de revelar dados passí-
veis de análise dos resultados obtidos pela intervenção, até então realiza-
da, e subsidiar as considerações finais da pesquisa.

Figura XV - Alunos produzindo desenhos - Modulo 5.

      

Nesse módulo, foram introduzidos os novos conceitos davilianos 
de presentificação, representação e re-representação, constituintes da manifesta-
ção visual. Ocorreu por meio de aula expositiva, utilizando-se de pequenos 
textos explicativos com conceitos da autora e proposta para aplicabilidade 
dos dois conceitos iniciais a uma imagem retirada de uma questão objetiva 
da avaliação de língua portuguesa.

A partir da análise dos dados coletados na Produção Final, foi ela-
borado um Relatório descritivo II12 explicitando os aspectos observados 
nessa Avaliação, e ainda uma amostra comparativa entre a Produção 
Inicial e Produção Final.

Em seguida, apresentamos os gráficos de acertos da produção ini-
cial, sem a sequência de atividades didáticas e da produção final, para 
medirmos o nível de ampliação das habilidades de leitura e escrita do 

12 Ver: http://www.profletras.ufrn.br/repositorio/dissertacoes# - 4.3.2 Análise com-
parativa das planilhas de Produção Inicial e Produção Final, pág. 107-111. Acesso 
em jan. 2022.
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grupo pesquisado.

 Figura XVI: Gráfico de acertos da produção inicial

Figura XVII: Gráfico de acertos da produção final

A análise dos gráficos revelou uma melhora no desempenho dos 
alunos da primeira avaliação para a segunda, confirmando a análise ante-
rior associada aos descritores e habilidades. Os gráficos permitiram tam-
bém uma melhor visualização desse desempenho, visto que apresentaram 
a porcentagem de acertos por questão, auxiliando na comparação entre os 
resultados obtidos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A culminância desta pesquisa revelou que a abordagem semiótica 
enquanto instrumento metodológico em sala de aula traz amplas possi-
bilidades didático-pedagógicas no processo de ensino e aprendizagem de 
linguagem, permitindo aos alunos o desenvolvimento de competências e 
habilidades multimodais, visto que fornece um instrumental prático e ob-
jetivo aos alunos para analisarem textos não verbais e sincréticos.

Disso decorre um avanço cognitivo notável no grupo envolvido, 
constatado a partir dos dados coletados nas Avaliações Inicial e Final e 
nas produções intermediárias provenientes dos módulos de intervenção.

É válido ressaltar o desafio que se coloca a teoria semiótica da figu-
ratividade visual –tamanha a sua complexidade – pelo fato de a levarmos 
aos alunos da escola pública, mais precisamente do Ensino Fundamental, 
favorecendo sua “popularização” com pleno êxito, demonstrando que é 
possível esta abordagem e que gera resultados palpáveis. 

Diante disso, almejamos que esta pesquisa possa contribuir com ou-
tras desta natureza realizadas em sala de aula e, ademais, instigar outros 
pesquisadores a aprofundarem a utilização da Semiótica em sala de aula 
até mesmo para preencher as lacunas que permeiam a educação contem-
porânea e suas novas demandas para o ensino. 
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UM POEMA MANOELINO 
ENTRE RELEITURAS

Maria Luceli Faria Batistote1 

Para início de conversa...

Temos como objetivo analisar a infância em Manoel de Barros sob 
a égide da  Semiótica  Discursiva e, especificamente, nos  propomos  a  
examinar  o  conceito  de figuratividade e isotopia no poema “A menina 
avoada”, composição integrante do livro Exercícios de ser criança, primeira 
obra do poeta direcionada ao público infantil. Para alcançar o  objetivo  
elencado,  recorremos  ao  aporte  metodológico  proposto  pela teoria 
semiótica, o percurso gerativo de sentido. Devido a isso, interessamo-nos 
não em analisar  o  que  significa  a  infância  na  poesia  manoelina,  mas  
como  essa  significação  é construída. Partimos do pressuposto de  que  
toda  organização  figurativa  manifesta  os valores  do  enunciador,  os  
quais  podem  ser  encontrados  a  partir  das  marcas  e  traços linguísticos 
deixados  no  enunciado,  conferindo  ao  discurso determinados efeitos  
de sentido.

As linhas de um texto são capazes de nos conduzir a um universo 
de infinitas significações, possibilitam que o leitor possa adentrar em um 
mundo fictício pensando ser ele real, permitem a construção de pássaros 
que vestem casacos dourados como sol, de rãs que participam de teatro, 
de caixotes que se transformam em carroça. Percebemos, assim, que enun-
ciar é criar visões e (re)visões do mundo, é justamente amarrar no rosto 
das  palavras  uma  máscara, marcando-se no  discurso, combinando e  

1  Pós-doutorado em Linguística pela UFSCAR (2015), doutora em Linguística e 
Língua Portuguesa pela UNESP (2008), mestra em Estudos Linguísticos pela 
UFMS (2004), graduada em Letras pela UFMS (1988) e atual professora associada 
da UFMS, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, atuando na graduação, 
mestrado e doutorado. 
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recombinando os signos  da  língua  com  vistas  a  assiná-la para  que  ela  
torne-se  mais  particular.

Como assevera Émile  Benveniste  (1995,  p.285), “a linguagem en-
sina a própria definição do homem”, nela e por ela o homem se consti-
tui como sujeito. É válido  ressaltar  que  ao nos  valermos  dos  termos  
homem  e  sujeito  não  partimos  de  uma  visão  ontológica,  mas nos  
referimos  ao  sujeito linguisticamente  construído  no  discurso.  Logo, as 
reflexões realizadas não têm por objetivo dissertar a respeito de Manoel de 
Barros, mas do sujeito da enunciação marcado em seus poemas.

Para continuar a conversa...

O poema “A menina avoada” compõe a obra “Exercícios de ser 
criança”. Lançada em 1999, foi a  primeira  publicação  de  Manoel  de  
Barros  direcionada  ao  público infantil e conta com as ilustrações do 
grupo Matizes Dumont, formado por bordadeiras e um  bordadeiro  da  
mesma  família,  naturais  da  cidade  de  Pirapora,  Minas  Gerais.  Os ar-
tistas dedicam-se às  artes  visuais  têxteis  e  desenvolvem  projetos  sociais  
em  que  a linguagem  é  o  bordado.  O interessante na produção artística  
do  grupo  é  justamente  a substituição  das  ferramentas  que  usam  em  
seu  fazer  artístico.  Tintas  e  pincéis  são deixados   de   lado   para   que   
agulha   e   linha   possam   materializar   suas   criações. 

Percebemos, então, a singularidade dessa  forma de arte, cada esco-
lha de  linha, agulha, tipo de bordado marca sua artesanal assinatura. A  
eleição  dessa  forma  de  iluminura,  o  bordado,  para  compor  um  livro  
infantil pode causar certo estranhamento, uma vez que é incomum ao gos-
to das crianças, porém a  escolha  das  cores,  a  dinamicidade  e  o  relevo  
das  imagens  faz  aflorar  variadas sensações,  desperta  no  leitor  uma  
vontade  de  interagir  com a  obra  ao  ponto  de  querer tocá-la,  sentir  o  
efeito  de  cada  tipo  de  linha,  das  miçangas,  dos  bordados  feitos  pelo 
avesso. Sabemos que a criança explora sua  imaginação de  forma  muito  
mais ampla do que os adultos, sendo capaz de alterar e recriar o universo 
natural. 

Apresentamos, a seguir, o poema na íntegra:
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A menina avoada
Foi na fazenda de meu pai antigamente

Eu teria dois anos; meu irmão, nove.
Meu irmão pregava no caixote
duas rodas de lata de goiabada.

A gente ia viajar.
As rodas ficavam cambaias debaixo do caixote:

Uma olhava para a outra.
Na hora de caminhar

as rodas se abriam para o lado de fora.
De forma que o carro se arrastava no chão.

Eu ia pousada dentro do caixote
com as perninhas encolhidas.

Imitava estar viajando.
Meu irmão puxava o caixote

por uma corda de embira.
Mas o carro era diz-que puxado por dois bois.

Eu comandava os bois:
-Puxa, Maravilha!

-Avança, Redomão!
Meu irmão falava

que eu tomasse cuidado
porque Redomão era coiceiro.

As cigarras derretiam a tarde com seus cantos.
Meu irmão desejava alcançar logo a cidade -

Porque ele tinha uma namorada lá.
A namorada do meu irmão dava febre no corpo dele.

Isso ele contava.
No caminho, antes, a gente precisava

de atravessar um rio inventado.
Na travessia o carro afundou
e os bois morreram afogados.

Eu não morri porque o rio era inventado.
Sempre a gente só chegava no fim do quintal

E meu irmão nunca via a namorada dele -
Que diz - que dava febre em seu corpo.
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A partir da leitura, percebemos a predominância figurativa subja-
cente, os elementos figurativos e as estratégias discursivas mobilizadas que 
contribuem para produzir os efeitos de sentido gerados a partir de cada 
leitura. Entretanto, nosso alvo não se limita a classificações e categori-
zações  discursivas, é necessário compreender quais  mecanismos  foram  
utilizados  pelo sujeito da enunciação  para  figurativizar  seu enunciado.  
No nível  sintáxico-discursivo, as  escolhas  de  pessoa, espaço e tempo 
instauram uma debreagem enunciativa, conferindo ao poema o efeito de 
subjetividade, mais do que isso, faz  com que pareça  ser uma  memória. 
O poema tem como ponto de referência o “eu”, instância enunciativa por 
excelência, marcado linguisticamente pelo uso  do  pronome  possessivo  
e  pronome  pessoal  do  caso  reto  na  primeira  pessoa  do singular: “Foi 
na  fazenda  de  meu  pai  antigamente/Eu  teria  dois  anos;  meu  irmão, 
nove”. 

A escolha do tempo verbal é imprescindível para determinação de 
certos efeitos de  sentido.  No  poema,  o uso  do  pretérito  imperfeito  é  
predominante  (meu  irmão pregava, ficavam cambaias, imitava, puxava o 
caixote, etc). Fiorin  (2001,  p.155),  ancorado  no  pensamento  de  Bakhtin  
acerca  do  pretérito imperfeito,  afirma  que  através  do  uso  desse  tem-
po  verbal,  pelo  enunciador, o olhar  do enunciatário é direcionado para 
o interior, para o processo de constituição, por isso, “vê os  estados  e  as  
transformações  indicados  por  esse  tempo  em  curso  ao  longo  de  um 
espaço  de  tempo,  [...]  a  ação  é  considerada  como  inacabada,  contí-
nua  dentro  da continuidade do momento de referência”. Nesse sentido, 
a escolha dessa forma temporal do  verbo  faz  com  que  as  peripécias  
narradas  atinjam  um  teor  de  repetitividade, assinalando sua existência 
na cotidianidade dos sujeitos.  

O  efeito  de  realidade  é  construído  no  texto,  também,  por  meio 
da  debreagem interna:  “Eu   comandava   os   bois:/ -Puxa,   Maravilha!/ 
-Avança,  Redomão!”. Percebemos nesse mesmo trecho a instauração de 
uma debreagem interna, os travessões e os  pontos  de  exclamação  mate-
rializam  a  fala  da  criança  durante  sua  brincadeira, valendo-se de um 
fazer parecer verdadeiro. 

Lembrando que  em  semiótica  a  verdade  encontra  fundamento  
no  conceito  de veridicção   que   diz   respeito   a   uma   espécie   de   
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contrato   entre  o   enunciador   e  o enunciatário do discurso enunciado, 
independentemente de qualificarem-se como autor e leitor reais, já que se 
trata de algo interno ao texto: 

A “verdade”, para ser dita e assumida, tem de deslocar-se  em  dire-
ção  às instâncias  do  enunciador  e  do  enunciatário.  Não  mais  se  
imagina  que  o enunciador  produza  discursos  verdadeiros,  mas  
discursos  que  produzem  um efeito de sentido “verdade”: desse 
ponto de vista, a produção da verdade corresponde  ao  exercício  de  
um  fazer  cognitivo  particular,  de  um  fazer parecer  verdadeiro  
que  se  pode  chamar,  sem nenhuma nuance  pejorativa,  de fazer  
persuasivo.  Exercido  pelo  enunciador,  o  fazer  persuasivo  só  tem  
uma finalidade:  conseguir  a  adesão  do  enunciatário.  (GREIMAS  
&  COURTÉS, 1979, p. 487). 

A  categoria espacial, referenciada na pessoa subjetiva, confirma 
o espaço do lá em  oposição  ao espaço do aqui marcado  pelo  sujeito  
enunciador  (Foi  na  fazenda;  no fim  do  quintal).  Entretanto,  há  um  
acontecimento  discursivo  muito  interessante,  nos versos “Meu irmão 
desejava alcançar logo a cidade/ -Porque ele tinha uma namorada lá”, 
percebemos a instauração de um espaço ainda mais distante: a cidade. Ela 
figura o lugar alheio,  longínquo  da  própria  realidade  rural  dos  sujeitos  
participantes  do  evento narrado. 

No campo semântico, é notória a riqueza temática e figurativa 
subjacente ao poema. A figuratividade se constrói de forma sumamen-
te concreta. Por meio das figuras utilizadas somos transportados ao 
universo rupestre de faz-de-conta. Como vimos, a organização figura-
tiva de um texto necessita ser recoberta por um tema para fazer algum 
sentido.

 A infância  é  a  temática  predominante  no  poema,  essa  afirmação  
pode  ser justificada com base no percurso figurativo do texto, marcado por 
figuras como “eu teria dois anos;/meu irmão nove”, “eu ia pousada den-
tro do caixote,/ com as perninhas encolhidas./Imitava  estar  viajando.”,  
as  quais  ilustram o  momento  em  que  estão justamente  construindo  a  
infância,  produzindo  um  modo  de  ser  criança  particular, figurativizado 
pelas brincadeiras entre dois irmãos, mas não são quaisquer brincadeiras, 
elas envolvem  o  imaginário  infantil,  materializado  linguisticamente  por  
meio  das figuras “imitava”, “rio inventado” e pela construção “diz-que”. 
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A  designação    para esta  expressão  conforme  o  dicionário  eletrônico 
Infopédia é “conjunto de mexericos; intriga,  falatório”. Conforme  o  uso  
popular,  essa  é  uma  expressão  para  referir-se  a histórias  duvidosas,  
não  muito  críveis,  o  que  contribuiu  para  arrematar  a  impressão  do 
faz  de  conta que  perpassa  todo  o  texto.  

É  interessante  observar  que para  Peter  Hunt  (2010),  nos  livros  
infantis  é  comum  a  recorrência  de  temas  como  magia,  fantasia, 
simplicidade e aventura, uma vez que a criança tem na brincadeira um 
elemento natural de seu perfil e, por isso, verá a linguagem como outro es-
paço de exploração lúdica. Poderia, talvez, causar  algum  estranhamento  
limitarmos  a  temática  do  poema  à infância. 

Sabemos da   possibilidade   de   em   um   mesmo   texto   con-
correrem   várias temáticas,  em  nossa  análise,  por  exemplo,  os  temas  
natureza,  diversão,  recordação, amor  platônico,  família  estão  presentes  
também.  Entretanto, ao longo  da  cadeia discursiva, percebemos a rein-
cidência de traços semânticos que apontam a presença de duas isotopias 
predominantes: a isotopia da infância e a isotopia da natureza. A coexis-
tência de ambas é determinante à significação global de todo o poema. 
Isso  porque  a  infância  retratada  não  é  geral,  comum  a  todos,  ela  
está  situada  em  um contexto  específico,  o  rural,  marcadamente  oposto  
ao  urbano.  A  recordação  do  sujeito enunciador figurativizado por uma 
menina, como se constata no trecho “eu ia pousada”e no título do poema 
“A menina avoada”, remete a um modo singular de ser criança, o qual 
envolve elementos da natureza como cigarras, bois e rios.

Até mesmo o imaginário, explorado pelas crianças de modo ilimi-
tado e criativo, tem no poema suas raízes arraigadas ao universo rupestre 
ilustrado pela figura do carro de  boi  que  na  realidade  era  apenas  um  
caixote  com  latas  de  goiabada,  puxado  pelo irmão cuja intenção era 
atravessar o rio inventado para ver sua suposta namorada, todas essas  fi-
guras  verbais  coadunam-se  às  figuras  ilustrativas  que  constroem  o  
poema.  De modo que os bordados que ilustram ‘A menina avoada’ são 
determinantes para o alcance de maior nível  de  iconicidade  na  figurati-
vização  da  infância  projetada  pelo  sujeito  da enunciação:
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Figura 1: A carroça e os bois
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Figura 2: O fim do quintal

Lembrando que quanto maior for o nível de iconicidade, maior será 
a densidade do componente figurativo, nas palavras de Bertrand (2003) 
haverá manifestação icônica quando a  reunião de traços  característicos  
for suficiente  para  permitir  sua interpretação como uma representação 
do mundo natural. Na figura 1,vemos a projeção imagética da “menina 
avoada” equilibrando-se  por  cima  da  carroça  inventada,  cercada por  
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elementos  que  aludem  ao  universo  da  inocência,  do  lúdico  tais  como  
a  bola,  o cavalinho de madeira, a boneca de pano. 

Se a infância é demarcada  no  texto,  podemos  afirmar  que  o  rural  
é  sublinhado com  linhas  coloridas  e  laranjadas  como  a cor  do  sol  
ao  se  deitar  no  horizonte  da fazenda. Ao possibilitar uma riqueza de 
sentidos, pelo uso das cores, sombras, traços, detalhes particularizados etc, 
o poema e os bordados, são, conforme Batistote (2205,p.134), elaborados 
“em condições históricas de alianças e adesões que gerenciam e consti-
tuem as interpretações produzidas”.

Com a figura 2, confirma-se  o  olhar  distante  do  irmão situado  
espacialmente “no fim do quintal”,  como  quem  vislumbra  algo  muito  
valioso,  do  seu  ponto  de  vista, configurando-se  como  um  sujeito  vir-
tualizado,  isto  é,  ele  /quer/  fazer  (chegar  a  cidade para ver sua suposta 
namorada), porém não /pode/ efetuar essa performance, já que ela existe 
somente em sua fantasia de menino.

Ainda não é a última palavra. . .

Em um momento em que as atenções voltam-se, para além do ver-
bal, ou seja para o não-verbal, elaboramos um exercício de análise que bus-
cou destacar o poema de Manoel de Barros “A menina avoada”, a partir 
da mobilização dos conceitos de figuratividade e isotopia.

Julgamos que as análises apresentadas apontam como a infância  
é fabricada na  poética  barreana,  por  meio  da  apresentação  das  es-
tratégias linguístico-discursivas mobilizadas pelo sujeito da enunciação. 
Isso faz aflorar uma analogia com a proposta mítica, mesmo no plano da 
utopia, um entrelaçamento entre o homem e a natureza. A configuração 
de uma infância peculiar, com raízes rurais. Além disso, confirmou-se so-
bremaneira a presença do imaginário, do lúdico, do faz de conta como  
elementos  de  figurativização  do  que  se entende  por  ser  criança,  sob  
a perspectiva  do  enunciador.

Além disso, descortinar novos efeitos de sentido no corpus selecio-
nado permitiu que se atestasse o caráter atual e eficaz da teoria semió-
tica em recuperar as significações circunscritas no universo discursivo e 
possibilitou a visualização do texto como um emaranhado de relações 
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estabelecidas por meio dos conceitos de figuratividade e isotopia, no intui-
to de propiciar sentidos novos a partir de cada leitura.

Acreditamos, por fim, que as questões levantadas neste artigo não 
se configuram como palavras últimas, pois podem contribuir para outras 
investigações, sobretudo, no campo dos estudos semióticos. Fica, porém, 
o “objeto” em aberto para exercícios outros de análise.
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MAIORIDADE E COMPAIXÃO EM 
MINEIRINHO, DE CLARICE LISPECTOR: 

UMA LEITURA SEMIÓTICA
Mateus Antenor Gomes1

Introdução

A literatura, enquanto manifestação artística, apresenta constru-
ções textuais calcadas na ruptura para com a linguagem utilitária. Isso, 
de uma forma geral, resulta em textos, muitas vezes, caracterizados pela 
complexidade, com sentidos entranhados nas camadas mais profundas de 
interpretação, e pela conotação, na qual os sentidos são ampliados pela 
estrutura linguística adotada, destacando-se o recurso da metaforização. 
Na crônica Mineirinho, de Clarice Lispector, tais proposições também são 
constatadas, o que desvela a necessidade de uma análise mais aprofunda-
da da construção textual.

Essa crônica – inspirada na morte do criminoso homônimo, ocor-
rida no dia 1º de Maio de 1962 – foi publicada inicialmente na edição de 
abril de 1962 da revista Senhor, que circulou no Rio de Janeiro entre 1959 e 
1964. Em 1964, foi publicada juntamente à edição da coletânea de contos 
Legião Estrangeira, sendo o último texto do livro. Este, por sua vez, divi-
dia-se em duas seções: 1- “Legião Estrangeira”, a qual possuía treze contos; 
e 2- “Fundo de Gaveta”, na qual, em tese, estavam agrupados quatro textos 
menos elaborados. Mineirinho foi justamente o texto selecionado para fe-
char a coletânea, o que indica a sua importância – pelo menos momenta-
neamente – para a organização da edição. Nas edições seguintes de Legião 
Estrangeira, Fundo de Gaveta foi removido. 

