


Algirdas Julien Greimas
(Tula/Rússia, 1917 – Paris, 1992 )

Lingüista que contribuiu para a teoria da semiótica, além de ter 
prosseguido diversas pesquisas sobre mitologia lituana.

Estudou direito na Lituânia e lingüística em Grenoble (1938-1939).

Em 1939 voltou à Lituânia onde cumpriu o serviço militar. 

Em 1944 retornou à França, formando-se em 1949 pela Sorbonne. 

Lecionou em Alexandria, Ancara, Istambul e Poitiers, e foi Professor na 
Escola de Ciências Sociais para Estudos de Pós-graduação, em Paris. 

De 1965 em frente, encabeçou a pesquisa semiótico-lingüística, 
estabelecendo as fundações da Escola de Semiótica de Paris.





Importantes notáveis lingüistas e/ou 
semioticistas

Charles Sanders Peirce (1839 - 1914) - considerado um dos fundadores de 
maior expoência da semiótica moderna e do pragmatismo norte-americano. 

Filósofo americano, Biólogo, Matemático. 

Ferdinand de Saussure (1857 - 1913) – estudioso suíço, de indo - europeu, 
cujas aulas de lingüística geral publicadas postumamente pelos seus alunos, 

deram a direção da análise lingüística européia da década de 1920 em diante; 
esse enfoque foi amplamente adotado em outros campos sob o termo
“estruturalismo” ou análise estruturalista. Também considerado um dos 

maiores expoentes da semiótica e o fundador da semiologia.

Umberto Eco (1932) - Autor e semiótico italiano, muito conhecido por seu 
romance "O nome da rosa" e pelo ensaio "O Pêndulo de Foucault". 



A semiótica do grego semeiotiké, arte dos sinais:  ciência dos signos e da 
semiose, ou seja, do processo de significação na natureza e na cultura. 

Encontra-se o termo semiótica em concomitância com a semiologia, apesar 
de muitos teóricos diferenciarem os dois termos. 
Ex: Pierce (semiótica) – Saussure (Semiologia)

Segundo alguns autores, a semiótica não é considerada parte da lingüística, 
desenvolvendo-se quase exclusivamente pelo trabalho de não-lingüistas, 

particularmente na França, onde é freqüentemente considerada uma 
disciplina importante. No mundo de língua inglesa, não desfruta praticamente 

de nenhum reconhecimento institucional.



Maurice Merleau
Ponty (1908 – 1961)

Ferdinand de Saussure
(1857 – 1913)

Viggo Brondal
(1887- 1942)

Louis Hjelmslev
(1899 -1965) 



Semântica Estrutural: 
As significações semânticas de Greimas
• Em Greimas (1973), o signo não é definido como 

tal, ou seja, ele não apresenta nenhuma 
terminologia que possa representar o conjunto das 
significações, como fizeram Saussure, Hjelmslev, 
Peirce, Borba, Baktin entre outros. Mesmo não 
apresentando um rótulo para designar um ponto no 
qual  residem o significante e o significado, 
Greimas coloca as duas terminologias dentro de 
um conjunto abstrato, quando pressupõe a 
inexistência de um sem o outro e do outro sem o 
um. Se o significado não é possível sem o 
significante, então eles se inter-relacionam, 
completam-se, referem-se apenas nas 
significações: o significante e o significado, criados 
por Saussure e aperfeiçoados pelos semioticista
ulteriores a ele. 



• Para Greimas:

• Significantes são “elementos ou grupos de 
elementos que possibilitam a aparição da 
significação ao nível da percepção”.

• Significados são o conjunto das 
“significações que são recobertas pelo 
significante e manifestadas graças à sua 
existência.”



Greimas apresentou uma classificação para os 
significantes, conforme a ordem sensorial pela 

qual eles podem se apresentar:

• Visual – É possível determinar algo por meio de um sinal indicado, como o 
polegar direito, um muxoxo produzido com leve ou brusca torção da face, por 
meio da própria língua escrita e seus padrões, etc.

• Auditiva – A língua oral é, talvez, o exemplo mais indicado, todavia, outros 
significantes significativos podem ser aludidos, tais como: a música, as 
buzinas, sirenes, etc.

• Tátil – O braile é o melhor dos exemplos de fácil compreensão.

