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GPS UNESP – GRUPO DE PESQUISA EM SEMIÓTICA DA UNESP 

 

 

Alexandre CAMPOS (UNESP-FCLAr) 

campos.profalexandre@gmail.com  
 

 

O Grupo de Pesquisa em Semiótica da Unesp (GPS-Unesp) – espelho de cadastro no CNPq: 

dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2858188925053400 – é o estágio atual de uma tradição de 

pesquisa em semiótica que tem mais de quarenta anos na Unesp de Araraquara e que contou 

com grupos como o Centro de Estudos Semióticos A. J. Greimas (1974), o Grupo CASA (2000) 

e o Grupo de Estudos sobre Leitura (2003). Desde os anos 1970, a pesquisa em semiótica em 

Araraquara, que teve como pioneiros Alceu Dias Lima, Edward Lopes e Ignácio Assis Silva, 

não cessou de se renovar, contribuindo para a consolidação dos estudos semióticos no Estado de 

São Paulo e no Brasil e estabelecendo cooperação científica com centros de semiótica da França 

e da Bélgica. O GPS-Unesp, implantado no Programa de Pós-Graduação em Linguística e 

Língua Portuguesa e no Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários da Unesp de 

Araraquara, é responsável pelos CASA: Cadernos de Semiótica Aplicada, pelo Seminário de 

Semiótica da Unesp (SSU), pelo grupo de leitura Leituras Semióticas (LeSem) e pelas Jornadas 

do GPS-Unesp. E, atualmente, liderado pelos professores doutores Arnaldo Cortina e Jean 

Cristtus Portela. Para o “V Colóquio Internacional de Análise do Discurso” o grupo pretende 

apresentar trabalhos nos níveis de graduação, mestrado e doutorado com temáticas variadas 

dentro do campo teórico da semiótica. A aluna de graduação Luma Silva tomará a expressão do 

grafite, texto-enunciado de tipo visual ou verbovisual, como objeto de produção de sentido sob 

conceitos semióticos. O aluno de graduação Hiago Naldi trabalhará as construções simbólicas 

da identidade homossexual nos poemas de Federico García Lorca. O aluno de graduação Igor 

Nardo estudará o percurso histórico das teorias que deram origem à noção de “estruturas 

elementares” dentro da semiótica de linha francesa. A aluna de mestrado Thaís Ribeiro discutirá 

como o gênero “hino” tem sido explorado por publicidades esportivas como estratégia para 

obter a adesão e a identificação do público. O aluno de mestrado Vinícius Godoi apresentará um 

recorte do conceito de textualização nas teorias do discurso através de uma abordagem 

historiográfica. A aluna Patrícia Moreira apresentará o conceito de “sensível” na semiótica 

greimasiana e pós-greimasiana, pelo viés da historiografia linguística, contextualizando seu 

surgimento e permanência nos estudos semióticos contemporâneos. E por fim, o Prof. Dr. 

Alexandre Silveira Campos, coordenador do grupo neste evento, trará um recorte sobre o 

estágio atual do seu projeto de pesquisa que versa sobre aspectos das obras de Miguel de 

Unamuno e Federico García Lorca sob o ponto de vista da semiótica tensiva.  
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MITO E LITERATURA SOB UMA PERSPECTIVA TENSIVA 

 

 

Alexandre CAMPOS (UNESP-FCLAr) 

campos.profalexandre@gmail.com 

 

 

Este trabalho tem como objetivo fazer uma análise com base na chamada semiótica tensiva de 

Claude Zilberberg das relações entre mito e linguagem literária. Para isso, tomaremos como 

objeto de exemplificação a lenda do “fogueteiro” que aparece dentro de um dos mais 

importantes romances do escritor e filósofo espanhol Miguel de Unamuno, Niebla (1914). 