Mineirinho, objeto de análise deste estudo, apresenta uma narrativa 

1 Mestre em Estudos Literários pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul 
(UFMS). 
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estruturada a partir do conflito existencial – o que é comum na produção 
de Lispector desde sua obra inaugural Perto do Coração Selvagem (1943). Tal 
crônica, por sua vez, traz um enredo insólito: o conflito existencial provoca-
do na narradora após o assassinato de Mineirinho – criminoso profissional 
– pelas forças policiais. Isso provoca uma profunda reflexão a respeito do 
valor da justiça pautada na retribuição do dano, o qual é, no processo psico-
lógico, conflitante com os valores da empatia e da compaixão.  Diante disso, 
é premente a leitura dessa obra à luz dos princípios teórico-metodológicos 
da semiótica francesa, sistematizada por Algirdas J. Greimas, tendo em vista 
a “criação ou apreensão das diferenças, que são necessárias para se estabe-
lecer a estrutura elementar da significação” (GREIMAS; COURTÉS, 2011, 
p. 455). Logo, é cabível a utilização do percurso gerativo de sentido – o qual 
“é uma sucessão de patamares, cada um dos quais suscetível de receber uma 
descrição adequada, que mostra como se produz e se interpreta o sentido” 
(FIORIN, 1990, p. 17) – para análise e interpretação da citada crônica. 

1- Do Fundamental ao Discursivo: princípios semióticos para cons-
trução do sentido

A obra literária em análise apresenta, em seu constructo narrativo, 
traços típicos da produção de Clarice Lispector: intimismo, conflito existen-
cial e subjetividade. Estes traços, combinados e recombinados na crônica, 
revelam-se por meio da angústia do sujeito actante (no caso, a própria nar-
radora), o qual adentra em uma crise existencial devido às circunstâncias 
do assassinato de um criminoso. Isso, embora seja lembrança da narradora, 
motiva toda a reflexão, pondo em ênfase as oposições que serão a base de 
construção do sentido. Inclusive, esse processo enfático será também moti-
vador das transformações nos estados juntivos no nível narrativo. 

Posto isso, reverbera-se a necessidade de esclarecimento dos moldes 
de análise do percurso gerativo de sentido, a fim de instrumentalizar e 
possibilitar a análise da complexidade da obra.  Neste sentido, a semió-
tica “tem caminhado nessa direção e procurado conciliar, com o mesmo 
aparato teórico-metodológico, as análises ditas “interna” e “externa” do 
texto” (BARROS, 2005, p. 12).  Nesta perspectiva, não se pergunta mais o 
que o autor quis dizer, mas “o que o texto diz” e “como o diz”, a semiótica 
trata, assim, de examinar os procedimentos da organização textual e, ao 
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mesmo tempo, os mecanismos enunciativos de produção e de recepção do 
texto (BARROS, 2005, p. 12). Desse modo, a teoria elege os níveis de ma-
nifestação e construção do sentido: fundamental, narrativo e discursivo. 

São estes níveis de leitura e análise que são aplicados à interpretação 
de Mineirinho, tendo em vista a construção de um discurso fundado em 
uma crítica à estrutura da sociedade. Na obra, esses níveis se aplicam do 
mais complexo e abstrato – ou seja, da oposição entre justiça e injustiça 
– ao mais elementar – isto é, ao estabelecimento da compaixão enquanto 
crítica ao modelo de justiça socialmente aceito, no qual a punição surge 
como espécie de retribuição na mesma medida e intensidade aos crimes 
cometidos, eliminando a hipótese de reabilitação de delinquentes. 

Para a análise do texto literário, partiu-se, inicialmente, da leitura 
pautada na semântica fundamental, sendo necessário “determinar a opo-
sição ou as oposições semânticas a partir das quais se constrói o sentido do 
texto” (BARROS, 2005, p. 14).  Há, assim, a predominância da oposição 
“justiça” e “injustiça”, possibilitando a sedimentação do sentido a partir 
das categorias tímico-fóricas. Em seguida, aplica-se a sintaxe fundamen-
tal, já que os contrários “justiça” e ‘injustiça” não são estáticos, mas sim 
dinâmicos. Por isso, o processo de negação e de asserção são analisados 
tendo em vista a construção de uma crise existencial. 

Essa oposição base de construção do sentido se reverbera, já no nível 
das estruturas narrativas, a partir de um modelo de ação protagonizado por 
um actante – no caso, a própria narradora – que foi conflitado pela morte 
de Mineirinho. Isso porque “as operações da etapa fundamental devem 
ser examinadas como transformações operadas por sujeitos” (BARROS, 
2005, p. 18). Em consequência, observa-se a construção de um enunciado 
de fazer, visto que, ao adentrar na crise existencial, o estado juntivo em que 
se encontra a narradora modifica-se, deixando-se a “menoridade” (o que 
trazia paz de espírito). Dessa maneira, trata-se de um enunciado de fazer 
(da conjunção à disjunção). Em seguida, instaura-se semanticamente o 
valor da “maioridade”, com o qual o sujeito intentará a conjunção. 

Tal enunciado, em tese, deveria possuir um paradigma estruturado 
em manipulação, competência, performance e sanção.  Todavia, dado o 
caráter psicológico – especialidade de Clarice Lispector, o texto não pos-
sui uma estrutura paradigmática. Por isso, o percurso narrativo (junto aos 
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programas narrativos que o compõe) do sujeito actante, o qual adquire a 
competência por si mesmo, apresenta determinada fluidez. Por exemplo, 
não há necessariamente uma sanção – pelo menos não explícita – à perfor-
mance do actante-narrador. Além disso, o destinador-manipulador, aqui, é 
figura elíptica, à medida que se trata da violência mortal dos policiais (em 
nome da sociedade) contra Mineirinho. Devido a isso, a manipulação e a 
sanção, programas do percurso narrativo, não são explicitamente desen-
volvidos na narrativa, evidenciando-se o caráter intimista da obra.  

Nessa mesma perspectiva, é fulcral a análise justamente dos progra-
mas de competência e performance. Esta porque permite ao sujeito, por 
meio da disjunção para com a menoridade, a superação do estado de depen-
dência e alienação (rumo à maioridade). Por outro lado, aquela é essencial 
por marcar a aquisição dos objetos modais – virtualizantes (querer e dever) e 
atualizantes (saber e poder) – que tornam o actante competente para o desen-
volvimento do programa da performance. Consequentemente, essa sintaxe 
narrativa será revestida pela semântica deste nível de construção, dada a 
modalização. Além disso, há a instauração semântica de um novo objeto de 
valor – no caso a ‘maioridade” – que motivará as transformações juntivas 
nos programas de privação (caracterizado pela disjunção com a “menori-
dade”) e de aquisição (concretizado pela conjunção com a “maioridade”).

No nível discursivo do percurso gerativo de sentido, as formas signi-
ficativas são enquadradas em um meio de expressão específico e em coe-
rência com o sentido, isto é, “as formas abstratas do nível narrativo são 
revestidas de termos que lhe dão concretude” (FIORIN, 1990, p. 29). Sob 
essa óptica, na semântica deste nível, os percursos figurativos são consoli-
dados a partir da utilização de semas relacionados ao desenvolvimento da 
compaixão e da justiça empática. Essa figurativização reveste tematizações 
correlatas, as quais questionam o padrão de justiça retributiva vigente. Por 
conseguinte, temas e figuras são, ainda que categorias semânticas, insepa-
ráveis da sintaxe discursiva, porquanto a actorialização, em conjunto com 
a espacialização e com a temporalização, auxilia na revelação da figuração 
e da iconização. Por fim, destaca-se a opção de não aprofundamento na 
análise das relações entre enunciador (aquele que comunica e tenta persua-
dir) e enunciatário (receptor que aceita ou não ser persuadido), pois possi-
bilitaria uma exaustiva análise, o que superaria as dimensões deste estudo. 
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2- Compaixão: a linha tênue entre a justiça e a injustiça

No tópico anterior, juntamente à apresentação dos conceitos me-
todológicos do percurso gerativo de sentido, foram trazidas algumas ob-
servações iniciais a respeito da obra Mineirinho, de Clarice Lispector, de-
preendendo a possibilidade de aprofundamento da aplicação dos níveis de 
leitura para o desvelamento do sentido emanado na crônica com o obje-
tivo de propiciar um entendimento dos elementos textuais, a fim de, em 
seguida, chegar-se à interpretação dos elementos de produção discursiva. 
É preciso, agora, “examinar os procedimentos da organização textual e, ao 
mesmo tempo, os mecanismos enunciativos de produção e de recepção do 
texto” (BARROS, 2005, p. 12) a fim de determinar a obra enquanto discur-
so complexo e socialmente enunciado, caso específico de “mineirinho”, 
crônica produzida a partir de um fato social. 

Inicialmente, a narradora (actante não denominado no texto) dialo-
ga com sua empregada a respeito do ocorrido, destacando a posição defen-
siva da sua ouvinte, a qual pode vê-la “talvez como a justiça que se vinga” 
(LISPECTOR, 2016, p. 386). Dessa forma, já no primeiro parágrafo, é 
postulada – como fonte da qual advém o sentido na obra – a oposição 
entre “justiça” e “injustiça”. Categoricamente, aquela é:

a qualidade de uma conduta humana específica, de uma conduta 
que consiste no tratamento dado a outros homens. O juízo segundo 
o qual uma tal conduta é justa ou injusta representa uma apreciação, 
uma valoração da conduta. A conduta, que é um fato da ordem do 
ser existente no tempo e no espaço, é confrontada com uma norma 
de justiça, que estatui um dever-ser. (KELSEN, 1998, p. 5)

Assim, a valoração da conduta criminosa é tão-somente pautada em 
um paradigma de retribuição, no qual a “relação entre ação e reação [...] 
não é a de igualdade mas a de proporcionalidade. Isso exprime-se na norma: 
‘quanto maior for a falta, tanto maior deve ser o castigo’.” (KELSEN, 1998, 
p. 36). Todavia, numa análise do texto, esse modelo de retribuição é negado: 
“Essa justiça que vela meu sono, eu a repudio, humilhada por precisar dela.” 
(LISPECTOR, 2016, p. 387). Por isso, justiça e injustiça – ainda que opostas 
– assemelham-se no texto, pois que ambas, mais ou menos, orientam-se por 
meio da máxima de ação-reação. Com isso, percebe-se que essa oposição 
está sujeita a alterações fóricas durante o processo de conflito da narradora.  
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Nessa perspectiva, no nível fundamental, os polos dessa oposição 
têm seus valores tímico-fóricos demarcados na estrutura textual. Então, a 
euforia afasta-se da justiça durante o processo de reflexão existencial:

Esta é a lei. Mas há alguma coisa que, se me faz ouvir o primeiro e o 
segundo tiro com um alívio de segurança, no terceiro me deixa alerta, 
no quarto desassossegada, o quinto e o sexto me cobrem de vergonha, 
o sétimo e o oitavo eu ouço com o coração batendo de horror, no 
nono e no décimo minha boca está trêmula, no décimo primeiro digo 
em espanto o nome de Deus, no décimo segundo chamo meu irmão. 
O décimo terceiro tiro me assassina — porque eu sou o outro. Porque 
eu quero ser o outro (LISPECTOR, 2016, p. 386-387).

Percebe-se aqui que, inicialmente, os dois primeiros tiros encontram 
razão em algum contrato social estabelecido pela proibição do homicídio 
(“se me faz ouvir o primeiro e o segundo tiro com um alívio de segu-
rança”). Em seguida, o excesso de violência policial contra o criminoso 
abala a confiança na própria justiça do Estado, o que assume efeito grada-
tivo: vigilância, desassossego, envergonhamento, horror, medo, desespero, 
angústia e falecimento. Este – intensidade final da gradação – é também 
metáfora, pois, em “o décimo terceiro tiro me assassina”, dissipa-se a inge-
nuidade e crença na justiça. Há, sintaticamente, a negação da justiça. Essa 
negação vem acompanhada de uma explicação: “eu sou o outro”. Isso 
inaugura no texto a polaridade “eu” vs. “outro”, também importante para 
a leitura fundamental da obra, uma vez que é a justificativa para negação 
da justiça (polo do jogo de contrários central). 

Para isso, há a necessidade de superação da alienação em relação 
à justiça – condição de seres humanos que a narradora classifica como 
“sonsos existenciais”, visto que o sujeito actante precisa também, no jogo 
de contrários entre “eu” e “outro”, negar o “eu”. Essa negação do “eu” é, 
na análise sintática fundamental, o abandono da perspectiva egocêntrica 
– base de muitos direitos alinhados à justiça, como, por exemplo, direito à 
propriedade. Concluída a negação, há a asserção rumo ao “outro”, resul-
tando na construção de um “nós”, isto é, o actante sintaticamente nega o 
egocentrismo e dirige-se ao polo do outro. Isso, dito de outro modo, corres-
ponde à personagem superar a alienação egocêntrica da sociedade funda-
mentada em um conceito de justiça falho, a fim de desenvolver a empatia 
por outrem, já que compreende o sofrimento e as circunstâncias alheias, 
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como constatado em: “só depois que um homem é encontrado inerte no 
chão, sem o gorro e sem os sapatos, vejo que esqueci de lhe ter dito: tam-
bém eu” (LISPECTOR, 2016, p. 388). Com a asserção ao polo do outro, 
há a negação da justiça, a qual é pautada nos paradigmas egocêntricos e 
legitima a violência estatal. 

Esse modelo de justiça entendido a partir dos padrões de legalidade 
caracteriza-se pela ordenação social dentro de um regime. Em oposição a 
isso, tem-se o estado de desordem, no qual prevaleceria o estado de necessi-
dade e as condutas desmedidas – as quais são valoradas segundo um modelo 
moral vigente, variando de acordo com os padrões culturais. Logo, obser-
va-se que não há, na crônica, uma asserção à afirmação da injustiça, mas 
somente a negação do oposto. O sujeito actante contenta-se em desconstruir 
a concepção falha de justiça – por meio do estabelecimento de uma espécie 
de “não justiça”, objetivando apenas empatia nas relações sociais, como em: 

Não, não é que eu queira o sublime, nem as coisas que foram se 
tornando as palavras que me fazem dormir tranquila, mistura de 
perdão, de caridade vaga, nós que nos refugiamos no abstrato. 
O que eu quero é muito mais áspero e mais difícil: quero o terreno. 
(LISPECTOR, 2016, p. 390).

Enfim, essas oposições configuram-se no sentido de uma interpreta-
ção que entende a polarização entre justiça e injustiça como extremidades 
contrárias. A história narrada, por seu turno, apresenta uma perspectiva 
que nega a justiça sem, todavia, afirmar a injustiça, fundamentando-se 
na superação do “eu” (por meio da negação) e no entendimento do outro 
(por meio da asserção). Ou seja, na contradição entre “justo” e “injusto”, 
nem um nem outro prevalece.  Ao afirmar “eu quero o terreno”, o sujeito 
actante objetiva o alcance da compaixão (ou empatia), a qual se explicita 
também por meio do pronome “nós”. Portanto, o processo de desenvolvi-
mento da compaixão é o instrumento de negação da justiça, já que esta, 
enquanto modelo de retribuição, é incompatível com aquela. A partir dis-
so, com a eleição de uma condição de “não justiça”, elege-se, na verdade, 
uma condição intermediária entre o justo e o injusto, a qual só é possível 
pelo completo entendimento do outro. 
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3- O Esclarecimento: a leitura das estruturas narrativas 

Na análise de nível narrativo, como já mencionado, observa-se que a 
construção da obra literária é pautada em um enunciado de fazer, no qual 
há o processo de mudanças de estados juntivos para com objetos de valor. 
Nesse sentido, em Mineirinho, o sujeito actante do percurso narrativo encon-
tra-se, inicialmente, em um estado de conjunção com a ingenuidade, o qual 
lhe garante uma perspectiva de alienação em relação aos reais problemas 
sociais, como, por exemplo, a criminalidade, ou a desigualdade social que 
aflige seres humanos que se convertem ao crime, ou a negligência estatal 
em relação à população marginalizada. Esse estado conjuntivo, todavia, al-
tera-se no decorrer do percurso narrativo, o qual é caracterizado enquanto 
uma “sequência de programas narrativos relacionados por pressuposição” 
(BARROS, 2005, p. 29). Cabe, pois, pormenorizar-se a organização de tais 
programas para construção do sentido e, também, para elucidarem-se a te-
matização e a figurativização no processo de análise do nível discursivo. 

Nessa óptica, os estados juntivos se alteram no texto justamente por 
conta da morte de Mineirinho, tendo em vista que toda a mudança prin-
cipia porque “treze tiros nos acordam, e com horror digo tarde demais” 
(LISPECTOR, 2016, p. 387). Até tal ocorrência, o sujeito actante do per-
curso narrativo permanecia em conjunção com os valores relativos à me-
noridade, não percebendo a vulnerabilidade social vivenciada por alguns 
criminosos, bem como a violência estatal para com essas pessoas.  O enun-
ciado de fazer, dessa forma, tem como movimento de manipulação justa-
mente o assassinado de Mineirinho executado pelas forças de segurança 
pública. Tem-se, por isso, a figura de um manipulador um pouco distorci-
da, já que o destinador é figura indeterminada ou, talvez, seja até mesmo 
a própria crise existencial vivida pelo actante do percurso. De qualquer 
forma, o processo de manipulação do actante decorre da “morte de um 
facínora” (LISPECTOR, 2016, p. 386). Isso, por seu turno, é permeado 
de angústia, a qual não “impede de agir, muito pelo contrário: é a própria 
angústia que constitui a condição para [...] a ação” (SARTRE, 1984, p. 8).  

Diante desse movimento manipulativo, o actante adentra no pro-
grama narrativo da competência, no qual observam-se os objetos modais. 
Isso, para a semântica narrativa do percurso gerativo de sentido, significa 
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que o sujeito actante, após a manipulação, desenvolverá a aquisição do 
querer, dever, saber e poder. Destaca-se, novamente, que o caráter difuso 
do manipulador impossibilita a construção de um percurso narrativo de 
destinador-manipulador, pois, para isso, dever-se-ia haver um “actante 
funcional que engloba vários papéis actanciais, entre os quais se encontra 
necessariamente o de sujeito doador de valores modais” (BARROS, 2005, 
p. 30). Por isso, constata-se que se trata de um percurso do sujeito, pois o 
programa da competência conta com a aquisição dos objetos modais a 
partir da própria reflexão do actante.

Além disso, a narradora da crônica, ao adquirir os objetos modais 
por si mesma, funda uma ruptura com a perspectiva de menoridade, uma 
vez que entra em disjunção com esse valor, que é permeado por ingenuidade 
e alienação. Isso porque, antes do surgimento da angústia existencialista e 
da reflexão a respeito da conjuntura circunstancial da morte do criminoso 
Mineirinho, a narradora encontrava-se em uma condição de menoridade, 
que “é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção de 
outro indivíduo” (KANT, 1985, p. 100). No entanto, tal condição é supera-
da por meio do exercício da liberdade de refletir, como observado em: 

Para que minha casa funcione, exijo de mim como primeiro dever 
que eu seja sonsa, que eu não exerça a minha revolta e o meu amor, 
guardados. Se eu não for sonsa, minha casa estremece. Eu devo ter 
esquecido que embaixo da casa está o terreno, o chão onde nova 
casa poderia ser erguida. Enquanto isso dormimos e falsamente nos 
salvamos. (LISPECTOR, 2016, p. 387).  

Nessa reflexão, “o dever de ser sonsa” demarca a condição de me-
noridade vivida até então pelo sujeito actante, o que se complementa com 
o “não exercer da revolta e do amor”. Nessa linha, em seguida, a hipótese 
de negação do citado dever – “se eu não for sonsa, minha casa estremece” 
– demarca o processo de aquisição – por meio da reflexão – dos objetos 
modais, os quais permitem a mudança de estados juntivos no programa 
da performance. Ademais, após o levantamento da hipótese de disjunção 
com a menoridade, há também o estabelecimento da possibilidade de uma 
nova conjunção com um novo objeto de valor: “chão onde nova casa po-
deria ser erguida”.  Nota-se, pois, que a modalização é enviesada também 
em novos valores. 
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Sendo assim, os objetos modais, além de possibilitarem a disjunção 
para com a menoridade, orientam a conjunção com um novo objeto de 
valor:  a maioridade. Tal termo interliga-se diretamente ao esclarecimento, 
que é, de acordo com Immanuel Kant (1985, p. 100), “a saída do homem 
de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado”. Portanto, ao entrar em 
disjunção com a menoridade, motivado pelo processo de desenvolvimento 
da angústia, o actante do percurso narrativo passa ao estado conjuntivo 
para com o objeto de valor referente ao esclarecimento, o que se traduz em 
um estado de maioridade.

No caso, tal esclarecimento materializa-se após a disjunção com a 
alienação e com a ingenuidade (traduzidas, anteriormente, em menoridade), 
o que se alinha à negação da justiça – anteriormente observada. A conjun-
ção com esclarecimento, deveras, representa a libertação das amarras sociais 
de uma ideologia amplamente propagada. Isso, no processo de crise existen-
cial da narradora, tem intensidade asseverada nos trechos finais da crônica:

É como doido que entro pela vida que tantas vezes não tem porta, e 
como doido compreendo o que é perigoso compreender, e só como 
doido é que sinto o amor profundo, aquele que se confirma quando 
vejo que o radium se irradiará de qualquer modo, se não for pela 
confiança, pela esperança e pelo amor, então miseravelmente pela 
doente coragem de destruição. Se eu não fosse doido, eu seria oito-
centos policiais com oitocentas metralhadoras, e esta seria a minha 
honorabilidade. (LISPECTOR, 2016, p. 389).