• Olfativa – Qualquer indivíduo em seu estado natural e sem quaisquer 
problemas no sistema olfativo pode diferenciar as rosas das angélicas sem 
vê-las.

• Gustativa – Neste caso, podemos citar os degustadores que ganham a vida 
experimentando e classificando alimentos com o auxílio do paladar apurado 
que têm. O gosto de uma maçã é diferente de um morango



Apresenta um conjunto de três relações de 
classificações de significados e 

significantes:

• Significantes de uma mesma ordem sensorial : 

Podem constituir um outro significante autônomo, ou 
seja, podem ser pequenos semas que  compõem 

conjuntos de sememas que podem significar 
estruturas (mais ou menos complexas e diferentes. 

Por exemplo: cada nota musical é um sema, o 
conjunto das notas forma um semema, o semema 
organizado forma o sistema de uma música, e a 
música, pelos elementos de um dado discurso, 
pode ser reconhecida e diferenciada de outra 

música, exatamente pelo conjunto de semas que a 
compõem.



• Significantes de natureza sensorial diferentes:

Podem referir e indicar uma mesma significação. É o caso da 
língua oral e da língua escrita. Veja o significante oral – meza
e o significante gráfico “mesa”, este percebido pelo sistema 
sensorial visual e aquele pelo sentido auditivo dentro de um 

dado contexto, podem possuir a mesma significação.

• Significantes de várias procedências sensoriais:

Podem ser interferentes num dado processo de construção de 
significações discursivas. Como exemplo, podemos tomar a 

comunicação humana que, geralmente, é constituída de 
significantes orais, escritos e demonstrações gestuais. Pode-
se assim dizer que esta incidência é a habilidade humana em 

certificar-se da perfeita interpretação da mensagem pelo 
interlocutor-receptor.



Figurativização
• A figuratividade não é um simples ornamento das coisas, ela 

é essa tela do parecer cuja virtude consiste em entreabrir, em 
deixar entrever, graças ou por causa de sua imperfeição, 

como que uma possibilidade do além-sentido. Os humores do 
sujeito encontram assim a imanência do sensível.

• Distingue Greimas uma manifestação figurativa e uma não figurativa, 
esboçando aí a diferenciação entre tematização e figurativização. A diferença 
entre as duas reside no fato de que o não figurativo é considerado abstrato e 
definido por sua baixa densidade sêmica, enquanto o figurativo é concreto e 

definido por uma densidade sêmica maior. Greimas aponta para o fato de que  
concreto poderia ser o semema cujos “semas a partir dos quais a 

denominação se constrói dependem do mundo das qualidades sensíveis”. 
Figurativo e não figurativo são dois níveis diferentes de manifestação e a 

passagem  do primeiro para o segundo efetua-se tanto pela dissolução das 
figuras nucleares. Mostra que há duas classes de textos: os figurativos e os 
não figurativos. Exemplifica esse fato dizendo que a poesia forma a forma 
figurativa, enquanto as teorias estéticas manifestam-se de maneira não 

figurativa. (35)



Quadrado semiótico
• O quadrado semiótico consiste na representação visual da 

articulação lógica de uma qualquer categoria semântica. 
Partindo da noção saussureana de que o significado é

primeiramente obtido por oposição ao menos entre dois 
termos, o que constitui uma estrutura binária (Jakobson), 

chega-se ao quadrado semiótico por uma combinatória das 
relações de contradição e asserção.

< - - - - > relação entre contrários

<———> relação entre contraditórios

———> relação entre complementares



Moema Rebouças: estruturação 
da leitura da imagem

Pintura como um texto 

Designa um conjunto de relações e procedimentos de uma construção 
estruturada de um texto complexo que se mostra àquele que vê.

Espaço da pintura 

Sistematizado

Sensações       percepções      idéias 

de um mundo que a pintura nos faz ver.



Considerando que a semiótica visa a construção de seus próprios objetos

Cabe ao semioticista tornar visíveis os processos de estruturação da pintura

Abordada como texto - referência

Resultado de um complexo processo de produção de sentido cujas 
etapas não difere das produzidas por um texto linguistico



OBJETO SEMIÓTICO ► Resultado de uma leitura que     
o constrói

SEMIOTICISTA ► Elabora o discurso que irá
percorrer ► Só pode fazê-la se re-
pintar o conjunto de efeitos de  
sentido que atuam sobre ele.