Nisso, constata-se que a performance se concretiza com uma 
mudança nos estados juntivos, porquanto a narradora entra em disjun-
ção com a menoridade e, em seguida, em conjunção com o esclareci-
mento (ou seja, com a maioridade). Para isso, o actante precisou adqui-
rir os objetos modais virtualizantes e atualizantes, os quais permitiram 
tal alteração. No entanto, qualquer transformação de estados juntivos 
é um processo resultante da ação de um actante, principalmente em 
percurso narrativo no qual predomina a perspectiva do sujeito. Na obra, 
a narradora, manipulada pelo acontecimento, assume a responsabilidade 
da liberdade de escolha, e, sabe-se de antemão, que “escolher ser isto ou 
aquilo é afirmar, concomitantemente, o valor do que estamos escolhendo” 
(SARTRE, 1984, p. 6). Nesse caso, o actante opta por esclarecer-se, sendo 
que “para este esclarecimento porém nada mais se exige senão liberdade. 
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E a mais inofensiva entre tudo aquilo que se possa chamar liberdade, a sa-
ber: a de fazer um uso público de sua razão em todas as questões” (KANT, 
1985, p. 104). Assim, a narradora desenvolve o programa narrativo da per-
formance ao usar a razão para transcender o estado de alienação imposto 
pelo sistema – que tacha os criminosos – e alcançar a compaixão:  

Uma justiça prévia que se lembrasse de que nossa grande luta é a do 
medo, e que um homem que mata muito é porque teve muito medo. 
Sobretudo uma justiça que se olhasse a si própria, e que visse que 
nós todos, lama viva, somos escuros, e por isso nem mesmo a mal-
dade de um homem pode ser entregue à maldade de outro homem: 
para que este não possa cometer livre e aprovadamente um crime de 
fuzilamento. (LISPECTOR, 2016, p. 390).

Em suma, o percurso narrativo – embora incompleto pela ausência 
de sanção e pela manipulação pouco usual (sem destinador-manipulador 
explícito) – demonstra uma transformação de condições juntivas, as quais 
ocorrem pelo exercício da liberdade por parte narradora (para aquisição dos 
objetos modais). Esse processo, resulta no esclarecimento – estágio final da 
superação da menoridade por parte do sujeito actante. Além disso, esse es-
clarecimento coincide com a negação da justiça – observada na sintaxe fun-
damental. Dessarte, o texto apresenta, nos programas narrativos da compe-
tência e performance, um processo de exercício da reflexão e da compaixão, 
os quais resultarão em tematizações e figurativizações no nível discursivo. 

4- O “Nós”: o discurso da compaixão em Mineirinho

Em último nível, observa-se a construção discursiva materializada a 
partir dos níveis fundamental e narrativo – anteriormente analisados. Isso, 
por um lado, resulta nas relações de enunciação, que constituem um meca-
nismo da sintaxe discursiva, destrinchando-se os procedimentos de cons-
trução dos enunciados. No caso da obra de Clarice Lispector, a análise 
passa pelos processos de actorialização, temporalização e espacialização. 
Por outro lado, na construção do enunciado em si, observam-se justamen-
te os processos de tematização e figurativização, bem como suas isotopias, 
o que se interliga ao processo de construção semântica do discurso. 

Em tempo, observa-se que o texto objeto de análise apresenta em 
sua sintaxe discursiva um processo de demarcação actancial, temporal e 
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espacial que utiliza o recurso da debreagem, o qual “é a expulsão fora da 
instância de enunciação da pessoa, do espaço e do tempo do enunciado” 
(FIORIN, 1995, p. 29). Essa debreagem é uma manifestação da enuncia-
ção (do como se diz) contida dentro do enunciado (conteúdo expressa-
do). Assim sendo, a demarcação é obtida ainda pela análise do texto em 
sua construção enquanto discurso. Na crônica, dado o caráter intimista 
da obra e tom psicológico/existencial, há a necessidade da instauração de 
um efeito de proximidade, ou melhor, de pessoalidade, para a discursivi-
zação. Isso, pois, resulta em uma debreagem enunciativa, a qual demarca 
actorialização (eu/nós), temporalização (agora) e espacialização (aqui).  

A actorialização é já demarcada pela construção em primeira pes-
soa: “É, suponho que é em mim, como um dos representantes do nós, que 
devo procurar por que está doendo a morte de um facínora” (LISPECTOR, 
2016, P. 388). Nela, o pronome pessoal (oblíquo tônico) da primeira pessoa 
(“mim”) é parte integrante da instância coletiva da primeira pessoa do plural 
(representada pelo pronome pessoal “nós”). Na enunciação, essa mescla en-
tre “eu” e “nós” em nada interfere na construção do efeito de proximidade 
e pessoalidade. Não obstante, no processo de significação, há demasiada 
intencionalidade, pois tal mistura reflete no processo semântico de figu-
rativização da compaixão. Isso significa, para semântica discursiva, uma 
instauração da figuração – “quando se passa do tema à figura” (BARROS, 
2005, p. 69) – da temática central da obra (a construção de uma justiça em-
pática e baseada na compaixão), isto é, a integração do “eu” em “nós” é um 
simulacro do estabelecimento da compaixão pelo criminoso assassinado. 
Essa figuração do tema, por outro lado, no desenrolar da narrativa, chega-se 
à iconização, a qual “é o investimento figurativo exaustivo final” (BARROS, 
2005, p. 69), ou seja, o processo de materialização simbólica do tema, defi-
nindo a compaixão como a capacidade do sujeito de se revestir das sensa-
ções e sentimentos de outrem (“feito doidos”), como observado em: 

Há alguma coisa em nós que desorganizaria tudo — uma coisa que 
entende. [...] Essa alguma coisa é o assassino em mim? Não, é deses-
pero em nós. Feito doidos, nós o conhecemos, a esse homem morto 
onde a grama de radium se incendiara. Mas só feito doidos, e não 
como sonsos, o conhecemos. (LISPECTOR, 2016, p. 389).

Essa figurativização, porém, é antecedida pela tematização, 
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caracterizada pela “recorrência de traços semânticos ou semas, concebi-
dos abstratamente” (BARROS, 2005, p. 66). Nesse sentido, constata-se a 
compreensão, o entendimento e o amor sublime – “Como não amá-lo, 
se ele viveu até o décimo-terceiro tiro o que eu dormia?”  (LISPECTOR, 
2016, p 387) – e a absolvição pelos delitos – “Sua violência inocente — não 
nas consequências, mas em si inocente como a de um filho de quem o pai 
não tomou conta” (LISPECTOR, 2016, p 387)  – como traços semânticos 
repetidos. Esses traços indicam justamente o processo de materialização 
do percurso temático da empatia (ou compaixão) e da humanização da 
justiça. Tal percurso, como dito, é figurativizado pela relação entre “eu” 
e “nós”.

Ademais, esse discurso da compaixão, no texto, emana para além do 
enunciado. Assim sendo, observa-se que a crônica opera uma difusão do 
discurso da compaixão para as relações entre enunciador (no caso, desti-
nador) e enunciatário (destinatário), pretendendo a manipulação do leitor. 
Para tanto, o discurso opera por meio do recurso da síncopa, promovendo 
uma ruptura para com a linearidade da narrativa, uma vez que é “uma es-
pécie de vibração diferenciada provinda do objeto em questão, um efeito de 
sentido de ritmo” (D’ÁVILA, 1999, p. 111). Nessa óptica, promove-se uma 
desagregação no encadeamento lógico da narrativa, fundando-se um efeito 
rítmico que, de acordo com D’Ávila, é “um dos pontos altos de tensão da 
obra.” (1999, p. 111). Na obra literária, o parágrafo final do texto – “O que 
eu quero é muito mais áspero e mais difícil: quero o terreno” (LISPECTOR, 
2016, p. 390) – inaugura a quebra rítmica na narração. Isso porque: 

It shelters the aspectuality as something which is punctual, and simul-
taneously modulates the durativity, causing a weirdness, the mark of  
a syncope, an artistic sign which breaks the linear process of  some-
thing, generally referred to as the traditional [...] as it shows a tensive 
physical distortion in the linearity.  (SANTOS, 2019, p. 163)

No caso, essa síncopa promove, na crônica, uma mudança na ento-
nação da narrativa – ao afirmar “eu quero o terreno” (LISPECTOR, 2016, 
p. 390) – com o intuito de provocar, no leitor, também o efeito de estra-
nheza, dado que distorce a linearidade da narração. Com isso, “ela cria si-
tuações novas, tanto de expansão quanto de condensação, tanto de desor-
ganização, quanto de reorganização, numa espécie de ruptura espacial do 
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contínuo tensivo normalmente decrescente de um discurso” (D’ÁVILA, 
1999, p. 473), ocasionando um processo de expulsão do discurso da com-
paixão para além dos elementos intratextuais, o que se direciona ao lei-
tor da obra. Isso revela, na construção discursiva, a intenção ideológica 
do texto literário, enquanto fenômeno social e objeto de fruição e prazer 
estético – de manipular o público leitor. Portanto, na afirmativa final da 
crônica, há uma intencionalidade discursiva do enunciador de persuadir o 
enunciatário para que também ele reflita e desenvolva a compaixão.

Nesse sentido, a síncopa é propositalmente eleita como recurso de 
fechamento da construção do texto, a fim de causar um conflito existencial 
no leitor – semelhante ao vivenciado pela narradora. Para isso, na crônica, 
ela é “considerada como um pivô narrativo do dinamismo do discurso, ao 
redor do qual gira todo um sistema de valores capaz de engendrar a signi-
ficação, [o qual] pela manipulação define a intencionalidade de seu produ-
tor” (D’ÁVILA, 1999, p. 472)”, fundando um percurso narrativo – entre 
leitor e narrador – de destinador-manipulador.  Por isso, constata-se que, 
discursivamente, o texto oferece ao leitor um contrato fiduciário, sendo o 
enunciador um destinador-manipulador.

Nesse viés, a expectativa consiste em que o leitor – tornando-se su-
jeito-actante – busque superar o estado de disjunção para com a maiorida-
de por meio do firmamento do contrato. Para essa mudança, o destinador-
-manipulador – e também narradora – visa à manipulação, a qual utiliza da 
síncopa como recurso discursivo de materialização no enunciado. Dessa 
forma, o leitor-destinatário deixaria a condição juntiva de sujeito “atuali-
zado” – pois que se encontra em disjunção com a maioridade – assumindo 
a condição prévia de sujeito “potencializado” – o que se possibilitaria pela 
crise existencial. A respeito disso, Valdenildo dos Santos (2019, p. 163), 
afirma que “potentiation occupies the place of  a syncope in the chain-
ing together of  presuppositions, and according to Greimas and Fontanille 
(1991: 132), this represents a ‘blackbox’.” 

Greimas e Fontanille, como afirma Santos, chamam esse lugar ocupa-
do pela pontencialização de uma “caixa preta”. Além disso, esse “sujeito po-
tencializado, na medida em que ele resulta de uma negação do sujeito atua-
lizado e é pressuposto pelo sujeito realizado (FONTANILLE; GREIMAS, 
1993, p. 52-53), indica a implicatura textual de uma possível conjunção com 
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a maioridade. Para tanto, o leitor-destinatário deverá superar a alienação por 
meio da utilização da razão. Para isso, o efeito de estranhamento, oriundo 
da leitura do texto em si, seria uma espécie de doação das competências pelo 
destinador-manipulador.  Por fim, a crônica, além de enunciar o percurso 
narrativo da narradora, oferece a possibilidade aos seus leitores de que se 
tornem sujeitos realizados a partir de um percurso destinador-manipulador. 
Logo, o discurso da compaixão em Mineirinho alcança uma esfera social, 
marcada pela crítica e pelo processo racional. 

Conclusão

Por meio da leitura semiótica, guiada pelo percurso gerativo de sen-
tido, observou-se que a crônica Mineirinho, de Clarice Lispector, apresenta 
uma construção de sentido complexa, na qual a reflexão existencial possi-
bilita o desenvolvimento da compaixão. 

Nesse sentido, a análise da construção discursiva revela a compai-
xão como parametrização para o estabelecimento de um paradigma de 
valoração (ou juízo de valor) mais humanizado a ser utilizado na punição 
e no julgamento de infratores, como Mineirinho.  

Essa compaixão interliga-se à negação da justiça, observada no ní-
vel fundamental da análise, a qual é resultante da incompatibilidade entre 
a perspectiva retributiva de justo e o sentimento de compaixão desenvolvi-
do por intermédio da reflexão.  

Esse refletir, enquanto possibilidade de desenvolvimento da com-
paixão, é perceptível por meio da análise das estruturas narrativas, reve-
lando-se a transformação dos estados juntivos, os quais transcendem da 
menoridade à maioridade, evidenciando o esclarecimento – essencial para 
o desenvolvimento da compaixão e para negação da justiça - a partir do 
percurso narrativo. Além disso, por meio da síncopa, observa-se que o 
discurso da compaixão emana para além do enunciado, visando à ma-
nipulação dos leitores para que também superem a menoridade e entrem 
conjunção com a maioridade. 

Logo, os três níveis de análise entrelaçam-se para instauração de um 
parecer contrário à justiça violenta empregada para assassinar Mineirinho, 
relevando-se, ainda, o desejo por uma justiça empática e humanizada. 
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POR UMA “POPULARIZAÇÃO” DA 
CIÊNCIA: O RETRATO DE 

DORIA GRAY DE OSCAR WILDE 
EM SALA DE AULA

Mauricio Doneli1

Valdenildo dos Santos2

Diante da proposta de uma popularização da Ciência da Significação, 
atendendo a um antigo desejo de Algirdas Julien Greimas, levamos a sua 
semiótica à sala de aula e, com ela, o estudo do romance “O Retrato de 
Dorian Gray”. Outro objetivo era expor o mito que tanto se apresenta em 
outras leituras e no romance em si, com a finalidade de levar os alunos do 
ensino fundamental a pensar e subtender a relevância da categoria semân-
tica exterior versus interior, reveladora das ações humanas na sociedade, 
voltadas para o /parecer/ do sujeito ao invés de revelar o seu /ser/, só 
percebido num nível mais profundo de compreensão

Para Teresa Colomer, “Formar os alunos como cidadãos da cultura 
escrita é um dos principais objetivos educativos da escola” (2007, p. 30). 
Dentro desse propósito geral, a finalidade da educação literária “pode re-
sumir-se à formação do leitor competente3”.  Desta forma, o debate sobre 
o ensino de literatura se superpõe, assim, ao da leitura, já que o que a es-
cola deve ensinar, mais do que “literatura”, é “ler literatura” (2007, p.30) 

Esse fazer didático pedagógico ao trabalhar o texto literário em sala 
de aula, propiciando o preenchimento do horizonte de expectativas dos 
alunos pela exploração da inferência e o debate em torno das temáticas 

1 Mestre em linguagens e letramento pela Universidade Federal do Mato Grosso do 
Sul e Professor da Secretaria de Educação de Minas Gerais.

2 Pós-Doutor em “Languages and Cultures” pela Purdue University, Indiana, Es-
tados Unidos e professor Associado II da UFMS, Universidade Federal do Mato 
Grosso do Sul.  

3 Definição proferida no Seminário della Ricerca DILIS, na Itália, 1986.
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que se reiteram como isotopias, foi parte das estratégias que intensificaram 
a motivação dos alunos e fizeram com que eles tomassem mais interes-
se pela leitura do livro de Oscar Wilde. Seguindo este “ritual de leitura” 
(SANTOS, 2017, p. 185-200), fizemos a leitura de fragmentos do roman-
ce, observando os marcadores discursivos e o sentido. A proposta de um 
estudo, a partir de recortes de diálogos entre os personagens analisados, 
permitiu que os alunos encontrassem no enunciado central, separado para 
a leitura principal, as manifestações da enunciação e suas categorias de 
pessoa, espaço e tempo, conforme parte da proposta teórica. 

Os fatos enunciativos, como diz José Luiz Fiorin em seu livro “As 
astúcias da Enunciação”, são as projeções da enunciação (pessoa, espaço 
e tempo) ao reafirmar o que Benveniste chamava de “o aparelho formal da 
enunciação” (1974, p. 79-88).  No caso do fragmento, o enunciador enun-
cia algo que pode mostrar sua personalidade.

O espaço em que são situados os objetos, a influência, o livro, o 
jovem personagem, a prefiguração, a história, a vantagem, tudo é impor-
tante no momento da análise parao estudo de um texto que possa criar 
horizontes de expectativas no leitor. Principalmente aquele que, sobre uma 
égide tomada por uma cultura da não leitura, que se desencadeia para o 
não desenvolvimento da escrita. 

Oscar Wilde e o Romance “O Retrato de Dorian Gray”.

Na discussão de aspectos formais da narrativa, há abrangentes ques-
tões que envolvem desde o próprio desenvolvimento da narrativa até a 
construção das personagens. Nesse contexto, está inserido o discurso, vei-
culado por meio de ações individuais ou coletivas provenientes dos meios 
sociais e culturais em que se encontram os seus executores, o que não está 
presente somente no romance, mas em variados meios de produção tex-
tual. Cabe lembrar que, dentre os diversos gêneros literários, o romance é 
alvo de constantes estudos por ter variada gama de interlocutores, embora 
existam controvérsias quanto à questão de o discurso do autor estar ou não 
presente na organizada discursividade contida nas vozes das entidades ro-
manescas, conforme crê Bakhtin (1993, p. 82) segundo o qual, “vivenciar o 
autor é alcançar o todo da obra, já que cada uma das personagens expressa 
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a si mesma e o todo da obra expressa o autor.” A apreciação que Gray 
faz sobre a própria arte fascina o leitor. Portanto, na criação desse perso-
nagem, o autor projeta seu discurso com espiritualidade, com questões 
que não se materializam na realidade devido a problemas ideológicos que 
impõem ao ser humano o uso de máscaras para que possa ser aceito pela 
sociedade. Seu discurso materializado na voz de Gray rompe os padrões 
convencionados no seu espaço e constitui uma quebra de identidade que 
se encontra presente na modernidade e pós-modernidade. 

Existem no discurso de Lord Henry Wotton, sobretudo em seus 
diálogos, rupturas que se chocam com os ideais de uma sociedade pré-es-
tabelecida, e que levam o leitor atento a reflexão sobre à ação do homem 
no espaço social e cultural, induzindo-o a  se dividir entre a ideologia e a 
mudança de pensamento. 

O homem que fala

Existe, em grande parte dos discursos reflexivos de Lord Henry 
Wotton, um vasto conhecimento sobre cultura, socialismo e filosofia. Ele 
é um aristocrata, teve a oportunidade de se tornar um intelectual, ser crí-
tico. As marcas enunciativas nos remetem a Bakhtin: “Uma característica 
extraordinariamente importante do gênero romanesco” (1993, p. 70). Para 
o dialogista russo, “o romance necessita de falantes que lhe tragam seu dis-
curso” (1993, p. 70). É na fala de Lord Henry que vemos uma consonância 
com o discurso bíblico: “— O problema é que, hoje em dia, as pessoas têm 
medo de si mesmas. Esqueceram-se do mais nobre de todos os deveres, o 
dever para consigo mesmas, são caridosas, naturalmente. Alimentam o 
faminto e vestem o esfarrapado” (WILDE, 1998, p. 23 - 24). Em Mateus, 
versículos 3-6, está escrito: “Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua 
mão esquerda o que faz a tua direita”. A crítica as tradições religiosas de 
seu tempo, à hipocrisia vitoriana, cuja sociedade permite que as almas das 
pessoas “morram de fome e andem nuas” (WILDE, 1998, p. 23 - 24). Que 
fazer diante de uma sociedade que perdeu, ou nas melhores observações 
do comportamento de Dorian Gray, que vendeu a sua alma? É por isso que 
a voz delegada à Lord Henry nos fala de um “valor” que “nos abandonou. 
Talvez nunca tenhamos tido, realmente. O temor da sociedade, a base da 
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moral, o temor de Deus, que é o segredo da religião... São dois princípios 
que nos regem” (WILDE, 1998, p. 23 - 24). 

Essa é, na verdade, uma manipulação por provocação aos conserva-
dores, aos doutores de nossos tempos que pregam uma vida livre, demo-
crática, social e que, na primeira oportunidade que têm se corrompem em 
troca do poder, de uma posição e se revelam autoritários diante do menor 
questionamento de suas ações, quando criam normas para o autobenefício 
ou para o benefício dos pares. É uma provocação a uma sociedade que 
esconde por traz das suas pregações, os índices de sua podridão, da avidez 
em oposição à fome e esse questionamento de Lord Henry em relação ao 
seu meio é condizente levando em conta vários escândalos envolvendo 
pessoas que ocupam uma posição de destaque na sociedade.

Essa proposição justifica-se pelo posicionamento cultural do autor 
na sociedade em que vivia e ele mesmo confessara sua postura crítica dian-
te das questões de seu tempo em A alma do homem sob o socialismo (1990), 
obra de não-ficção, onde os pensamentos do autor se imbricam com os 
pensamentos de Henry, quando este lamenta “que a sociedade, construída 
nessas bases, force o homem a uma rotina que o impede de desenvolver 
livremente o que há de maravilhoso, fascinante e agradável”, a que chama 
de “rotina em que, de fato, perde o prazer verdadeiro e a alegria de viver” 
(WILDE, 2003, p 28). A rotina é, assim, a causa do não desenvolvimento 
da liberdade, de um mundo estonteante, sedutor e prazenteiro. Isso é pos-
sível somente pela arte, sabendo-se que esta não está atrelada ao esperado 
pela sociedade. Ela rompe com o que é ético, moral, linear e agradável. 
O agradável e apreciado na arte em si, e, não nas projeções da realidade, 
pois, a arte que se projeta na realidade devido o olhar particularizado de 
quem a interpreta. Lorde Henry tem, sim, em seu discurso, algo que pode 
ser trazido e refletido a realidade, porém está inserido em uma obra de 
arte a qual nos cabe somente a apreciação, talvez pela sua eloquência ou 
pela beleza de suas palavras, mesmo que essa faça o leitor refletir diante de 
ações e concordar ou condená-las.   

 — Mas a beleza, a verdadeira beleza acaba onde começa a expres-
são intelectual. A intelectualidade é em si mesma um exagero e des-
trói a harmonia de qualquer rosto. Desde o instante em que alguém 
se senta para pensar, torna-se todo o nariz, ou todo fronte ou outra 
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coisa assim horrível. Repare nos homens que triunfaram nas profis-
sões intelectuais. Como de fato, são horrendos! Exceto naturalmen-
te na Igreja. Mas, na Igreja, ninguém pensa. Aos oitenta anos de 
idade, um bispo repete o que lhe ensinaram a dizer aos dezoitos, e 
a consequência natural é que tem sempre o aspecto absolutamente 
delicioso (WILDE, 2002, p. 9). 

Nos diálogos de Lord Henry Wotton, o personagem ironiza con-
ceitos relacionados à aristocracia, não obstante ele próprio ser um agente 
desse processo. Por meio disso, é possível fazer certo paralelo entre a voz 
do autor em relação ao seu pensamento crítico e diante da sociedade in-
glesa que o desprezou por se opor ao conservadorismo impregnado aos 
ideais britânicos. 

A retórica toma conta do romance que se envolve em discussões éti-
cas e morais. Não só isso, mas há, aqui, uma defesa do ideal de Oscar 
Wilde da arte não como modelo didático, mas como forma de apreciação, 
de fruição, da mesma espontaneidade vivida por Dorian Gray no roman-
ce, em que o instinto ganha o lugar do intelecto, a beleza o lugar da feiura 
dos homens.  

Deve ser ressaltado que Lord Henry antecipa os fatos que irão acon-
tecer com Dorian Gray, nos mostrando, dessa forma, que ele sabe tanto 
quanto o narrador aquilo que permeará a narrativa num momento próxi-
mo ou distante:

 – Não estou rindo, Dorian. Pelo menos, não estou rindo de você. 
Mas não deve dizer: “A aventura romântica mais extraordinária da 
minha vida” Deve dizer: “A primeira aventura romântica da minha 
vida.” Será sempre amado, e estará sempre enamorado do amor. 
Uma grande paixão é privilégio dos que não tem nada para fazer. É 
a única ocupação das classes ociosas de um país. Não tenha medo. 
Coisas deliciosas o aguardam. Isto é somente o começo (WILDE, 
2002, p. 55)

No contraponto amor e paixão, há de se notar o desejo da eternida-
de da vida em oposição à efemeridade da vida, ou seja, é o desejo do “para 
sempre jovem”, “o medo da velhice”, mesma temática de “Retrato”, de 
Cecília Meireles. O advérbio de frequência “sempre” é o lexema que de-
termina esse desejo da eternização da arte em oposição às intensas paixões 
da vida que são passageiras. 
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Lord Henry funciona, assim, como a voz que defende a arte como 
eterna, criada para dialogar com outra voz, a de Dorian Gray, a voz das 
paixões inflamadas, das efêmeras coisas da vida humana, a voz da violên-
cia, a voz do rompimento de um contrato fiduciário com a tradição e o 
conservadorismo. É como se ele já soubesse de tudo que iria acontecer na 
vida de Dorian Gray, mostrando, portanto, uma semelhança com o nar-
rador onisciente intruso. Deste modo, essa antecipação irônica comprova 
seu posicionamento à frente do narrador. Além disso, seus conceitos sobre 
a modernidade mostram sua inquietação perante determinadas ideologias, 
as quais, muitas vezes, são questionadas por Dorian diante dos sentimen-
tos dele por Sibyl Vane, como fica evidente neste diálogo:

 ...A confiança de Sibyl Vane me torna fiel, sua fé me torna bom. 
Quando estou com ela, lamento tudo aquilo que você me ensinou. 
Torno-me diferente daquele Dorian que você conhece. Sinto-me 
transformado, e o mero contato das mãos de Sibyl Vane faz com 
que eu me esqueça de você e de todas as suas falsas, sedutoras, ve-
nenosas e encantadoras teorias.
 − E quais são? − Indagou lorde Henry, servindo-se de salada.
 − Oh! Suas teorias sobre a vida, suas teorias sobre o amor, suas teo-
rias sobre o prazer. Todas suas teorias, Harry (WILDE, 2002, p. 86).

Lord Henry funciona, assim, como oponente no Programa 
Narrativo (doravante, PN) de Dorian Gray e funciona como manipulador 
para a quebra do contrato fiduciário com a confiança, fidelidade, bondade 
e doçura da vida que tinha antes de conhecê-lo, resgatada nos momentos 
que passava com Sibyl Vane, voz da manutenção de suas cores reais em 
oposição às “falsas, sedutoras, venenosas” e, paradoxalmente, “encanta-
doras teorias”.  Nota-se nessa fala que essas teorias cristalizam imposições 
que deixam o próprio Dorian confuso. Ele se torna bom quando está perto 
de sua amada, evidenciando, assim, que já está contaminado pelo discurso 
de Henry, embora ser mal, na teoria de Henry, constitua tão somente uma 
maneira de romper com o que é estabelecido, ratificando o que dissera 
Bhabha (2001, p. 76):

Anund Messeh: “Não é o que entra na boca de um homem que o 
corrompe, mas aquilo que sai de sua boca”.
Lido como a pantonímia do mimetismo, o relato de Anund Messeh 
emerge como uma questão da autoridade colonial, um espaço 
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agonístico. Na medida em que o discurso é uma forma defensiva de 
guerra, a mímica marca aqueles momentos de desobediência civil 
dentro da disciplina da civilidade: signos de resistência espetacular. 
É ai que as palavras do senhor tornam-se lugar do hibridismo – o 
signo bélico, subalterno do nativo -, é ai que podemos não apenas ler 
nas entrelinhas, mas até tentar mudar a realidade frequentemente 
coercitiva que elas tão lucidamente contêm. 

O catequista indiano Anund Messeh reproduziu o discurso de 
Cristo nos evangelhos4 que, igualmente, rompia com um discurso conser-
vador hipócrita dos fariseus, mais preocupados com as formalidades da 
lei que com à espontaneidade da graça. É essa a “resistência espetacular” 
de Cristo diante de um discurso que fugia da prática. O amor, agora, era 
a essência, o cerne da lei. Essa “desobediência” de Cristo também alcan-
ça aquela mesma desobediência civil de Henry Thoreau, de Gandhi, de 
Martin Luther King. Não se pode, entretanto, confundir reação com coa-
ção e nem coação com coerção. 

A perspectiva ética nasce da assimetria. Não é porque a sociedade é 
corrompida, que também vou me corromper. Isso é simétrico. Logo, a rea-
ção está para a atitude de um animal. Ela é instintiva em oposição ao ato 
reflexivo. Não podemos nos limitar à condição apenas de animal, porque 
a dimensão humana é aquela da resposta. 

O lexema “responder”, em sua essência etimológica, é preencher 
uma falta, é resolver um problema, é fazer uma intervenção por meio de 
um Projeto. A reação humana, logo, é responder com responsabilidade. 

O dogmatismo e o ato de generalizar os fatos são perigosos. Soam 
como os inimigos dos homens, como enfatiza Lynch em “True to Life: Why 
Truth Matters” (2005). Lembremo-nos da visão peripatética de Aristóteles. 
A coação é positiva. É o agir junto, dentro das normas. Seu limite é a Lei. 
Já a coerção é autoritária. Envolve a compulsão, a contenção, que, por sua 
vez, limita a liberdade e tolhe o crescimento, o desenvolvimento. 

A anomia é própria das crianças, porque estas vivem sem lei e che-
gam à heteronomia, que se caracteriza por uma ação influenciada por uma 
força externa ao indivíduo, que o regra, o governa. Kant, bebendo da fonte 

4 Confira: “Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto, 
sim, contamina o homem. ”Mateus 15:11. “Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa 
contaminar; mas o que sai do homem é o que o contamina. ”Marcos 7:15.



Valdenildo dos santos - organizador

192

de Rousseau, considerava essa força como uma ação não moral. É essa 
“realidade coercitiva” de que fala Bhabha.

Entremeio a esses diálogos vem à tona um pensamento de Henry 
que pode ser considerado como a manifestação do pensamento do próprio 
autor em relação à modernidade, quer dizer, que se aproxima conflituo-
samente de um dos pensamentos ramificados e tidos como estigmas na 
sociedade: a questão da pobreza, da bondade, da maldade e do prazer:

Realmente, hoje em dia, só existem imposições. Creio que a ver-
dadeira tragédia dos pobres é o fato de poderem viver apenas 
de renúncias. Os belos pecados, como todas as coisas belas, são 
privilégios dos ricos. 
 − O prazer é a única coisa digna de ter uma teoria ... Mas não pos-
so reivindicá-la como a minha. Pertence à Natureza, não a mim. 
O prazer é a pedra de toque da Natureza, seu sinal de aprovação. 
Quando somos felizes, somos sempre bons. Mas quando somos 
bons, nem sempre somos felizes (WILDE, 2002, p. 86).

Nessa colocação, o personagem, ao dizer que a tragédia dos pobres 
é o fato de poderem viver apenas de renúncias, evidencia que as pessoas de 
classe social menos abastadas almejam, sim, ascensão, mas para isso, terão 
que renunciar a muitas outras e, muitas vezes, acabam vivendo simples-
mente para o seu trabalho. Já o rico, que está em estágio social elevado, 
não enfrenta essa mesma situação, não tem esses mesmos problemas, po-
rém isso não significa que possa fazer o que quiser, pois tudo o que é bom e 
maravilhoso, na visão de Henry, é pecado. Aqui está uma sanção negativa 
do personagem Lord Henry aos cristãos, aos conservadores, na metáfora 
de que são estes que fazem parte do grupo dos obedientes, que renunciam 
aos prazeres da carne para estarem mais próximos de Deus. Mas não era 
essa a situação dos aristocratas ingleses.  

É cabível afirmar que essa visão está centrada no enunciado, pois a 
enunciação é a voz da sociedade, cujo discurso ideológico é contestado por 
Henry. Sendo assim, quando se fala de enunciação e de apontar ecos do 
próprio autor na construção da narrativa, seria imprudência não apontar 
algo do biografismo para relevantes investigações sobre o assunto. Como 
foi dito, se há enunciação da sociedade, há também a enunciação do autor 
no enunciado do personagem. 

Observe o que ocorre em A alma do homem sob o socialismo (WILDE, 
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2003, p. 33):

Lembremos que Jesus nunca disse que os pobres são necessariamen-
te bons e os ricos necessariamente maus. Isto não teria sido verdade. 
Os ricos são enquanto classes melhores que os pobres mais virtuo-
sos, intelectuais e corteses. Na sociedade, há apenas uma classe que 
pensa mais em dinheiro do que os ricos, e é a dos pobres. Estes não 
podem pensar em mais nada. Aí está o infortúnio de ser pobre. O 
que Jesus diz é que o homem não alcança a perfeição através do 
que ele é 

Essa fala denuncia a hipocrisia de uma vida digna baseada em pos-
sessões, em adquirir, em ter em oposição ao ser. Esse argumento de Oscar 
Wilde adquire consistência pelos fatos de se basear em interpretação bí-
blica e de revelar preceitos universais, porém o que está em questão é sua 
semelhança com o enunciado de Lord Henry, cujas colocações nos permi-
tem inferir que todas as coisas belas constituem pecados:

Sim, lembrava-se perfeitamente. Expressara o louco desejo de con-
tinuar sempre jovem e de que o retrato envelhecesse e de que sua 
própria beleza jamais se maculasse, e de que o rosto daquela tela 
suportasse o peso das suas paixões e dos seus pecados de que a ima-
gem pudesse ser vista com as marcas da dor e dos pensamentos e ele 
pudesse conservar, apesar de tudo, a delicadeza e o encontro de sua 
até então consciência (WILDE, 2002, p. 98).

Esse encontro da consciência é um mecanismo de transferência, de 
troca da efemeridade da vida pela eternidade da arte. Na impossibilidade 
do homem corrompido se perpetuar, o retrato, a arte, em que tudo é per-
mitido e belo é o lugar de sua realização, a ficção em oposição à realidade. 

Podemos dizer, pois, que determinados indícios exteriores apontam 
para questões de identidades bem como de descobrir o que motiva e/ou 
determina as atitudes de determinados personagens. Estes elementos ex-
tratextuais são importantes, mas podem ser alcançados em sua profundi-
dade por meio de uma análise imanente e objetiva do texto.  

É possível uma análise objetiva do texto literário?

A análise objetiva do texto não se torna vaga e superficial, na me-
dida em que averigua e apresenta as ações dos actantes sujeitos, perso-
nagens, como chamados na literatura, por meio de suas ações e de suas 
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palavras no próprio texto:

Contudo a profunda veneração que a identidade moderna dispõe a 
dedicar o gênio, beirando tantas vezes a idolatria dificilmente inva-
lida o fato elementar de que ninguém poderia reificar sua própria 
essência. Quando esta essência aparece objetivamente sob a forma 
de obra de arte ou de manuscrito comum – manifesta a identidade 
da pessoa (ARENDT, 2008, p. 222 – 223)

É justamente esta impossibilidade (não-poder-fazer-se jovem para 
sempre) de transformar o que é abstrato, o que é ficção em realidade, o 
que chama de reificação da própria essência que denuncia a podridão 
do ser humano, corruptível, limitado e grosseiro. Essa essência deste ho-
mem mostra “objetivamente sob a forma de obra de arte ou manuscrito 
comum” a verdadeira identidade dos homens, especialmente da “high-so-
ciety”, cada vez mais “down”, como já cantava Elis Regina. 

Deve ser evidenciado que esta obra revela, ainda, aspectos de meta-
linguagem sugeridos pela questão do autobiografismo, referindo-se à arte, 
tema que permeia outras obras de Wilde, dentre elas, De Profundis e Balada 
do cárcere de reading (1990).

Na visão de Arendt (2008, p. 153):

O trabalho de fabricação propriamente dito é orientado por um mo-
delo segundo o qual se constrói o objeto. Este modelo pode ser uma 
imagem vista pelos olhos da mente ou um esboço desenhado, no 
qual a imagem já encontrou certa materialização provisória através 
do trabalho. Em ambos os casos, o que orienta o trabalho de fabri-
cação está fora do fabricante e precede o processo de trabalho em 
si, tal como as exigências do processo vital dentro do trabalho pro-
cedem ao processo de labor. (O que acabo de dizer está em flagran-
te contradição com as descobertas da psicologia moderna, que nos 
dizem quase unanimemente que as imagens mentais estão seguras 
e localizadas em nossa cabeça quando as dores da fome em nosso 
estômago). 

Greimas (1993) e Fontanille (1993) afirmam que há um estado de 
coisas, via sensibilidade do corpo, que é rebaixado ao estado do sujeito e 
reintegrado ao seu espaço interior (1993, p. 14).  Deste ponto de vista, sim, 
podemos considerar que “o trabalho de fabricação está fora do fabricante”.

Em O retrato de Dorian Gray há essa razão de pensamento quando o 
narrador diz que era como se o retrato projetasse algo em Dorian que o 
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induzisse a fazer coisas ruins:

Dorian Gray observou o retrato e, de repente, um sentimento de 
ódio irrefreável contra Basílio apoderou-se dele, como se lhe tivesse 
sido soprado por aqueles lábios sarcásticos. Os instintos enlouqueci-
dos de uma fera acuada despertavam nele e detestou aquele homem 
sentado junto à mesa, como nunca havia odiado ninguém em toda 
a sua vida. (Wilde, 2002, p.166)

É interessante observar que a “fera acuada” fora desperta. O retrato, 
neste caso, na representação de um estado de coisas do mundo, acordou o 
instinto violento próprio dos homens quando agem feito animais.  Então, 
já estava nele. Só faltava se manifestar. É esse saber sobre si, essa sua cons-
ciência da impossibilidade de ser eternamente belo como o retrato, da es-
fera da ficção, objeto, de fato, fabricado, que o faz se voltar contra o seu 
criador. É o retrato do mundo, de um estado de coisas que não consegue 
mudar, de sua impotência, do seu não poder ser a perfeição de uma obra 
de arte, sua desilusão com o mundo e seu criador, em última instância, 
diante de um mundo imperfeito. Sobre essa perfeição do sujeito humano 
passamos a discorrer agora em torno de um viés semiótico discursivo. 

A perfeição do homem como artista

Ao persuadir Dorian, Henry utiliza seus conhecimentos filosóficos, 
tendo a consciência de que suas teorias dificilmente podem ser aplicadas 
na vida em sociedade. Portanto, Henry sabe que existe uma esfera pública 
e que essa impossibilita determinadas ações em sociedade. 

Na visão de Arendt, “No mundo público, só é tolerado o que é tido 
como relevante, digno de ser visto ou ouvido, de sorte que o irrelevante 
se torna automaticamente privado” (2008, p.61). Essa afirmação teórica 
condiz com o enunciado irônico manifestado por Lord Henry Wotton: 
“Já se disse que os grandes acontecimentos acontecem no cérebro. É no 
cérebro é somente nele que também acontecem os grandes pecados do 
mundo” (WILDE, 2002, p. 24). Há, como vemos, recursos semânticos 
que mostram a intenção irônica do narrador no uso da expressão “Já se 
disse”. Além disso, considerando que a obra de arte representa uma fuga 
para a existência do personagem, a qual é repreendida pela sociedade, cria-
-se outra forma de manifestação do eu. Cabe evidenciar que essa outra 
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manifestação estará condicionada a outrem, porém é um tanto maleável 
em relação aos que concordaram em restringir seus pensamentos somente 
a si mesmos diante de suas limitações morais e ideológicas.     

Constitui algo negativo para o autor saber que ele vive uma reali-
dade moldada, a qual não pode ignorar completamente e deve, logo, ser 
levada em consideração, situação essa que implica o risco de se diminuir a 
originalidade de uma obra de arte. Na própria obra em análise, de forma 
metalinguística, o autor manifesta essa consciência no momento em que 
o jovem Gray se questiona a respeito de seu retrato: “Como é triste, eu me 
tornarei velho, horrível, espantoso. Mas este retrato permanecerá sempre 
jovem. Não será nunca mais velho do que neste dia de junho” (WILDE, 
2002, p.31). 

É essa quebra da linearidade das ideias humanas de teor conserva-
dor, da hipocrisia e deterioração vitoriana que faz o retrato sempre jovem, 
incorruptível. É esse desejo humano de se tornar eterno que o faz cavalgar 
rumo à troca, ao pacto. É a defesa do esteticismo, da perfeição em oposi-
ção ao puritanismo que advogava a ideia da arte enquanto objeto mágico 
da utilidade e dos valores sociais. Sob este ângulo, a arte não poderia ser 
subordinada aos princípios morais, sociais, religiosos e nem tampouco ter 
um teor didático, porquanto sua meta final é a arte pela arte5. 

A arte pela arte

O larpurlartismo é essa tendência espontânea e desorganizada, anár-
quica, é defendida por Wilde em “The Decay of  Lying” (1891), em que a 
arte nunca expressaria nada além de si mesma, que quando não é uma boa 
arte, vem de um retorno à vida, ou da natureza que são elevados aos ideais e, 
finalmente, que a vida imita a arte muito mais que a arte imita a vida. Desta 
forma, “O Retrato de Dorian Gray” é a projeção do próprio homem dentro 
do quadro que se deteriora com o tempo, do homem que se transforma e 
não consegue permanecer belo para sempre. Essa beleza só é possível no 
plano da ficção, nos moldes da verossimilhança, da veridicção, posto que o 

5 Para uma compreensão mais aprofundada do Esteticismo wildiano leia-se seus en-
saios críticos “The Critic as Artist, The Decay of  Lying, Pen, Pencil and Poison and 
The Truth of  Masks”, publicados na coleção “Intentions” (1891) e seus epigramas 
nas comédias e prefácios.
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objetivo da própria arte é mentir e contar coisas belas e falsas e é essa beleza 
que provoca no observador as delícias sensuais, o prazer de ver.   

Esse desejo, no plano real, de se eternizar, parece evidente se consi-
derarmos que a voz de Lord Henry é a própria voz de Wilde. Em sua con-
versa com Basílio, isso parece evidente: “Temos necessidade, na dura luta 
pela vida, de algo que perdure”. Esse querer se perdurar é uma tentativa 
de se fazer a manutenção do prestígio, cuja sanção destinada por Henry, 
enquanto narrador, é negativa, posto que “enchemos o nosso entendimen-
to de futilidade do tipo, na inútil esperança de manter o nosso prestígio. O 
homem culto, bem informado de tudo, é o ideal de moderno”. Essa visão 
disfórica deste homem funciona como uma pista para a transformação que 
sofre o retrato: “Mas a mente deste homem bem informado é uma coisa 
horrível. É como uma miscelânea monstruosa e empoeirada, onde objetos 
amontoados custam sempre mais do que valem.” 

Dorian Gray guardou seu retrato. Escondeu-o de Basil Haward, seu 
criador. A previsão de Henry se cumpriu. Virou um monstro. Essa é a ra-
zão pela qual ele diz: “Creio que, apesar de tudo, você se cansará primeiro. 
Algum dia você olhará para seu amigo que lhe parecerá um pouco mal 
desenhado, ou não lhe agradará a tonalidade da sua cor”. 