SISTEMA SIMBÓLICO ► Estabelece relações entre  
termos isolados de 
conformidade entre►

Plano de expressão e Plano de conteúdo;

SISTEMA SEMI-SIMBÓLICO ► Relação entre as 
categorias dos dois planos, que são estabelecidas na 
segmentação dos contrastes identificáveis na 
manifestação textual ► Pintura – Poesia – Literatura.



PLANOS DE EXPRESSÃO E DE CONTEÚDO ► (Semiose) ►É da 
ação conjunta desses planos que se atinge a significação – Nesta 

razão entre os dois planos as categorias do SIGNIFICADO são 
homologadas as categorias do SIGNIFICANTE ► Pois o PLANO DE 

EXPRESSÃO manifesta o CONTEÚDO. (Moema Rebouças)

PLANO DE EXPRESSÃO E PLANO DE CONTEÚDO ► Não mantêm 
entre si exclusivamente uma relação arbitrária, centrada num conjunto 
de normas e convenções que os regem e cuja única função seria a de 

“representar” .
Entre os dois planos essas relações dependem exclusivamente do 

tipo de contrato comunicativo que o pintor intenciona instaurar na sua 
obra de tal sorte que é esse que modela ou orienta os graus de 

aderência entre o sistema semiótico da pintura e do mundo natural. 
(Ana Cláudia Oliveira)



COMO A SEMIÓTICA PROPÕE O 
ESTUDO DA PINTURA

– PINTURA ► PLANO DE EXPRESSÃO ► Determina as relações 
estabelecidas a partir dos elementos plásticos (Recomenda-se 
iniciar as análises dos textos imagéticos por esse plano)

– NÍVEIS ► Estrutura de superfície e estruturas profundas

– PLANO DE EXPRESSÃO ► Três níveis de manifestação ►
Superficial da expressão (ícone) – Intermediário (figuras) –
Estruturas profundas (traços não figurativos, os formantes)

– NÃO EXISTE UM DIRECIONAMENTO PARA O OLHAR ► A 
maneira de ver, de conduzir o olhar pela plástica da obra é, como 
a obra, uma construção.

– SEMIÓTICA DISCURSIVA ► Relação entre leitor e obra ►Ativa 
► Entre a obra e o que a vê

– A SUPERFÍCIE PICTÓRICA SERÁ EXPLORADA 
GERATIVAMENTE ► um movimento que vai do mais simples ao 
mais complexo ►Retomando aos três níveis de manifestação do 
Plano de Expressão ► Ícone – Figura – Não figurativos 



FORMANTES PICTÓRICOS 

Quatro dimensões:
CROMÁTICA – EIDÉTICA – TOPOLÓGICA – MATÉRICA

–– CROMCROMÁÁTICATICA ► Cor, tonalidades, graus de saturação, rítmo, 
gesto, espessura

–– EIDEIDÉÉTICA TICA ► Forma, reto, curvo, diferentes tipos de simetria, 
perspectiva

–– MATMATÉÉRICA RICA ► materialidade do significante – Arte 
Contemporânea

–– TOPOLTOPOLÓÓGICAGICA ► Distribuição das formas no espaço tanto da 
tela quanto das dimensões anteriores (Alto, baixo, direção, 
formato)



FORMANTES PICTÓRICOS  
Duas Funções

– 1ª CROMÁTICA – EIDÉTICA – MATÉRICA 
►SEMIOTICISTA►Pesquisar e reunir essas 
categorias combinadas até o nível profundo do 
plano de expressão ► apreende-las em sua 
natureza relacional, distinguindo-as pelo que elas 
são e na função que ocupam em relação as 
demais;

– 2ª TOPOLÓGICA ► Transformar a superfície da 
tela ► substância de expressão em espaço 
plástico ► Forma de expressão.

– Resultado dessa etapa ► Configuração da 
Semiose relacional da pintura.