É essa inconstância do observador diante da obra de arte, ou da arte 
criativa, do artista, sua inquietação que atribui valores à obra e isso rompe 
com o contrato da arte pela arte. Ela não teria sentido, se alguém não a 
observasse e a julgasse. Na pior das hipóteses, deveria provocar pelo me-
nos um efeito estético do tipo: “que lindo”, que pintura bonita! O tempo 
passa e as exclamações vão embora na rotina da vida do ser humano. Os 
desapontamentos que temos nas relações humanas são inevitáveis. Essa é 
a voz de Henry. Essa é a voz de Wilde. A voz da decepção em suas relações 
amorosas: 

Em seu íntimo, você reprovará asperamente, chegando à conclusão 
de que ele agiu muito mal com você. No dia seguinte, você estará 
totalmente frio e indiferente. Será lamentável, porque você se trans-
formará. O que você me disse não passa de um romance artístico, 
se preferir, e o pior é que, quando se vive um romance, de qual-
quer espécie que ele seja, acaba-se completamente sem romantismo 
(WILDE, 2002 p. 17).
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Esse sujeito em disjunção com o romantismo é a prova do final das 
relações afetivas, realizadas, como o retrato, mas frustrantes, inconstantes, 
passageiras, não duradouras como o jovem que se corrompe em seus prin-
cípios. Ao final, tentará voltar a uma essência que já não consegue mais. O 
mesmo vazio de sempre o acompanhará. Será sempre escravo e prisioneiro 
de si mesmo, o que é “tão ou mais amargo e humilhante que ser escravo 
de outrem”. 

Henry conclui assim que há a “aflição, não para a glória do gê-
nio criador”, porque “a supremacia do homem sobre a sua obra parece 
realmente subvertida em seu caso de sorte que ele, o criador vivo, vê-se 
concorrendo com suas criações, às quais sobrevive, ainda que elas possam 
vir a resistir mais tempo” (ARENDT,2008, p. 223). Na criação da obra em 
análise e na construção dos próprios diálogos emerge a questão da limita-
ção da vida diante da sociedade, levando a crer que a obra representa uma 
fuga da realidade que se envolve pela ideologia. Prova disso é que as vo-
zes dos personagens nos mostram envolvidos por uma ideologia idêntica 
àquela utilizada pelo escritor para apresentar Lord Hery se contrapondo 
às normas sociais.

É o que chamamos de efeito patêmico que o criador da obra de arte, 
o pintor do retrato, o escritor do romance, o ator de uma peça teatral, ou o 
pregador de um sermão vão desencadear em seu público, como o orador 
faz com sua plateia. Por meio disso é que o autor projeta seu pensamento, 
sendo assim, eterniza algo que não ocorrerá com ele. 

No diálogo abaixo, existem, uma vertente em que está de acordo 
com ideais, representada por Basílio Hallward, e uma outra em que os 
agride, representada por Lord Henry Wotton, que é ideológica:

Basílio Hallward, dirigindo-se à porta que dava para o jardim. –– 
Acho que você é um ótimo marido, mas envergonhado de suas pró-
prias virtudes. Você é um homem extraordinário. Nunca diz uma 
coisa imoral e jamais pratica uma ação má. O seu cinismo não passa 
de uma pose, e a mais irritante que conheço! –– exclamou, rindo, 
Lord Henry... (WILDE, 2002, p. 24)

J. Carroll (2005) em “Aestheticism, Homoeroticism, and Christian 
Guilt in The Picture of  Dorian Gray” afirma que “Basil is a moralist, not 
a wit, but he is also a true artist” (p. 298). Moralista não perspicaz, Basil é 
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um verdadeiro artista e esconde, como um enigma, sua identidade pessoal 
em seu espírito criativo, dividido em si mesmo.  Ele é criado por Wilde 
para representar sua visão de arte e o ideal de beleza que se opõe aos prin-
cípios vitorianos. Deste modo, Basil é a figura que se vê em pedaços entre 
o culto ao belo imposto pelas suas próprias visões da arte e do moralismo 
de seu tempo. Nesta perspectiva, Basil funciona como um espelho que 
reflete o conflito de Oscar Wilde.

Nesse antagonismo discursivo, percebe-se a indignação de Lord 
Henry perante o processo natural das coisas e, por isso, essa exclamação se 
fará presente no decorrer de toda a obra, se imbricando com as mudanças 
de comportamento de Dorian Gray e refletindo a desordem moral e ideo-
lógica, preceitos dos quais ele se apropriará num determinado momento. 
Vale lembrar que, diante de todos esses acontecimentos, Lorde Henry não 
muda seu discurso. O personagem mantém a mesma postura ideológica 
mesmo quando Dorian Gray começa a querer seguir novamente os concei-
tos normais da sociedade e mostra-se dividido entre os discursos ideológi-
cos modernos e conservadores, numa situação conflituosa.

Esse fato evidencia a concorrência do autor com sua criação, pois, 
tendo o autor consciência da impossibilidade de transgressão da ideologia, 
resta-lhe fazer com que Dorian volte ao seu estado normal, mesmo que 
para isso ele entre num estado de destruição. 

Dessa decadência da imagem do personagem depreendemos uma 
determinada simbologia: a sociedade é a responsável pelo que lhe acon-
tece. Já Lorde Henry não tem um desfecho, o leitor não sabe o que lhe 
ocorre. Ele apresenta-se da mesma forma do início ao fim da narrativa. 
Por essas razões, Arendt afirma que é somente seu discurso que provém 
do autor, o que implica que esse se torne seu espelho e postula, ainda, que 
o processo de construção de uma obra pode ser comparado à criação da 
própria vida, já que em ambos os processos, essa consome a durabilidade, 
desgasta-a, a levará a desaparecer até que a matéria morta, resultado de 
pequenos processos vitais, singulares e cíclicos, retorne ao círculo global e 
gigantesco da própria natureza, onde não existe começo nem fim, e onde 
todas as coisas naturais circulam imutáveis, em infindáveis repetições. O 
mais intrigante é que, em meio a tudo isso, o discurso permanece, e é 
justamente por meio dele que o personagem é construído e se mantém na 
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narrativa, não obstante que suas falas tragam consigo os ideais de outrem.
É, portanto, por meio da ruptura do ideológico desse personagem, 

de um sentimento de grande indiferença e inquietação que se manifestou 
na sua vida, sobretudo, pela existência de sua relação com o (s) outro (s), 
que lhe impõe, muitas vezes, posturas não éticas que se chocam com as 
normas preestabelecidas pela sociedade, que vemos o seu retrato.

O apagamento do sujeito por intermédio de novas entidades, no 
caso, narrador ou personagens, são ferramentas que subjazem ao interesse 
do seu criador, fazendo-o um manipulador que se isola do contexto, ou 
seja, do mundo linguístico. Todavia, sua marca extralinguística é existente. 
Na obra em questão, há a criação de um manipulador e pode-se afirmar 
que tal subjeção está embasada no procedimento narrativo em que Dorian 
Gray sofre transformação de conduta por intermédio, ou sob influência de 
Lorde Henry Wotton.

Diz Arendt que “Não é que o contexto social não focalize a elocu-
ção”, mas que “o processo de especificação e individuação ainda precisa 
ser elaborado dentro da teoria de Bakhtin” (2008, p. 262). 

Ele postula que é preciso se criar uma “modalidade através da qual 
o gênero da fala” venha “a reconhecer o específico como limite de signifi-
cação”, e que isso é “uma fronteira discursiva” (BAKHTIN, 2008, p. 262). 

É no enunciado que se manifestam as questões enunciativas que 
são representações do paradigma da ação social, e com isso, por meio da 
escrita se tem a oportunidade de contestar a ação social que emerge da 
união do saber e poder em um presente enunciativo do qual se recupera na 
memória discursiva. 

Conclusão

O que este trabalho apresenta de “novo”, se é que é possível se falar 
de “novo”, uma vez que alguns acreditam que não existe nada de novo na 
nova era, foi o fato de levarmos os alunos da escola pública, mais preci-
samente do Ensino Fundamental, ao desafio de pensar, inferir, de alcan-
çar, como desejava Paulo Freire, uma certa autonomia, um caminho, uma 
forma de ver e ler o texto literário, ou mesmo quaisquer outros textos, 
uma vez instrumentalizados, de forma mais crítica, objetiva e científica, o 
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que pôde ocorrer por meio da experiência com que as atividades em sala 
de aula foram desenvolvidas. Não apenas a motivação que gera o enga-
jamento, mas também a internalização de temáticas que fazem parte de 
seu cotidiano foram despertadas. Deste ponto de vista, há de se admitir 
que o trabalho com o poema, partindo-se de um gênero menor (quanti-
tativamente) para um gênero maior, o romance, passando-se pela crônica 
e o conto foi salutar para o despertamento de suas emoções e, embora de 
forma “imperfeita” linguisticamente, com uma notável capacidade de se 
perceber o sentido, ou os sentidos que percorrem os textos literários. 

Outra “novidade” foi o desafio de propor diálogos entre a literatu-
ra, a linguagem romanesca, teorias da análise do discurso, pinceladas da 
estética da recepção e a semiótica da Escola de Paris que prima por uma 
leitura imanente do texto. Os mais vaidosos e que lhe fogem a humildade, 
própria dos gênios, diriam que certas interfaces não são possíveis, especial-
mente quando se posicionam em seus pedestais de arrogância. Os resulta-
dos aqui obtidos por meio de análise das produções e impressões dos alu-
nos demonstram que não só há ecos intertextuais, mas também literários 
e semióticos que convergem entre si e que, separadas suas aplicabilidades, 
podem funcionar como instrumentos importantes para o desenvolvimento 
das habilidades de leitura e escrita dos alunos.

Espera-se, desta forma, que este trabalho possa contribuir com ou-
tras pesquisas do gênero realizadas em sala de aula, bem como provocar 
outros pesquisadores a levarem adiante a proposta de se trabalhar o poe-
ma, a crônica, o conto e o romance em sala de aula sob a luz não só de 
uma teoria, o que restringiria sua capacidade de abrangência, mas com 
a experimentação de teorias que, embora pareçam tão distantes, podem, 
eventualmente, estar bem próximas e conversarem entre si.   
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LAVOURA ARCAICA: UMA LEITURA DO 
NÍVEL NARRATIVO E SOB O OLHAR 

DA TEORIA DA FIGURALIDADE
Tânia Regina Montanha Toledo Scoparo1

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este trabalho2 apresenta uma leitura do romance Lavoura Arcaica 
(1975), de Raduan Nassar, e de um fragmento na transmutação fílmica ho-
mônima (2001), de Luiz Fernando Carvalho, pelo viés da semiótica dis-
cursiva, mais especificamente, a sintaxe narrativa, inserindo, também, na 
análise, o semissimbolismo. 

O romance de Raduan Nassar dispensa comentários em relação 
à estética e constitui-se num trabalho de transmutação3 para um leitor/
coenunciador4 crítico, criativo e sensível. O texto apresenta um escritor 

1 Doutora e Pós-Doutora em Estudos da Linguagem pela Universidade Estadual de 
Londrina – UEL - Contato: taniascoparo@uol.com.br

2 Recorte (adaptado) de um capítulo de minha tese de doutorado publicada pela Uni-
versidade Estadual de Londrina - UEL, em 2017.

3 O mais comum é utilizarmos o termo adaptação quando nos reportamos aos filmes 
traduzidos de textos literários.  No entanto, Roman Jakobson (1969, p. 64-65), na 
obra Linguística e comunicação, propõe uma terminologia para as diferentes tradu-
ções, assinalando três modos de interpretação do signo verbal. O primeiro modo, 
denominado de intralingual, consiste na tradução de um signo por outros signos da 
mesma língua; o segundo modo consiste na interpretação por meio de signos ver-
bais de outra língua, denominado tradução interlingual, ou tradução propriamente 
dita; e o terceiro, denominado tradução intersemiótica ou transmutação, que con-
siste na interpretação dos signos verbais por meio de sistemas de signos não verbais. 
Desse modo, Jakobson apresenta a terminologia transmutação para a interpretação 
de signos de um meio verbal a outro, não verbal. Esse termo, portanto, é o mais 
apropriado nesse procedimento.

4 Em semiótica, o leitor se constitui como um destinatário da comunicação e um 
sujeito que produz o discurso, um coenunciador capaz de desvelar os sentidos do 
texto de forma consciente e crítica.
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que mistura tradição e (pós) modernidade à imigração libanesa e ao espa-
ço rural, obra-prima cujo conteúdo denso deixa transbordar o trágico e o 
lírico que na narrativa se entrelaçam, sensibilizando o enunciatário para a 
revolta e sofrimento do enunciador protagonista André. 

Em pauta, o drama de manter um diálogo com temas, problemas e 
valores que marcam de forma indelével a família, revelando o comporta-
mento humano frente a uma sociedade rural arcaica e trazendo à tona os 
valores éticos e morais vigentes na sociedade libanesa/brasileira, por meio 
dos sentimentos contraditórios de amor, paixão, desprezo, raiva e ódio 
entre os membros da família. 

O filme homônimo, por sua vez, de Luiz Fernando Carvalho, exi-
bido em 2001, é um processo de criação, uma transmutação que, mesmo 
fazendo largo uso do texto de Nassar, transborda sentidos na sua trama 
enleante de imagens, sons, música, ritmo, luz, etc. É, sem dúvida, uma teia 
de significados que adensa as belas imagens que emergem da obra. 

O enredo trata do conflito entre André, seu pai e a paixão incestuo-
sa pela irmã. Ele pertence a uma família rural engessada no tempo e no 
espaço descendente de libaneses. A família é constituída pelo pai, o pa-
triarca; o irmão mais velho, Pedro; as três irmãs Rosa, Zuleika, e Hunda; 
a mãe, mulher submissa; André, filho pródigo e sujeito da ação discursiva; 
Ana, irmã e a paixão de André; e Lula, o filho caçula. 

Estudaremos como os sentimentos conflitantes entre os membros 
da família se articulam no processo de produção de sentido nas duas 
obras, romance e filme.

O NÍVEL NARRATIVO NO ROMANCE 

Aqueles familiarizados com a proposta da semiótica de Greimas 
sabem que a teoria fornece uma ferramenta para a análise com diferentes 
graus de abstração, denominado percurso gerativo de sentido, o qual conduz o 
leitor à compreensão global do texto e é dividido em três níveis de análise, 
segundo José Luiz Fiorin (1999): fundamental, narrativo e discursivo. O 
esquema original de Greimas, no entanto, apresenta apenas os níveis nar-
rativo e semio narrativo, sendo que cada um deles possui um componente 
sintático e um componente semântico. 
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No romance em foco há como conteúdo mínimo fundamental a 
negação da opressão, advinda de uma tradição arcaica, observada como 
negativa, e a afirmação da liberdade, sentida como positiva. No nível das 
estruturas narrativas, na sintaxe narrativa, não se trata de negar ou afirmar 
conteúdos, mas de transformar, pela ação do sujeito, estados de liberdade 
ou de opressão.

Os actantes são figurativizados por S1 e S2, no papel temático dos 
atores André e o pai Iohána respectivamente, e a irmã Ana denominada 
actante S3, e o irmão Pedro, actante S4. Ainda há, na narrativa, a mãe, o 
avô, e os outros irmãos. Há transformações no estado desses sujeitos que, 
segundo D’Àvila, “são investidos de funções predicativas que definem o 
seu fazer (transformação) por meio de modalidades do /Saber/ Poder/ 
Querer/ Dever/ → Fazer, nisso implicado o Ser do sujeito narrativo =  (S 
Ս OV) ou (S Ո OV) em situação de estado (ser/ estar/ permanecer/ ficar)”.

A semioticista da teoria da figuralidade afirma que 

A essência (o Ser) do fazer poético do narrador pode ser observa-
da a partir de um dos termos do esquema narrativo greimasiano: a 
Competência, que caracteriza o sujeito operador enquanto possuidor 
das modalidades do /Saber-Fazer/ Poder-Fazer/ Dever-Fazer/ e 
/Querer-Fazer/. Sua ação (Performance) estará implicada como o 
/Fazer-Ser/ da obra, assim como a manipulação /Fazer-Fazer/ e 
a sanção (Ser do Ser) nos vários planos da linguagem (D’ÀVILA, 
2005, p. 326).

Observemos como se dão essas transformações. O Programa 
Narrativo inicial, final, e principal, do percurso de Andre, S1, é:
F: S1 → [(S1 U OV) (S1 ∩ OV)] virtual
F: S1 → [(S1 U OV) (S1 U OV)] realizado 

No início da narrativa, S1 encontra-se num quarto sombrio de pen-
são, longe da família, em estado conjuntivo com a solidão, revoltado pela 
opressão exercida pelas palavras do pai, S2, mesmo longe dele (S1 U OV) 
“a gente sempre ouvia nos sermões do pai que os olhos são a candeia do 
corpo, e que se eles eram bons é porque o corpo tinha luz, e se os olhos 
não eram limpos é que eles revelavam um corpo tenebroso” (NASSAR, 
1989, p. 155), e ainda está atrelado aos sentimentos de paixão pela irmã, 

5 Usaremos várias vezes trechos do texto para exemplificar, por isso, desse ponto em 
diante, quando houver, após uma citação do romance, somente a página, trata-se 
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S3, que é o cerne do drama de André “e quase perguntei por Ana” (p. 
16). A fuga da fazenda, em busca de libertação (OV), está ligada tam-
bém a sua relação com o moderno, ao aqui e agora, ao presente, e, para 
isso, precisa desobedecer à autoridade paterna, negar os valores familiares, 
para ter posse da liberdade, livre de amarras e tradições, compreende uma 
fase de competência para tanto. Desejo e/ou necessidade são noções que 
certamente estão na origem dessa atuação. O irmão Pedro, S4, chega à 
pensão com intuito, esperança de levar André para casa. André narra a 
Pedro suas lembranças. Sua performance é percebida pelas ações narradas 
nessas lembranças. André, para alcançar a liberdade, encontrava-se diante 
das modalidades virtualizantes do /querer-fazer/ e do /dever-fazer/, ma-
nipulado pela sedução da irmã nas rodas de dança da família “e não tar-
dava Ana, impaciente, impetuosa, o corpo de campônia, a flor vermelha 
feito um coalho de sangue prendendo de lado os cabelos negros e soltos” 
(p. 30) e com pensamentos de desejo “ficava imaginando de longe a pele 
fresca do seu rosto cheirando a alfazema, a boca um doce gomo” (p. 32) é 
transformado em sujeito do /poder-fazer/ e do /saber-fazer/, modalida-
des atualizantes adquiridas na competência, com o intuito de realizar um 
programa narrativo de performance, ou seja, precipitando-se nos braços da 
irmã, consuma-se o desejo, burlando os valores arcaicos e opressivos do 
pai. Aqui, tem-se um Programa Narrativo momentâneo de performance: 
PN: F: S1 → [(S1 U OM) (S1 ∩ OM)] realizado 
OM (Objeto Modal) = Consumação do desejo

Nesse PN, a mudança de estado concretiza-se, entra em conjunção 
com o Objeto-Valor liberdade, por meio da consumação do desejo. A per-
formance é realizada.

Vale ressaltar que André, em seu percurso, sempre se voltava à natu-
reza para fugir das leis que organizam o mundo. Em vários momentos, na 
narrativa, ele se volta a ela para sentir-se puro, livre da opressão, um refú-
gio que desconhece moralidade. Nessa performance, ele também se volta 
a ela no momento em que Ana entra à casa velha para ir ao seu encontro 
“tirei sapatos e meias, sentindo meus pés descalços na umidade do assoa-
lho senti também meu corpo de repente obsceno, surgiu, virulento, um 

da 3ª edição do romance, publicado em 1989 (originalmente em 1975), pela Editora 
Companha das Letras, São Paulo.
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osso da minha carne” (p. 103). O assoalho aqui como figura da natureza, 
a madeira úmida dá-lhe a sensação da liberdade: sem julgamento, sem lei.

Com a necessidade de ir contra os desmandos do pai e o desejo pela 
irmã instaura-se no texto uma instância responsável pela eclosão desses 
impulsos. De natureza cultural, o modelo narrativo prenuncia que o indi-
víduo responde a imposições sociais que, muitas vezes, vão contra as ex-
pectativas do sujeito. Trata-se de um plano axiológico que representa um 
sistema de valores tradicionais representativos de famílias com preceitos 
arcaicos, de onde sobressai força e influência de um poder superior, de to-
mada de decisão caracterizado como instância do destinador, configurado 
nas palavras do pai. Dessa instância provém a necessidade que impulsio-
nou a ação do sujeito e instaurou sua competência, o /Fazer e Ser/, e a 
performance se realizou. Há uma aparente mudança de estado para outro, 
ou seja, o desejo é consumado. S1 e S3 entram em conjunção com a pai-
xão, com o prazer. S1 entra em conjunção com o Objeto-Valor abstrato, 
a liberdade, pois, pelo ato do incesto, proclamou seu grito de revolta, um 
não à opressão, às tradições “era Ana a minha fome ... a minha loucura ... 
o meu respiro” (p. 109).

No entanto, Ana se arrepende e a moral se sobrepõe, afastando-se 
do irmão. André foge da fazenda. Sozinho na pensão rememora sua in-
fância e juventude ao irmão. Depois, André retorna à fazenda. O pai feliz 
com o retorno do filho e a aparente união da família organiza uma festa.

Na última fase do programa narrativo, denominada Sanção, os ac-
tantes se encontram disjuntos dos valores almejados. A sanção é negativa. 
Segredos e mentiras são desmascarados, perdem-se as recompensas. Caem 
as máscaras sociais. Na festa, Pedro conta ao pai o incesto praticado entre 
os irmãos, André e Ana. O pai mata a filha e, depois, não explicado pelo 
texto, morre. Pedro perde o pai e a irmã. André assume os valores arcaicos 
do pai, em um ciclo constante: o pai como sucessor do avô, sucedido pelo 
filho mais velho, Pedro, e também por André, a tradição passada de pai 
para filho, de geração para geração; enfim, André revive sua história, em 
plena solidão.

Ao lado da noção de fazer do sujeito vigora um estado inequívoco 
de disjunção entre ele e o objeto. O ator não se libertou e acabou por se 
tornar uma voz do próprio pai. Não se pode negar que paira sobre o leitor, 
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no final da narrativa, um sentimento de impotência perante os trágicos 
acontecimentos. 

A esfera de ação do sujeito foi delimitada pela ação de outro sujeito, 
o antissujeito pai - e por conseguinte o próprio irmão Pedro, que era uma 
extensão das palavras de ordem do pai “senti nos seus braços (de Pedro) 
o peso dos braços encharcados da família inteira” (p. 11) e quem contou a 
este sobre o incesto - que lhe impôs resistência e comprometeu o êxito de 
um percurso narrativo sancionado positivamente. 

Enquanto a relação sujeito/objeto representa uma identidade actan-
cial, a relação sujeito/antissujeito representa a descontinuidade actancial 
responsável pela separação da primeira relação. Sem a presença do antis-
sujeito, a interação entre sujeito e objeto tenderia à conjunção, à neutra-
lização das marcas de diferença. O sujeito precisava do objeto para sua 
completude, sua própria identidade, ao uno, de ser integralmente. Dessa 
forma, salta aos olhos a força do antissujeito como função perturbadora 
da ordem; sem ele não haveria um percurso, o sujeito teria o objeto ao seu 
alcance. A configuração da presença do antissujeito acentua o efeito de 
descontinuidade entre os actantes. O sujeito perde o objeto, aumentam a 
distância e a tensão decorrente do sentimento de falta.

O sentido narrativo está na força dos sermões do pai “Pedro, tudo 
em nossa casa é morbidamente impregnado da palavra do pai” (p. 43). A 
ação antagonista está delineada nas funções actanciais descritas nos ser-
mões “o mundo das paixões é o mundo do desequilíbrio [...] a paciência 
é a virtude das virtudes, não é sábio quem se desespera, é insensato quem 
não se submete [...]” (p. 56-62). Pelos sermões se estabelece um contrato 
entre antidestinador, aquele que faz não-fazer, no caso, representada pe-
las palavras do pai, investidas de valores opressivos, e antidestinatário, no 
caso, pela imposição dessas palavras na figura do irmão Pedro, investido 
dos valores conservadores da família, que recebe do primeiro actante um 
dever fazer e passa a agir como sujeito do fazer. O irmão Pedro comparece 
na pensão para reforçar as palavras do pai e manipular por provocação o 
poder fazer do sujeito André “para manter a casa erguida era preciso forta-
lecer o sentimento do dever, venerando os nossos laços de sangue, não nos 
afastando da nossa porta, respondendo ao pai quando ele perguntasse” (p. 
23). André retorna à fazenda e completa o percurso narrativo.
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Há, também, em jogo, no percurso, o próprio tempo “O tempo, o 
tempo é versátil, o tempo faz diabruras, o tempo brincava comigo, o tempo 
espreguiçava provocadoramente, era um tempo só de espera [...]” (p. 95). 
Os actantes opositores disputam entre si esse tempo. Há um valor implíci-
to nesse tempo para os actantes, que se desdobra em duas funções mani-
festadas no texto: de um lado o objeto “liberdade”, de outro, o antiobjeto, 
“tempo”. Este impossibilita aquele, pela sua inexorabilidade. Os dois ac-
tantes possuem visões diferentes em relação ao tempo. O pai o endeusa, 
André o vê como um demônio. Momentos antes de iniciar a festa trágica, 
no início do capítulo 29, André revela a inutilidade da luta contra o poder 
do tempo. A despeito da vontade do homem, de seus desejos, ele cumpre 
seus desígnios, como a profecia do maktub do avô, ou seja, “está escrito”; o 
movimento do tempo, como o pai dizia, se dá no sentido de sempre man-
ter as coisas no mesmo lugar, ou num movimento circular que sempre re-
torna ao ponto de partida. É esse o tempo diabólico de André. No último 
capítulo do romance veremos a verdade da concepção de tempo do pai: a 
crença fatalista na inflexibilidade do destino. Os sermões do pai mostram 
a precariedade de revolta, de mudança. André o percebe no final, o tempo 
não se deixa manipular pelo homem. André cai na sua armadilha, como o 
pai, o avô, e o irmão o fizeram. O círculo permaneceu imutável.

 No tópico a seguir, mostraremos o nível narrativo no filme. Para 
isso escolhemos uma sequência de imagens do percurso de André, que 
transmutada, dialoga com o romance de forma bastante análoga. 

O NÍVEL NARRATIVO NA TRANSMUTAÇÃO FÍLMICA

Do ponto de vista narrativo, verificamos que todas as fases da se-
quência narrativa relativas ao PN do sujeito no romance foram fielmente 
seguidas pelo filme, redundando, portanto, ambas as narrativas na virtua-
lização (S U O).

Nesse sentido, optamos por mostrar uma sequência de imagens 
para reforçar a produção de sentido do texto fílmico por meio de seus 
recursos visuais.

Como no romance, o sujeito André, no filme, é transformado em 
sujeito do /poder-fazer/ e do /saber-fazer/, modalidades adquirida na 
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competência, com objetivo de realizar um programa narrativo de perfor-
mance. É esse programa que observaremos como foi transmutado6.

Figura 01: Sujeito de espera Figura 02: Sujeito de estado

Figura 03: O encontro Figura 04: André agradece!

A sucessão de imagens cria o movimento e a aparência de vida no 
cinema. Sobre o movimento, palavra que nos reporta ao termo quinese, 
segundo Valdenildo dos Santos, na esteira de Julia Kristeva e Fernando 
Poyatos, é estudado incialmente por Darwin, “pioneiro no estudo comu-
nicativo dos movimentos e, em seguida, os trabalhos de Franz Boas, que 
marcam o  nascimento  da  quinésica  americana” (2017, p. 224). Ao trans-
portarmos o termo à semiótica da figuratividade visual de D’Ávila vemos 
que são,como Santos aponta, bebendo na fonte de D’Ávila, “os  primitivos  
figurais  que  vão  se  transformar nos  figurativos,  os  primeiros  da  ordem 
da expressão e os segundos do plano do conteúdo” (2017, p. 228). No caso 
do cinema, além do movimento, nessa organização, tem-se a montagem. 
E, aqui, Carvalho a organizou de forma bastante expressiva, ao confrontar 

6 Fonte: DVD Lavoura Arcaica - 2001
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elementos diferentes para conceber o incesto entre os irmãos, da mesma 
forma como Raduan Nassar o fez no texto verbal. Apesar do drama que 
acarreta a sequência acima, ela foi narrada de forma muito suave, com 
movimentos lentos da câmera, ao som de uma música orquestral bastante 
terna, e permeada de metáforas. 

Narremos a sequência para que seja melhor compreendida, e ao 
mesmo tempo, comparemos com o romance, e analisemos a performance 
de André nessa passagem.

Aqui, o sujeito já possui as modalidades atualizantes advindas da 
competência /poder-fazer/ e /saber-fazer/, como já explicitado na análise 
anterior. Para realizar a performance, André encontra-se na casa velha, 
fig.01.

Do ponto de vista das unidades figurativas do discurso, quando 
André percorre toda a casa em busca de Ana, e não a encontra, acomoda-
-se angustiado no canto de um quarto, fig. 02. Esta cena sintetiza, no nível 
narrativo, o desespero de André.

Nesse recorte, há unidades que o espectador percebe como relevante 
para a análise. Essas unidades, em texto verbo-viso-sonoro, representam as 
regiões da superfície significante (o que se encontra à direita em oposição 
ao que se encontra à esquerda, por exemplo) e se tornam mais claras de-
pois de uma percepção mais aguçada, já que a leitura aqui é o estabeleci-
mento de uma articulação entre um plano de conteúdo a um de expressão. 
Atentemo-nos mais a essa cena para registrar o estado de André. Vejamos 
como se dá a articulação entre conteúdo e expressão, a mobilização da 
correspondência semissimbólica.

Para Greimas, a significação é resultante da relação entre o conteú-
do e a expressão. A semiótica estuda, portanto, a significação do texto em 
sua relação entre um plano de expressão e um plano de conteúdo. Esses 
planos são a base dos estudos de Luis Hjelmslev, que considera o sentido 
“como substância de uma forma qualquer” (2006, p. 39), resultante da 
união desses dois planos. Hjelmslev mostrou a possibilidade de examinar 
o plano do conteúdo em separado do plano da expressão.

As manifestações encontradas nos textos que integram visual e ver-
bal na mesma enunciação se organizam a partir de diferentes semióticas 
colocadas em relação, o que em semiótica chamamos de sincretismo. O 
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sentido é construído na combinação das várias linguagens amparadas si-
multaneamente, sendo o plano de conteúdo a base da significação desse 
discurso.

AS CONTRIBUIÇÕES DE D’ÁVILA EM RELAÇÃO AO 
SEMILIMBOLISMO DE FLOCH

O semissimbolismo trouxe para a semiótica a possibilidade de um 
estudo mais ordenado das contribuições da expressão para o sentido do 
texto. Sua acepção advém da noção de signo proposto por Hjelmslev e 
desenvolvido por Jean Marie Floch. Nos estudos de D’Ávila, retomando 
Floch (2001), encontramos a seguinte definição para o semissimbolismo: 
“manifestação sincrética (verbo-visual), na qual as substâncias da expres-
são tenham um caráter verbal e visual, para exprimir uma única categoria 
do conteúdo [...] No sincretismo verbo-visual, o visual pode interagir no 
contexto, alterando o conteúdo do verbal (D’ÁVILA, 2007, p. 42).

Assim, para D’Ávila o “signo visual” é um “formante” concernente 
ao plano da expressão, no qual o “formema” remete-se ao plano do con-
teúdo: “[...] apreendido pela consciência fundada num objeto posto ou 
por ela pressuposto, que representa e encerra a própria significação, ou em 
ideias gerais e específicas que desse algo emanem” (D’ÁVILA (2007, p. 
43). Nesse sentido, afirma Santos que o  signo  visual  é “uma constituição 
da semiose existente entre ambos os planos quando estes se manifestam no 
interior do texto” (2017, p. 217). 

Para Santos (2018), devido às lacunas deixadas pela semiótica da 
Escola de Paris, D’Ávila e outros semioticistas vêm desenvolvendo estudos 
que deem conta de vazios, “boîtes noires” (ou “caixas pretas”), para a 
produção de sentido da comunicação visual e/ou verbo-viso-sonora, das 
artes plásticas, da música, entre outras. Em seu artigo “A proposal to read 
the verbal, non verbal, and syncretic texts: Exploring the perception of  
meaning” (2018), o estudioso das “possíveis caixas pretas” deixadas pela 
semiótica de Greimas afirma que “D’Ávila studies on the proposal of  a 
theory that seeks out what comes before figurativeness begins in France 
when she attended the classes of  Greimas. She seeks to go beyond figu-
rativiness, trying to unveil the secrets of  figurality” (2018, p. 161). Para 
Santos, D’Ávila desenvolveu uma série de artigos ao longo de 30 anos com 
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pesquisas em francês e português, orientou uma série de dissertações e te-
ses de doutorado culminando com a escrita de dois livros (2007-2015) que 
apresentam sua teoria: “In both books and several articles, she proposes 
the davilian theory Applied to visual communication, plastic arts, music 
and literature, with the exploration of  symbolism and semisymbolism” 
(2018, p. 161). Isso posto, em nossa análise do semissimbolismo, usare-
mos alguns conceitos da figuratividade visual de D’Ávila (2007; 2015), 
pois acreditamos ser um instrumento eficaz para a verificação dos pontos, 
traços, linhas que se reportam ao nível figural (do plano da expressão), 
transformando-se em pontuemas, tracemas na produção de sentido no ní-
vel figurativo (do plano do conteúdo).

Na análise da imagem da figura 2, no plano da expressão, há uma 
câmera posta para registrar um instante de André, que está curvado, enco-
lhido em um canto, olhando para baixo. Em relação ao espaço, tem-se a 
amplidão do cômodo, e a pequenez do ser. A câmera, no caso subjetiva, o 
focaliza de longe, ressaltando sua condição passiva. Temos aí, na imagem 
visual, uma cena narrativa de espera, a partir de um personagem que cor-
responde, no nível narrativo, a um sujeito em espera, um sujeito de estado. 
Sua atitude passiva, expressa pela focalização da câmera, reforça o papel 
actancial proposto. Na imagem visual, André figurativiza a solidão da es-
pera e, depois, busca de Ana. Esse recorte revela a representação do indiví-
duo afetado pela condição oprimida, em deslocamento espacial, em uma 
busca intensa de transformação, de um estado de opressão à liberdade. 

Os tracemas, linhas que se cruzam, vicejam entre verticalidade e ho-
rizontalidade. Aquela em relação à amplidão do espaço; e esta, à solidão, 
ao confinamento de sua retidão interna. Esses tracemas formam as linhas 
retratadas do espaço e do corpo, linhas retas e curvas, tornando claras as 
isotopias retilíneo e curvilíneo para retratar o caráter verbo-sincrético, ou 
seja, o que está no plano do conteúdo encontra suporte no plano da ex-
pressão.  D’Ávila assim define os tracemas:

tracemas são os semas do traço/linha, i.e. os traços ou linhas que 
unem os pontos (pontuemas): A linha, enquanto iteratividade dos 
pontos/ traços, é uma unidade de base mínima primitiva e signifi-
cativa na imagem. Ela é, enquanto signo, a menor distância entre 
dois pontos/traços. Essa linha tem superfície, posicionamento, dire-
cionalidade e finitude, definida por seus tracemas [...] (D’ÁVILA, 
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2015, p. 108).  

No plano da expressão, há um corte no espaço entre amplo e redu-
zido, estes se destacam pelos coloremas (harmonia entre bege, verde claro 
e marrom), a escolha por cores suaves e opacas revela o vazio esmaecido 
do interior de André. Há também contraste entre o enquadramento sem 
equilíbrio pelo limite entre o entorno amplo e reto e o limite, no canto, 
curvo, destacando sua condição passiva. Há o predomínio das linhas re-
tas, presentes no espaço do quarto. O tracema curvilíneo está presente na 
cabeça de André, que  pende em movimento diagonal inferior lançando-o 
para dentro de sua introspecção, e dá ênfase aos aspectos psicológicos da 
experiência que vivenciará posteriormente. O desalento é criado pela linha 
descendente de sua cabeça e do corpo curvados. Cria-se aqui um vínculo 
de comunicação entre o enunciado e o espectador, pois este se depara com 
a dor e a solidão da personagem, que são sentimentos comumente encon-
trados na vida real. Aqui, André é figura do campo da interioridade. O seu 
isolamento nesse canto do quarto adensa o sentido de interioridade que 
embute a construção passiva da personagem.  

A luminosidade intensifica o espaço em contraposição a escuridão 
de seu interior. Claro versus escuro. Luz versus sombra (plano de expres-
são) observável em toda sequência dessas imagens, cujos formantes inci-
dem sobre várias partes dos quadros, homologa-se à categoria semântica 
de base /opressão/ vs /liberdade/  (nível fundamental do conteúdo), cons-
truindo, dessa forma, uma relação semissimbólica.

Chegamos aqui ao figural em oposição ao figurativo, conforme 
D’Ávila (2007). O traço inicial de onde surgiu a ideia de que o homem 
deve viver em liberdade, em sua essência pressupõe-se a liberdade, já per-
tencente ao nível figurativo, na impressão de que é pelo esvaziamento da 
condição de passividade que se chega à plenitude, ao livramento do estado 
de retidão para o estado pleno e livre. 

Assim, acontece a transformação. Após a cena da fig. 02, a câmera, 
em um movimento de travelling para a frente, ponto de vista de André que 
avança à projeção do olhar para um foco de interesse, a fresta da porta, re-
velando Ana entre a abertura, fig. 03. Ela percorre o caminho lentamente, 
e André sussurra “Deus!” como se não acreditasse na presença da irmã.

No romance, o encontro amoroso dos irmãos também acontece na 
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casa velha e é narrado por André de forma metafórica. Ele compara Ana 
a uma pomba de sua infância, um animalzinho “branco branco o rosto 
branco filtrando as cores antigas de emoções tão diferentes” (p. 99), e ele 
“uma ciência de menino” que estava prestes a capturá-la: “no centro da 
armadilha; numa das mãos um coração em chamas, na outra a linga des-
tra que haveria de retesar-se com geometria, riscando um traço súbito na 
areia que antes encobria o cálculo e a indústria; nenhum arroubo, nenhum 
solavanco na hora de puxar a linha, nenhum instante de mais no peso do 
braço tenso” (p. 100-101). Numa narração em que se misturam a fantasia 
do menino e a captura da pomba, concretiza-se o incesto entre os irmãos, 
no capítulo 18 “e foi numa vertigem que me estirei queimando ao lado 
dela, me joguei inteiro numa só flecha, tinha veneno na ponta desta haste” 
(p. 103-104). André sabe da impossibilidade desse amor e roga a Deus 
que o ajude “um milagre, meu Deus, eu pedia, um milagre e eu na minha 
descrença Te devolvo a existência, me concede viver esta paixão singular” 
(p. 104).

As emoções aqui afloram. Há uma busca visceral pela libertação, o 
sujeito, sufocado pelas forças que o oprimem, reivindica seus direitos mer-
gulhando no próprio seio da família. A libido represada pelo pai “o mundo 
das paixões é o mundo do desequilíbrio, é contra ele que devemos esticar 
o arame das nossas cercas” (p. 56) permanece arremetida na própria famí-
lia: “Era Ana, era Ana, Pedro, era Ana a minha fome” (p. 109), conforme 
André enuncia ao irmão, após a passagem do incesto.

A transmutação ocorre de forma semelhante. Nassar utilizou a me-
táfora clássica para comparar Ana com a pomba da infância de André, 
as duas capturadas por este. Carvalho também se utiliza dessa metáfora 
para ajustar os dois textos. A pomba como uma imagem que serve para 
designar um ser enredado nas armadilhas do homem. Essa imagem sugere 
ao espectador mais do que lhe pode oferecer a percepção do conteúdo apa-
rente. Uma câmera subjetiva em vários planos e ângulos7 revelam o sujeito 

7 É na articulação dos planos que se deve produzir um sentido lógico e coerente para 
o texto visual. Xavier (2005, p. 28), ao tomar os conceitos de decupagem clássica, 
classifica quatro planos, que serão demostrados a seguir:

 - Plano Geral: Insere o sujeito em um ambiente, eventualmente dando uma ideia 
das relações entre eles. Mostram cenas amplas, todo o espaço da ação. Abrange um 
campo maior de visão.
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à espreita da ave e ao mesmo tempo de Ana. Um criança e outro adulto, 
respectivamente. As imagens se mesclam entre um e outro aludindo o es-
pectador ao incesto praticado. Aqui também o sujeito roga a Deus a possi-
bilidade da paixão, em texto igual a um fragmento do romance: “E eu na 
minha descrença, Te devolvo a existência. Me concede viver essa paixão! 
Um milagre. E em Teu nome sacrificarei uma ovelha do rebanho de meu 
pai, entre as que estiverem pastando na madrugada azulada: uma nova e 
orvalhada, de corpo rijo e ágil e muito agreste. Um milagre, meu Deus! 
E eu Te devolvo a vida! (LAVOURA ARCAICA, 2001). No momento 
em que Ana “é capturada”, o sujeito, como no romance, tira os sapatos 
e põe os pés descalços no assoalho, fricciona-os para sentir a umidade da 
madeira, aqui representativa da figura natureza, como sempre ele faz em 
momentos cruciais de seu percurso. Um retorno à natureza para homolo-
gar, sem juízo de valores, a ação a se realizar.

Em seguida, a câmera focaliza, em plano fechado, primeiro Ana e 
depois André, em campo/contra-campo8, que exclama, “Beberemos de 

 - Plano Médio ou de Conjunto:  Mostra o conjunto de elementos envolvidos na ação 
(figuras humanas e cenário), principalmente em interiores (uma sala por exemplo).

 - Plano Americano: Corresponde ao ponto de vista em que as figuras humanas são 
mostradas da cabeça até a cintura aproximadamente, em função da maior proximi-
dade da câmera em relação a ela.

 - Primeiro Plano (close-up): A câmera, próxima da figura humana, focaliza um 
detalhe, um rosto ou uma, por exemplo. (Há uma variante chamada primeiríssimo 
plano, que se refere a um maior detalhamento – um olho, ou uma boca ocupando 
toda a tela). A câmera, assim, além de se deslocar no espaço, recorta-o. Ela filma 
fragmentos do espaço, que podem ser amplos, por exemplo, um campo, ou restritos, 
um rosto. 

 Há, também, os movimentos de câmera chamados travelling e panorâmica:
 - Travelling Deslocamento da câmera num determinado eixo.
 - Panorâmica: Rotação da câmera em torno de um eixo, vertical ou horizontal, sem 

deslocamento do aparelho.