ABORDAGEM DE UM TEXTO 
IMAGÉTICO 

► Decompor as relações articuladas 
pelas unidades “mínimas” e organizá-
las em categorias ► Eixo sintagmático 
(termos opostos e figuras plásticas) ►
a partir delas (subsídios para 
descrição) ► Permite a identificação 
das unidades: sintagmáticas, 
estruturantes, contrastantes e o 
estabelecimento da Semiose
Relacional.



SEMIOSES PICTÓRICAS 

• A semiótica fornece métodos de descrição da pintura e nessa medida ela nos 
fornece meios de apreciá-la – o que já é aproximar-se “esteticamente” dela. 

• Mas o que o verbal mostra da pintura? Como? ...o semioticista parte da obra 
pintada para, pelo verbal, delinear a cadeia de procedimentos constituintes da 

tela, ele, pelo reconstruir os traços percorre as ações que, nas suas 
sequências de apreensão, configuram as transformações que re-fazem ou por 

que  não, re-pintam a obra. 

• A tela , em estudo não pode ser paralisada e, ao ser observada atentamente, 
ela- um organismo vivo – expõe ainda mais a sua força accional e age o 

tempo inteiro sobre os sentidos que tentam apreendê-la na globalidade de seu 
processo de sistematização. Assim, mais do que uma análise o que resulta 

desse fazer, é uma contínua descrição da ação pictórica que , 
incansavelmente, se re-pinta pelo seu conjunto de efeitos de sentido atuando 

naquele que a apreende. 

Ana Claudia Mei Alves de Oliveira



A visualidade e o invisível de pintar uma 
tela 

O pintor ►É um sujeito enunciador no seu ato de 
criação, na sua intencionalidade, na sua 
subjetividade, no seu ponto de vista, entre outros.

O modelo ► o que se pinta: uma pintura ou qualquer 
outra parte, ou algo do mundo natural.

A tela ► a composição pictórica em si e as suas 
relações com outras obras;

O contemplador ► o sujeito fruidor da tela.



Considerações e Contradições

■ O que é semiose para  Pierce e o que Ana Cláudia trata como 
semiose?

Pierce Pierce ► Tanto a semiologia como a semiótica  estudam a questão 
do significado.... Assim, cabe lembrar que semiologia não é um 

sinônimo de semiótica. (55)

Ana ClaudiaAna Claudia ►O que ocorre em cada semiose é que cada discurso 
constrói o seu próprio referente interno e a referenciação é, então , 

uma questão do enunciado, na medida em que é nesse que se 
injetam os efeitos de sentido para fazer parecer realidade, 

irrealidade, fantástico, verdade, falsidade, entre tantos outros efeitos 
possíveis. (112)

O trabalho do semioticista é tanto o de um desvendador das 
semioses que se entrecruzam na estruturação textual, quanto de um 
articulador de áreas de conhecimento com as quais os seus objetos 
de estudo o levam a se defrontar em decorrência da especificidade 

de cada obra. (142)



ALGUMAS CONSIDERAALGUMAS CONSIDERAÇÇÕES FINAISÕES FINAIS

•• Não existe salvaNão existe salvaçção fora do textoão fora do texto – A semiótica tem por  objeto o texto, ou 
melhor, procura descrever e explicar o que o texto diz e como ele faz para dizer o 
que diz;

•• O O fruidorfruidor – A efetivação da reunião entre sujeito e mundo consolida-se pelo que há
de mais primitivo no sujeito: a sua estrutura sensorial – uma estrutura de captação 
dos objetos do mundo, ao mesmo tempo que de sensibilidade ativada diante desses, 
permitindo sua degustação e apreciação.

•• A suspensão do tempoA suspensão do tempo – É a suspensão do tempo e da sua mensuralidade, ao lado 
da imobilização do espaço, que permitem a visão de algo anteriormente 
imperceptível. Após esse imprevisível – e eufórico – “acidente” ter ocorrido, 
instaurando uma duração temporal imensurável a vida logo retornao seu curso 
existencia

•• A semiA semióótica tica greimasianagreimasiana - não estabelece dogmas nem uma teoria acabada e 
estática, mas funda um novo campo de estudos. Dessa forma com sua obra, não cria 
Greimas, uma ortodoxia, mas um projeto científico. Como todo projeto, a semiótica é
algo em andamento, em elaboração, em mudança.

•• Ciências da significaCiências da significaççãoão - rumam para um avanço comum.