8 Campo/contra-campo é um procedimento chave num cinema dramático construí-
do dentro dos princípios da identificação. Seu ponto de aplicação máxima se dá na 
filmagem de diálogos. Ora a câmera assume o ponto de vista de um, ora de outros 
dos interlocutores, fornecendo uma imagem da cena da alternância de pontos de 
vista diametralmente opostos (daí a origem da denominação campo/contra-cam-
po). Com esse procedimento, o espectador é lançado para dentro do espaço do 
diálogo. Ele, ao mesmo tempo, intercepta e identifica-se com duas direções de olha-
res, num efeito que se multiplica pela sua percepção privilegiada das duas séries de 
reações expressas na fisionomia e nos gestos das personagens (XAVIER, 2005, p. 
35).
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muitos vinhos, nos embriagaremos como dois meninos, vamos subir es-
carpas de pés descalços e de mãos dadas, vamos juntos incendiar o mun-
do” (LAVOURA ARCAICA, 2001). Retorna a cena para a infância, com 
ampla iluminação esculpindo André na infância, contrapondo com sua 
inocência dessa época - segura a pomba entre as mãos, clamando: “É mi-
nha! É minha!” - e, ao mesmo tempo, configura a exaltação por Ana lhe 
pertencer. 

Outra metáfora foi introduzida nessa sequência: Ana é comparada 
a um ovelha, capturada pela paixão de André, para juntos se tornarem 
“uma mesma alma”, dentro da própria família (do mesmo rebanho).  A 
iluminação nas cenas iniciais é psicológica e dramática: luzes esculpem as 
sombras e intervêm como fator de dramatização. Depois um jogo de luz 
e sombra realça ideias e motivos para suscitar emoções ligadas à candura 
da infância e ao sensualismo do encontro do casal. Por meio desse jogo, 
o espectador vê e sente com todos os sentidos, enfim, ele olha, examina e 
compreende a sequência: André é um sujeito do querer-fazer, modalidade 
virtualizante. Está conjunto à manipulação por sedução, que o conduziu 
ao fazer querer-fazer; conquistou uma liberdade instantânea, indo contra 
a imposição do pai, naquele momento.

A manifestação musical nessa sequência é importante também, ela 
é orquestral, lenta, terna, e contribui para o efeito de sentido pretendido 
pelo enunciador, que é colocar o enunciatário em um estado sublime, do 
mesmo encantamento que envolve os sujeitos do enunciado, mesmo que a 
cena retratada seja revoltante na perspectiva da moral. A música tem uma 
relação dinâmica com a imagem, no plano da expressão, o som suave da 
orquestra remete à figurativização (plano do conteúdo) e enfatiza a per-
mormance de André. A composição musical explicita e tece uma atmosfe-
ra correspondente à situação que a cena empreende.

Por meio dessa sequência, demonstramos a transmutação realizada 
por Carvalho, e a similaridade na composição da performance de André, 
na sintaxe narrativa, em um fragmento do texto verbo-viso-sonoro. Para 
encerrar essa dupla leitura, compomos um gráfico armazenador, represen-
tativo da desconstrução semiótica do esquema narrativo cinematográfico, 
que resume os vazios, boîtes noires, para a produção de sentido da comuni-
cação verbo-viso-sonora, conforme D’Àvila (2006):
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Quadro 1:  Gráfico armazenador do esquema narrativo cinematográfico

Diá-
logos, 
sons, 

ruídos

Ações e 
movimen-
tos secun-

dários

Gestualidade 
de visual Luminosidade

Expressões 
manipuladoras 

dos sujeitos

Objeto Modal, 
Objeto Valor 
e Programa 
Narrativo

Figuras 
1 a 4

Não há 
diálogo, 
somente 

uma 
música 
orques-
tral len-
ta, terna 
e suave

Em vários 
planos e 
ângulos, 
a câmera 
subjetiva 
compõe 

a cena do 
incesto

André (S1), 
primeiro en-
colhido em 
solidão,  de-
pois em mo-

vimento  para 
capturar Ana 

(S3). 

A categoria 
Luz  x sombra  
homologa-se 

à   liberdade x 
opressão: rela-
ção semissim-

bólica

Dotado do /
poder-fazer/ 
do /saber-fa-

zer/ e querer/
fazer, André 

manipula Ana 
por sedução 
e o incesto é 

praticado

OM: Con-
sumação do 

desejo

OV: Liberdade

PN:  F: S1 → 
[(S1 U OV) 
(S1 Ո OV)]
 realizado

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No mundo da comunicação, no século XXI, as produções de obje-
tos culturais alteram-se e incorporam diferentes linguagens. Essa diversi-
dade promove estudos sobre a comunicação humana na constituição de 
significados do verbal junto com o não verbal, com o viso-sonoro, etc. 
Nesse viés, os jornais, vídeos, filmes, entre tantos outros, são exemplos de 
como a cultura humana utiliza e mistura elementos do verbal com outras 
linguagens. Nos filmes, especificamente, percebemos a estreita relação in-
terdependente entre imagem e palavra. No discurso fílmico, essa relação 
responde por efeitos diferenciados de sentidos a serem atribuídos pelos 
espectadores.

Observamos que a leitura realizada pelo enunciatário (leitor), nesse 
texto, exige uma competência sua, um poder e saber que pode se atuali-
zar em um saber ler/compreender. Dotado de uma competência, de um 
saber-fazer, operando cognitivamente, compreende como o texto Lavoura 
Arcaica impõe meios específicos para ser apreendido; enfim desvenda a 
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teia de relações e a significação que o compõem.
Realizamos um estudo semiótico dos discursos utilizados no ro-

mance e no filme, utilizando como ferramenta de análise a teoria semió-
tica de linha francesa. O arcabouço teórico dessa linha ajudou-nos a des-
vendar os processos de geração de sentido em suas profundezas. Fizemos 
uma leitura dos aspectos narrativos nas obras escolhidas, como também, 
abarcamos a formação do semissimbolismo. A leitura permitiu-nos com-
preender o processo de construção de sentidos materializados em textos 
literários e fílmicos.  
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JOHN LENNON: O ESTATUTO 
SEMIÓTICO DO “THE GOD-MAN”.

Valdenildo dos Santos1

INTRODUÇÃO

Como parte integrante dos Beatles, John Lennon assumiu papel ac-
tancial de líder intelectual da banda, se destacando por sua postura ir-
reverente, encarnando um espírito de rebeldia, revelando criatividade e 
assumindo também essa condição de mito na carreira solo, junto a Yoko 
Ono. Neste trabalho, parte de uma tese de doutorado quanto à identidade 
de John, procuramos mostrar John como sujeito auto deificado, envolvido 
por percursos de autoafirmação, egocentrismo e narcisismo sob os quais 
enxergamos o /ser/ do sujeito narrador, que, em oposição a uma série de 
valores culturais investidos nos mitos e objetos mágicos, declara sua fé em 
si mesmo e em Yoko, procurando o estatuto de um “god-man”.     

Embora sejam centenas as publicações sobre os Beatles e John 
Lennon, em sua maioria absoluta as obras são dedicadas a um rastreamen-
to bibliográfico ou estão concentradas na utilização dos elementos contex-
tuais como forma de tentar explicar ou mesmo decifrar a personalidade de 
Lennon, enquanto compositor intérprete, membro dos Beatles e autor de 
grandes sucessos. Os críticos de arte, repórteres, entrevistadores e mesmo 
aqueles que tiveram uma relação mais próxima de Lennon têm, em suas 
publicações, feito menção de seus textos musicais para ilustrar ou justificar 
um determinado raciocínio já concebido com base em sua performance ao 
longo de sua vida. 

1 Professor Associado II da UFMS, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, 
pós doutor em Languages and Cultures pela Purdue University, West Lafayette, In-
diana, Estados Unidos (2016-2018), Doutor em Letras pela UNESP, Assis (2001), 
Mestre em Comunicação e Poéticas Visuais pela  UNESP, Bauru (1997) e bacharel 
em Letras, Português e Inglês pela USC, Bauru (1982).  
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Para se ter uma ideia da importância que tem sido atribuída a 
Lennon, da época dos Beatles à sua morte em 1980, basta visitar os milha-
res de fã-clubes espalhados pela Internet e observar o número de revistas, 
livros, etc., que já foram editados sobre o gênio dos Beatles, como era 
chamado. 

Dentre os vários textos musicalizados de Lennon e dos Beatles ci-
tados pelas mais diversas bibliografias, ou mesmo aqueles analisados de 
maneira mais objetiva por intermédio de outras teorias do discurso, ou 
de ordem psicanalítica, God é aquele que até o presente momento não 
recebeu nenhuma reflexão mais aprofundada em termos de sua significa-
ção imanente, numa abordagem propriamente semiótica. É este o objetivo 
deste trabalho, mostrar não John Lennon, mas o narrador posto no texto 
que se manifesta no papel temático de John, na tentativa de se estabelecer 
como o “the god-man”. 

Lennon em alguns dos livros que lemos: das biografias ao sentido 
objetivo do texto.

Muitos foram os autores que escreveram sobre os Beatles, ou mes-
mo sobre a vida de George Harrison, Ringo Starr, Paul McCartney, John 
Lennon e sua produção musical. Dentre as inúmeras produções, em sua 
maioria absoluta autobibliográficas, gostaríamos de destacar a obra de 
Anthony Elliott que, com base nos conceitos freudianos, afirma que “the 
practice of  biography is itself  shaped by an unconscious wish for certainty and 
order. The biographer has a desire to get things straight, a desire that if  not taken 
into account can undermine intellectual imagination and knowledge ” (1999, p. 
9). É que para Freud, a biografia verdadeira não existe e, se existisse, não 
deveria ser usada, posto que só serve para revelar a falta de compreensão 
do biógrafo. 

Elliott quer justificar o método de abordagem de seu trabalho, cha-
mando a atenção para as trapaças das biografias populares, as quais tra-
zem a conceptualização da identidade com base nas origens e finalida-
des. Para ele, são inadequadas quanto à aproximação crítica das relações 
entre indivíduo e sociedade.  Essas biografias, como diz Elliott, depois 
de se apoiar em Freud e Lacan, baseia-se agora em  Nietzche de onde ex-
trai a ideia de que não passam de poeiras assimiladas com o tempo. Para 
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adquirir consistência, a identidade de qualquer sujeito deve ser buscada se-
gundo suas lembranças do passado, que o impulsionam para a expressão, 
em fragmentos da consciência da multiplicidade das vidas experimentadas 
por qualquer sujeito humano.

Elliott menciona que em décadas recentes às suas pesquisas (1999), 
as biografias têm sido analisadas dentro de uma visão da teoria pós-estru-
turalista e pós-modernista: “The poststruturalist challenge to biography, in par-
ticular, stems from notions of  the “death of  the author,” as articulated by Roland 
Barthes, and the “death of  man,” as articulated by Michel Foulcault” (1999, p. 
34-35). Deste modo, toda vida pode ser lida como um texto, uma rede 
complexa de sentidos em que texto e contexto se fundem: “The texts of  
a life (diaries, autobiographies, novels, songs) are analyzed in terms of  a broader 
discursive framework” (1999, p. 34-35).

Esta estrutura envolveria outros textos originários das mais diversas 
correntes do conhecimento, considerando-se, portanto, seus aspectos cul-
turais, sociais, econômicos, políticos e filosóficos, para se chegar à leitura 
dos textos do sujeito e à sua interpretação. 

Para Elliott, esta ênfase atribuída à textualidade, aponta para uma 
compreensão muito diferenciada da natureza da individualidade, em par-
ticular, e da experiência humana, em geral, em relação àquela retratada 
nas biografias populares: “The core aim in this respect is to trace the genealogy 
of  the biographical subject, the emergency of  the self  within discursive formations, 
rather than to presume the preexistence of  personal identity” (1999, p. 35). Com 
base nestes argumentos, Elliott, focaliza John Lennon, nas fronteiras entre 
estes gêneros, produz uma biografia das biografias, procurando, como diz, 
“to uncover the ways in which we make meaning with Lennon” (1999, p. 35). 

Albert Goldman, em The Lives of  John Lennon (1988), centrado 
numa visão mais analítica da personalidade de Lennon, ousa revelar as 
várias vidas que o astro dos Beatles teria tido, percorrendo um detalhado 
relato de seu comportamento, desde o nascimento à morte.

O autor procura distorcer a imagem bela retida na memória dos fãs 
de Lennon, por meio de revelações polêmicas como a prática do homosse-
xualismo, em certa fase de sua vida. Lennon, de família matriarcal, segun-
do Goldman, em sua busca da imagem da mãe, teria se apoiado no em-
presário gay da banda, Brian Epstein, com quem teria vivido experiências 
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edípicas. Além dessas afirmações conturbadoras, Goldman procura mos-
trar um Lennon que transferiu a agressividade do abandono para a sua 
vida sexual, associada à violência em relação aos mais íntimos. O autor 
conta, por exemplo, que John teria chutado, com a sua pontiaguda bota 
de cowboy, a cabeça de Stuart Sutcliffe, o primeiro baixista dos Beatles, o 
que teria, depois, provocado sua morte. Se não bastasse, procurando, de 
forma sensacionalista vender seus livros, concede a John Lennon o título 
de assassino de um marinheiro inglês, em Hamburgo, apenas para ficar 
com o seu dinheiro.   

A obra de Goldman, daquelas que se destinam a buscar as respostas 
para o comportamento multifacetado de Lennon, é uma das mais comple-
tas, embora contestado em suas afirmações por vários representantes das 
mídias impressa e eletrônica e celebridades do mundo artístico e musical. 
Para o autor, a obsessão de Lennon, em seus anos de retirada de cena, pela 
limpeza em sua vida doméstica e o não contato com o filho, Julian, Yoko 
ou mesmo qualquer pessoa, é indicadora de um narcisismo extremo.

Para Elliot, o vasto material coletado por Goldman e sua equipe, 
servem para um objetivo ideológico, a negação da relação imaginária com 
Lennon e, em consequência, para manter viva a ficção contida nas obras 
que investigam biografias, de que a claridade, objetividade e certeza po-
dem ser alcançadas.    

A dor como manipuladora da mudança do comportamento de 
Lennon em “God”.

A afirmação de Goldman é baseada em análise do comportamento 
de John Lennon. Em nossa análise imanente de “God”, pode se enxergar, 
de fato, esse narcisismo junto ao egocentrismo e a auto estima, mas o que 
movimenta o sujeito posto no texto rumo a uma visão disfórica da divin-
dade e da negação de mitos e figuras mitificantes é uma dor individual que 
esse narrador posto faz parecer como uma dor coletiva, medida por um 
deus conceito:

Sequência I

“God is a concept  
By which we measure our pain 
I’ll say it again
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God  is a concep
By which we measure our pain,
yeah, pain, yeah”

É essa dor, por onde se mede um conceito da divindade, que 
relacionamos com a dor da rejeição que sofrera da mãe como podemos 
ver na letra de “Mother” e com a dor exposta em “My Mummy is dead”, 
que o faz reagir de forma agressiva em relação à divindade judaico-cristã, 
sujeitos e objetos portadores de valores das culturas oriental e ocidental. 

Sequência II

I don’t believe in I-ching
I don’t believe in Bible
I don’t believe in Tarot
I don’t believe in Hitler
I don’t believe in Jesus
I don’t believe in Kennedy
I don’t believe in Buddha
I don’t believe in Mantra
I don’t believe in Ghytá
I don’t believe in Yoga
I don’t believe in Kings
I don’t believe in Elvis
I don’t believe in Zimmerman
I don’t believe in Beatles
I just believe in me,
Yoko and me
and that’s reality

É essa dor que o movimenta, que o faz querer e se sentir no dever de 
buscar resposta para sua dor no ocultismo, no mundo dos mistérios inves-
tidos em objetos como a magia, o i-china, o tarô,  mantra, guita, ioga (iso-
topia religiosa oriental (esoterismo), da época dos Beatles e que agora vai 
negar na letra de “God”. Essa negação de sujeitos e objetos que compõem 
essas culturas, como Jesus, a Bíblia, Buda, (isotopia religiosa judaico-cristã 
e budista), Hitler, Kennedy, os Reis (isotopia política),  Elvis, Zimmerman 
e Beatles (isotopia musical) tem como origem a dor pela qual mede a exis-
tência de Deus como um conceito. 

É essa dor da visão que agora tem de todas essas figuras portadoras 
de valores que pode ter se originado no sentimento de revolta pela perda 
dos primeiros referenciais infantis de John, o pai e a mãe em conflito com 
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sua educação sob os cuidados de sua tia Mimi, de tendência conservadora: 
“Fui criado pela minha tia. Meu pai e minha mãe se separaram quando eu 
estava com cerca de quatro anos. Então meu pai foi embora. Era comer-
ciante marítimo. Imagine só. Era o ano de 1940 e ele estava na guerra e 
partiu e fui criado pela minha tia”2. 

“...Eu tive que ser rígida, porque eu tinha um garoto para criar. Era 
tarefa minha estar ali. Ele nunca entrou numa casa vazia! O que ele 
não conseguia decifrar era como eu descobria suas artes. Era criati-
vo e sempre o líder. Sempre que se sentava não perdia um minuto. 
Ou ficava desenhando ou escrevendo poesia, ou lendo. Ele adorava 
ler e cantava para si mesmo para dormir toda noite3” 

John, que tinha como princípio a obediência às regras, agindo mais 
como um soldado ao qual não é dado o direito de pensar, julgar ou deci-
dir, na condição primordial de filho e, depois, de sobrinho, sob a tutela de 
Mary Elizabeth Smith, estava numa posição de subordinação. Perdendo 
os seus líderes primordiais (mãe e pai), ele fica numa posição inesperada. 
Que vai agora obedecer? Sua própria concepção de Deus, do mundo e 
tudo que nele há. É por isso que inverte o seu papel, de abandonado a 
quem abandona, de rejeitado a alguém que passa a rejeitar, tornando-se 
desobediente e partindo para a ruptura com tudo e com todos, numa atitu-
de de um sujeito da “vingança”, do desespero e da rebeldia. 

“...E então, quando estava com dezesseis anos eu restabeleci rela-
cionamento com a minha mãe durante quatro anos. Ela me ensi-
nou música, a tocar banjo e guitarra. E, então, infelizmente, ela foi 
atropelada por um policial bêbado. Eu perdi duas vezes. Uma vez 
quando tinha cinco anos, quando fui morar com titia e novamente 
quando estava restabelecendo relações com ela. Aquele foi realmen-
te um momento difícil para mim e me tornou absolutamente muito, 
muito amargo. Minha agressividade era enorme. Foi muito traumá-
tico para mim4” 

Tem-se, assim, um contrato fiduciário inicial com a mãe e rompido 
quando ela o abandonou, restabelecido quando tinha 16 anos de idade e 

2 Depoimento de John Lennon extraído do documentário Imagine, da Warner Bross, 
1988. Tradução nossa. 

3 Depoimento de Mary Elizabeth Smith, a tia Mimi, Ib. (Warner Bros) Et seq.

4 Ib. (Warner Bros) Et seq. (Imagine, Warner Bros, 1988).          
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novamente rompido com sua morte.  Foram o abandono e as perdas de 
John, especialmente da mãe, portanto, que o levaram à revolta, a procura 
desesperadora de provar a todos que era capaz e digno de algum valor. Sua 
amargura e agressividade, como confessa, como provocação, foram por 
ele utilizados em relação a Deus e a religião, a assumir uma visão materia-
lista e antropocêntrica, como vemos no final de sua “ladainha”, quando 
afirma a fé em si e, em Yoko e em si, deixando-nos confusos se o primeiro 
a que destina seu sistema de crença é ele, ou Yoko. 

A dor em outros textos de Lennon e o rompimento e reafirmação dos 
contratos fiduciários

Em “My mummy’s dead” está a prova dessa dor relacional de que 
falamos que lhe é inerente, a dor da perda que é responsável por essa mu-
dança de estado deste actante-sujeito-narrador, a qual, afirma que é inten-
sa (sexto verso) e que não consegue explicar, (verso cinco): 

My mummy’s dead
I can’t get it through my head
Though it’s been so many years
My mummy’s dead
I can’t explain
So much pain
I could never show it
My mummy’s dead5.

Conforme Elizabeth Tomson e David Gutman (1987), essa canção 
traz um John Lennon que identifica e expressa a sua dor, como forma de 
solucionar o problema da rejeição uterina e pós-uterina6. O rompimen-
to de seu contrato fiduciário com a mãe de forma indesejada e abrupta, 
quando achara que agora seria feliz ao seu lado, faz com que passe de 
rejeitado à rejeitador, como vemos na sucessão de firmação e rompimento 
de contratos de confiança ao longo de sua vida: com sua primeira mulher, 
Cynthia Lennon, com os Beatles, com os fãs dos Beatles, com Yoko, com 
May Pang, com as figuras mitificantes e sagradas que unem as culturas 

5 Faixa que encerra o álbum Plastic Ono Band de onde se extraiu também as letras de 
“Mother” e “God”.

6 Confira os comentários dos autores em The Lennon Companion: Twenty-five years of  
Comment, p. 181.
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oriental e ocidental.   
Concentramos nossa análise com base acentuada na perda da mãe 

e não do pai, porque pensamos ser a mãe a figura preferida pelo filho, por 
conta de sua relação mais intensa e constante, pelo menos na regra geral, 
por seu papel gerador segundo condições mesmo uterinas e sob inspiração 
em Nathalie Sarraute, ao perguntar: “What child is not supposed to prefer its 
mother to everything in the world”? (1983, p. 221). A mãe, portanto, é a imagem 
primordial que fica registrada em suas primeiras infâncias e assume papel 
para modelizar, influenciar o comportamento da criança em seu enredo 
de vida, compreendido entre a vida uterina e a puberdade, aos doze anos. 

Essa sua preferência e esse estado de condicionamento à influência 
materna, pode ser visto em suas próprias palavras, ao dizer que logo se 
esqueceu de seu pai: “I soon forgot my father. But I did see my mother now and 
again. I often thought about her” (Elliott, 1999, p. 39). Foi, portanto, a dor que 
o despertou para a percepção de seu potencial, quando criou os primeiros 
grupos musicais e, mais tarde, os Beatles. Ciente de seu sucesso, a compe-
tência pragmática de Yoko funcionou como uma “varinha mágica” para a 
realização dos dois, na dimensão amorosa, artística e financeira. 

A prova da relação de sua dor com a visão disforizada da divindade 
está em seu depoimento à Jann Wenner, pouco depois do lançamento de 
God: “Pain is the pain we go through all the time. You’re born in pain. Pain is what 
we’re in most of  the time. And I think the bigger the pain, the more gods we need” 
(1971, p. 26).

A dor é vista por Lennon como causadora da necessidade dos deu-
ses. Em seu modo de ver,  essa dor não é apenas sua, mas é inerente à 
pessoa humana e tem valor negativo: “By which we measure our pain”. 
Werner questiona a originalidade dessa concepção de dor relacionada à 
divindade, insinuando que John a teria encontrado na literatura ou mesmo 
na filosofia. 

Lennon faz questão de frisar que é uma forma de pensar toda par-
ticularizada: “I never heard about it. You see it was my own revelation. I don’t 
know who wrote about it, or what anybody else said, I just know that’s what I 
know” (WENNER,1971, p. 26). Ao afirmar que foi sua própria revelação, 
atributo dos profetas e do próprio Deus, Lennon se faz parecer com os pro-
fetas, a própria divindade, com Jesus (Yahshua, seu nome como nascido 
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hebreu) em quem estão ocultos segundo a tradição judaico-cristã, os tesou-
ros da sabedoria, da revelação. 

Por essas razões falamos que essa sua concepção da dor pressupõe 
uma crença, baseada em sua experiência de vida, em sua própria dor sen-
tida, em seu sofrimento e pode nos revelar a causa da transformação que 
Lennon sofrera, chegando à uma concepção negativa de Deus e à negação 
de seu livro, a Bíblia, e de seu Filho, Jesus, juntamente com uma lista 
de outras figuras que lhe serviram de paradigma num tempo anterior, do 
passado.

John como o homem deus, distante do Deus homem

Essa sua aproximação de ser tal qual a divindade ou ainda mesmo 
superior, pode ser vista ainda em sua entrevista conduzida por Weiner, 
quando se remete ao sensitivo e à crucificação: “Yes I felt it. When I felt it, 
it’s like I was crucified. So I know what they’re talking about now” (1971, p. 26). 
Na resposta do ex-Beatle vemos o desejo de superar a divindade existente 
em Cristo, pelo uso dos lexemas “know” e “crucified”, empregados e rela-
tivizados ao estado consciente de um tempo presente, referenciado pelo 
passado, em que afirma que fora, tal qual Jesus, crucificado. Na “Ballad 
of  John and Yoko” John Lennon cantava que “The way things are going, 
they’re gonna crucify me”7.   

São estes os motivos de aproximarmos sua dor particularizada (I 
don’t believe...), da dor coletiva, “we measure our pain”. Ele quer se pa-
recer com Cristo que dizia “na verdade, na verdade vos digo”. Ele, John, 
diz, “I’ll say it again”.  

Marx, em sua obra, “O Capital” (1975), chegou a afirmar que a reli-
gião, suposta modalizadora do encontro do homem com a divindade, é o 
ópio do povo. Freud dizia que a religião é uma ilusão (CHARCO, 1972)8. 
Se é num momento de sofrimento que se recorre à divindade, ao invés de 

7 “The Ballad of  John & Yoko” foi lançada em 30 de maio de 1969 no Reino Unido 
como “single” contando com a produção de George Martin. (Cf. http://www.geo-
cities.com/SunsetStrip/Basement/5032/tbojay.htmlé) Site visitado em 1 de Janeiro 
de 2017. Outras informações podem ser encontrados no site http://members.home.
net/sherlockh/beatles/beatles.html.

8 Confira a afirmação de Freud na obra de CHARCO, La Histeria, Proyecto de Una 
Psicologia para Neurologos. 
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apegar-se a Deus, John vai restringi-lo a um conceito e declarar sua própria 
popularidade, procurando substitui-lo. Se existe uma divindade, ele mes-
mo pretenderá ser essa divindade. Lennon vai defender a ideia de que, se 
existe um Deus, para este existir, precisou primeiro existir o homem que o 
conceituou como tal. Logo, a sua visão é de um Deus que, ao invés de cria-
dor, foi criado pelo homem. Um Deus a quem se recorre num momento de 
dor, por falta de habilidade em solucionar os seus problemas. 

Estas afirmações, que, de certa forma, concordam entre si, levam-
-nos a questionar a existência de Deus do ponto de vista da narrativa bíbli-
ca. Assim, a afirmação em questão, ao mesmo tempo que provoca, posto 
que toca no objeto de uma crença já cristalizada, segundo a cultura judai-
co-cristã, por meio da Bíblia, também leva à reflexão. 

Lennon é, assim, o tipo de sujeito que quer dizer a todos sobre sua 
postura ideológica, numa tentativa de desforra, procurando centralizar a fé 
de seus seguidores, o seu público, em si mesmo, como único centro digno 
de adoração, o tipo de sujeito que se faz parecer com o Cristo bíblico ao di-
zer que era o tecelão do sonho e que agora estava renascido, (Ressurreição 
de Cristo?) como vemos na última sequência de sua canção que, em nosso 
modo de ver, é uma síntese de sua posição ideológica de cunho materialis-
ta antropocêntrica, num movimento entre passado e presente que dá coe-
são e coerência ao seu texto e que o faz sujeito realizado enquanto artista, 
mas virtualizado enquanto Deus. 

Sequência III

The dream is over
What can I say?
The dream is over
Yesterday
I was the dreamweaver
But now i’m reborn
I was the walrus
But now I’m John
 And so dear friends
You’ll just have to carry on
The dream is over.

O John que aparece em “God” não é, pois, o John dos Beatles, mas 
o John Lennon, que por mais que procure fazer-parecer que conquistou 
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sua independência cultural, ainda reflete os reflexos da cultura materialis-
ta e antropocêntrica. 

Da vitória ao fracasso, do fim do sonho à ressureição: A (in) 
competência do sujeito real

Diríamos, portanto, que o actante-sujeito-John é aquele que vive, 
duplamente, o dilema existente entre o sujeito vitorioso e fracassado, entre 
o /poder/ e /não-poder-ser/, entre o /saber-ser/ famoso e o /saber-não-
-ser/ Deus, entre o /poder ter/ e o /não-poder-ser/. 

Greimas prevê quatro posições no nível da competência modal do 
destinatário, considerando a modalidade do poder-fazer (s.d., p. 271) :

FIGURA I: Quadrado Semiótico das Modalidades Factitivas de Greimas e Courtés

A partir desses lexemas (liberdade e independência, obediência 
e impotência), Greimas sugere que em nosso universo sócio-cultural há 
sub-códigos de honra postos em jogo pela manipulação, em relação ao 
sujeito-destinatário: « códigos da « soberania » (liberdade + independên-
cia), da « submissão » (obediência + impotência), da « altivez » (liberdade 
+ obediência) e da « humildade » (independência + impotência) (s.d., p. 
271) . Desta forma, o programa operado pelo sujeito manipulado torna-se 
apenas um programa de uso, porque o seu programa de base será a sua 
conjunção com a honra, no caso do saber, ou com um dado objeto-valor 
concedido pelo destinador, tratando-se do poder (SANTOS, 2001).  

Ele é detentor do poder ter fama, dinheiro, poder, mas não poder ser 
onipotente. Ele é sujeito do poder ter o saber-fazer, interpretar, conquistar, 
provocar, mas não é possuidor do poder ser onisciente. É sujeito do poder 
ter o querer e o dever ser conhecido e estar em todos os contratos, shows, 
tevês do mundo, mas vive a crise de não poder ser onipresente. É por isso 
que justificamos o título deste trabalho, vendo um John, “the god-man” e 
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não um  “God-man”. 
John descobriu ser Deus apenas um conceito pelo qual pôde me-

dir sua própria dor, um Deus disfórico, porque se decepcionou com sua 
imagem, chegando a um deus-conceito que, como um simulacro, só existe 
no plano da representação, no ideário humano e, que, na prática, em seu 
modo de ver, não se manifestou em sua vida, como medida da felicidade, 
de modo eufórico. A imagem daquele Deus, sua felicidade, junto aos pais, 
não passou também de um simulacro. Num momento intenso de evocação 
disfórica, associa Deus à sua própria dor. É neste momento de extremo 
descontentamento que nasce, no actante-sujeito John a transformação da 
identidade, uma ruptura de ordem modal, remetendo-o à autoestima.

FIGURA II: Quadrado Semiótico da Estabilidade Imante e Aparente

A valência é o valor do valor. Para Deus não existe o /crer/ 
(epistemologia), nem o /dever-fazer/ (heteronomia). John, devendo /
fazer-crer/ no que somente acredita, mostra o seu estado de dependência, 
obrigatoriedade, heteronomia em relação a uma causa (conservação do 
prestígio), situação (carreira solo, independência), desejo (ser amado, ser 
venerado).

John, desta forma, retira de Deus, de Jesus e dos mitos e objetos 
mágicos seus valores de reverência e os centraliza em si mesmo e em Yoko, 
os novos deuses que desejam guiar seus fiéis, conjunto de ouvintes e ad-
miradores que deverão passar a acreditar nesta proposta antropocêntrica. 
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Sua realização, portanto, depende do engajamento de seus enunciatários 
discursivos que terão, como John ordena, que prosseguir, que levar adiante 
o seu sonho, que no nível da aparência, teria terminado: “The dream is 
over. Now you’ll just have to carry on”).

Que o narrador de God faz é realizar a sanção cognitiva, objeto de 
sua comunicação, procurando transferir o seu /saber/, a sua “descoberta” 
às demais pessoas que possa alcançar. John, por meio de seu /saber/ é 
o sujeito do /querer-fazer/ discípulos a exemplo de Jesus e dos líderes 
políticos, religiosos e sociais. Para chegar a essa condição de destinador 
das “ boas novas”, John teve que passar antes, pela auto sanção, pela inte-
riorização cognitiva, pela autoestima e pelo auto reconhecimento do seu /
saber-poder-fazer/, como sujeito egocêntrico, como sujeito narcisista. 

Uma vez realizada e apreciada, a sanção cognitiva pode ser logo 
em seguida considerada como um objeto do saber e dar lugar então à sua 
comunicação, à sua transferência. Nesta hipótese, sob uma nova moldu-
ra sintática, o objeto-saber (= sanção realizada) circula de um destinador 
cognitivo a um destinatário cognitivo. Neste caso, ou nestes dois papéis 
assumidos pelo mesmo ator (tido assim na definição de estima), vê-se que 
nosso S1, John, como “alguém” que se dá em qualquer sorte a ele mesmo 
o “sentimento favorável” provocando um efeito de sentido de interioriza-
ção (COURTÉS, 1984, p. D13) é o sujeito que passa da negação de S4, 
(Jesus, mitos e objetos/sujeitos emblemáticos) a sua autoafirmação:

FIGURA III: Esquema da auto afirmação e negação dos mitos

Afirma Greimas que “a asserção é, com a negação, um dos dois 
termos da categoria de transformação. Esta última, por sua vez, pode ser 
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considerada como a formulação abstrata da modalidade factitiva (tal como 
ela se manifesta no “fazer-ser” ou no “fazer-fazer” (S/D, p. 30).

Ao negar S4, Sl procura sua transformação, passando de um estado 
inicial pressuposto de crença em S4, a não-crença em S4 e a crença em si 
mesmo, S1. É assim que o narrador formula a modalidade factitiva, procu-
rando, em primeiro plano o seu /fazer-ser/ e, em seguida, o /fazer-fazer/ 
de S4.

Greimas chama a atenção, no entanto, para a distinção que existe 
entre asserção e afirmação. A asserção e/ou a negação é a função dos 
enunciados de /fazer/, responsáveis pela regência dos enunciados de esta-
do. Os enunciados de /fazer/ sobredeterminam os enunciados de estado 
bem como as estruturas modais do tipo /fazer-ser/, no caso da manipula-
ção. A afirmação, diz o semioticista, deve ser entendida apenas como uma 
declaração de cunho informativo. Sua semioticidade pode existir como 
englobada dos enunciados de estado, segundo sua relação de junção que 
compreende a conjunção ou a disjunção. 

Entre o sonho e a realidade: a existência de um homem-deus no 
plano da ficção

S1 é o sujeito que estava em conjunção com os valores de S4, por 
pressuposição lógica, mas resolve, envolvido pela decepção, negá-los em 
prol de sua própria afirmação. S1 busca o seu /ser/. “Essa distinção expli-
ca o fato de que só se pode asseverar ou negar conteúdos já anteriormente 
colocados. Assim, ela permite também postular eventualmente sujeitos 
distintos para a asserção e a afirmação (o fazer de S1 podendo afetar o ser 
de S3(Deus))” (GREIMAS & COURTÉS, 1979 p. 30). No caso do actan-
te-sujeito-narrador John, vemos refletido em seu comportamento o /não-
-fazer/ de S4. O fato dos mitos e figuras mitificantes não corresponderem 
às suas expectativas, acabou por afetar o ser de S1.  

John revela sua decepção com a geração do sonho. Todos aqueles 
líderes políticos e religiosos são postos no mesmo plano de negação. Uma 
prova de que serviram de modelo num tempo anterior pode ser flagrada 
na dor da sequência I que os faz negar e buscar a transformação a que 
procura convencer que chegou, conforme visualizada no segmento III do 
enunciado, por meio de um movimento entre presente e passado, em que 
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no presente, “The dream is over”. 
Contidos no sonho estão a Magia, I-Ching, a Bíblia, o Tarô, Hitler, 

Jesus, Kennedy, Buda, Mantra, Gita, Yoga, Reis, Elvis, Zimmerman e os 
próprios Beatles. Englobados na realidade, em oposição ao sonho, estão 
ele e Yoko, a única realidade em que crê. Dentro do “ontem”, fazendo par-
te do passado, num processo de embreagem actancial, temporal e actorial, 
está o “dreamweaver”, figura do produtor cultural dos Beatles, o mito que 
debrea novamente ao enunciado, agora, “renascido”, na forma de “John”, 
remetendo à ressurreição. 

Circundado, como todos os outros, está o “walrus”9, figura enigmá-
tica que aparece na letra da música Magical Mystery Tour, que virou filme, 
quando era membro dos Beatles, e que remete ao sujeito mau da história 
de Lews Carrol, do capítulo “The Walrus and The Carpenter” em “Alice 
in the wonderlands” em oposição a um John, agora circundante que os 
chama para dentro do enunciado e lhes destina um /fazer/: “you’ll just 
have to carry on”.

Falamos, portanto, que o autor só existe por meio da pressuposição 
lógica, estando fora do texto. O “eu” da enunciação é o sujeito da enuncia-
ção que se bifurca em enunciador e enunciatário, porque ao mesmo tempo 
que enuncia é também o primeiro a receber sua enunciação-enunciada10. 
O narrador, como vimos, é o recuo do autor da obra, sendo delegado pelo 
enunciador. O primeiro encontra-se dentro, enquanto este outro, encontra-
-se fora da obra. Isto dá, ao autor, a possibilidade de criar livremente, sen-
do em cada texto, um personagem autônomo; um homem, uma mulher, 
um objeto, um “Walrus”. Todavia, tanto o narrador quanto o enunciador 
são destinadores. 

O narrador entra no texto pelo fenômeno da delegação, ao conver-
termos as estruturas narrativas ou semio-narrativas em discursivas. É este 
o momento da enunciação, que implica em projetar fora de si o eu, aqui e 
agora. Ao compor sua canção, John Lennon delegou ao narrador a ação 
de seu programa narrativo. Todos esses “eus” que se repetem, do início ao 

9 Para Everett, Lucy in the Sky with Diamonds e I am the Walrus foram músicas que 
nasceram com base na influência de Alice in the Wonderlands, de Lews Carrol, que 
Lennon costumava ler.

10 A enunciação-enunciada difere do simples enunciado que não contém “marcas” 
visíveis, ou traços enunciativos. Em God as marcas aparecem a cada instante. 
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fim do enunciado musical são, pois, apenas simulacros. Mesmo o autor 
não deve ser confundido com o enunciador. O autor, John Lennon é, repe-
timos, entidade de carne e osso. O enunciador não passa de uma posição 
sintática, uma instância geradora do discurso.  

Os sememas  “dream”, “dreamweaver”, “walrus”, relegados ao pas-
sado, remetem às figuras míticas que o narrador nega na segunda sequên-
cia e justificam nossa hipótese de que eram seus destinadores de valores 
anteriormente fixados. São figuras fantásticas empregadas pelo narrador 
que convergem à isotopia temática da fantasia em oposição à realidade 
englobante de John, agora também posto no discurso, um sujeito-narra-
dor da ficção, de uma enunciação-reportada, que renasceu, chamando o 
sujeito-enunciatário-público (Sxd) para dentro de seu texto, vestindo-o de 
narratário (Sxa = caros amigos), ao qual delega um fazer: o levar adiante a 
nova realidade, porque o novo “sonho” de John começa agora. 

Aqui entram os aspectos passionais desse universo contratual no 
qual a paixão faz-agir, conforme destaca Edward Lopes: “a tensividade da 
paixão existe a partir da liberação de uma energia antes <<congelada>> 
que o querer chama a exprimir-se exteriormente na ação” (1990, p. 158). 
Em sua sintaxe, observa-se um encadeamento de fazer, por meio das ma-
nipulações, no caso deste objeto semiótico específico, por sedução e pro-
vocação. Diz Lopes que quando a paixão é focalizada sob o olhar do “seu 
destinatário, o <<paciente>>, a paixão se manifesta como um desvio que 
o seu estado anímico sofre devido à ocorrência de um evento inesperado 
que rompe o equilíbrio tensivo de sua vida psíquica e ocasiona uma reação 
de resposta em seu espírito” (1989/90, p.158). É o que Greimas chama de 
timia, (e de patêmico = paixão; pathos) em que o ser vivo, é “portador de 
conotações psicofisiológicas” (Greimas/Courtés, 1979, p. 357). 

No enunciado musical, pelos seus elementos constitutivos, como 
em toda obra de arte, aparece, em primeiro plano, a sedução ocasionada 
pela manifestação sonora melodizada, é seguida da provocação pela na-
tureza dos sons no encadeamento melódico, no melódico-harmônico, nas 
sequências, nas cadências, nos contrapontos, nas sincopas, nas fermatas 
e motivos, agindo como processos manipuladores, ou simplesmente do 
/fazer-saber/. Assim, além do auto-gozo, S1 busca provocar em Sx, seu 
público, a identificação deste com seu modo de pensar, de agir e de ser.   
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O sonho de John não pôde ser levado adiante, por ele, por isso reco-
menda: “so, dear friends, you’ll just have to carry on”. Os “caros amigos”, são 
aqueles que /devem-esperar/ dele a decisão. Por outro lado, com a cons-
ciência de um fracasso que poderia advir (virtual), a relação com a fama é 
também pressuposta pelo /não-poder/ “ainda” ter. 

Os fãs, no entanto, não podem dar prosseguimento ao sonho que, 
para John, “is over”. É neste ponto específico que o actante-sujeito-narra-
dor deixa de ser o “dreamweaver” e passa a ser apenas “John”, inserindo-se 
textualmente. Não é mais o mito John (Lennon), mas simplesmente John 
que, ao lado de Yoko, ironicamente insinua-se “deus”, uma vez que mesmo 
“God”, título do texto em análise, permite embrear às inúmeras vezes que 
S1, em entrevistas, assim denominou-se. John e Yoko são, por pressuposição 
lógica, o sujeito-dual do poder sobrenatural, divino e imaterial. 

Considerações Finais

A dor funcionou, assim, como destinador da transformação do 
narrador que se encontra na pessoa de “John”, assumindo uma posição 
ideológica, a materialista-antropocêntrica, concentrada na crença em si 
mesmo e em Yoko e um tipo de cristo que também renasce, como vemos 
na sequência III. 

Os valores estão virtualizados e atualizados pelo destinador, por 
meio de operações “objetivas” e pelos sujeitos manipulados a /crer/, por 
meio de operações “subjetivas”. No percurso narrativo do actante-sujeito 
John, essa soma de valores é reatualizada e virtualizada no texto, na es-
perança de encontrar um sentido para a vida, uma identidade, um objeto 
valor que viesse responder a todas as suas indagações.  

“Sua” proposta, no entanto, não nos parece inédita, uma vez que 
o homem como centro de todas as coisas é o objeto valor buscado pelos 
sujeitos que estão inseridos na ideologia da Nova Era, que surge na década 
de sessenta, trazendo uma visão holística em que já não cabe o Deus bíbli-
co nem tampouco o Cristianismo. Neste caso, o actante-sujeito-enunciante 
não passou de sujeito manipulado pelo Destinador Nova Era e reprodutor 
da sua ideologia antropocêntrica.

Os esquemas que esboçamos neste final de pesquisa, confirmam a 
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nossa tese inicial de que John ficou apenas no querer, no eterno desejo de 
alcançar sua auto deificação, porque em sua condição humana, embora 
artista famoso e criativo ao ponto de atingir o estatuto de mito, não con-
seguiu transformar-se em Deus. John até conseguiu realizar-se enquanto 
talento indiscutível, a frente dos Beatles e ao lado de Yoko, revelando sua 
criatividade como um gênio em sua arte, mas o seu milagre é englobante 
da dimensão musical, relegada ao fazer ficcional e é por isso que o vemos 
como um “god-man”, minúsculo em sua divindade.   
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