Entendemos que esse seja um caso exemplar, pois a lenda ou mito contato por um dos 

personagens dentro do enredo atua no romance de várias maneiras: propondo uma chave de 

leitura para uma das  problemáticas centrais do romance – a saber: a relação de dominação e 

resistência entre as esferas do masculino e do femenino –, dialetizando metalinguisticamente a 

relação entre a estrutura do mito e a estrutura do texto literário e interpondo outras camadas de 

sentido pela forma de um distanciamento que possa ser entendido, em um primeiro momento 

como a função pedagógica do mito. Para tanto, se utilizará para a leitura e melhor compreensão 

entre essas duas linguagens o trabalho do filósofo e mitólogo Ernest Cassirer, Linguagem e Mito 

(1925), que trata desses dois modos de expressão como esferas conceituais que estão na base da 

constituição do pensamento e da consciência humana e que estão submetidas às mesmas leis 

espirituais de desenvolvimento. Além disso, para o mesmo propósito dessa análise serão 

utilizadas as ideias de Roland Barthes, em Mitologias (1950), onde o semiologista estabelece a 

linguagem mitológica como base dos preceitos de sua teoria, relacionando o mito como um 

segundo grau da linguagem, em outras palavras, na constituição do signo mítico a linguagem 

faria o papel de significante, assim como a imagem acústica faz esse mesmo papel no processo 

de construção do signo linguístico. Portanto, o que pretendemos acrescentar a esse debate é 

como a teoria da semiótica tensiva pode contribuir na relação entre mito e literatura na medida 

em que trata das categorias tensivas primordiais, ou seja, aquelas que definem as relações do 

campo de presença, expressas nas dimensões de "intenso" e "extenso" as quais estão 

relacionados aos binômios: forte/fraco (intensividade) e concentrado/difuso (extensividade), 

sendo que o intensivo tende aos valores de "exclusivo" e se aproxima do discurso "concessivo" 

e, por outro lado, o extensivo tende aos valores de "universal" e se aproxima do discurso 

"implicativo". Assim, levantam-se as questões: em um contexto em que o mito reforce o 

paradigma doxal a literatura faria o papel do discurso concessivo? Haveria um contexto em que 

tais papéis fossem inversos?  
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CONSTRUÇÃO SIMBÓLICA DA IDENTIDADE HOMOSSEXUAL NOS POEMAS DE 

FEDERICO GARCÍA LORCA 

 

 

Hiago A. NALDI (UNESP - FCLAR) 

hiago_naldi@outlook.com 
 

 

Na contemporaneidade, é necessária a desconstrução de estigmas atribuídos a figuras que se 

inserem fora dos padrões heteronormativos vigentes em todas as esferas de nossa sociedade. Se, 

na atualidade, representações dignas dessas figuras transgressoras são encontradas com grande 

dificuldade, no começo do século passado isto era praticamente impossível, por isso as rupturas 

que a poesia de Federico García Lorca fez com este padrão são de suma importância: elas 

propiciam a representatividade do homossexual na literatura e seu empoderamento por meio 

dela. Sendo considerado um dos grandes nomes da literatura espanhola, Lorca traz 

harmoniosamente em sua obra elementos tanto da cultura popular de Andaluzia, sua terra natal, 

quanto da Espanha como um todo, além de deixar transparecer sua homossexualidade no 

decorrer de seus versos. Enriquecidos por formas artísticas modernas, alguns de seus poemas 

são regidos pelo conflito entre o erotismo exacerbado e o amor imaculado. Compreendendo a 

extensão de sua obra, este trabalho limita-se a analisar apenas um de seus livros de poemas, 

Diván del Tamarit (1936), no qual o amor e a morte são tratados numa perspectiva 

plausivelmente homoerótica. Logo, para tal, pretende-se realizar uma ligação entre Semiótica e 

Teoria Queer, de modo que seja possível identificar a forma como esses símbolos são 

construídos ao longo dos poemas e apreender como o processo de recorrência da representação 

simbólica influencia na construção de uma identidade homossexual. Visa-se explorar a 

significação trazida por esses símbolos baseando-se na teoria do Semissímbolo proposta por 

Jean-Marie Floch para apontar e categorizar os símbolos e, após isso, fazer uso da teoria Queer, 

que trata de gêneros e as diversas expressões da sexualidade humana, embasada pelos estudos 

de Foucault. Mesmo que muito já tenha sido dito sobre os escritos de Lorca, é conveniente e de 

importância inquestionável que continuemos discutindo os assuntos tocados por estes, para além 

de refletir sobre suas consequências e suas pertinências, chegar a reconhecer a afirmação de 

uma voz que nos mostra uma realidade e uma condição que merece destaque em diversas 

esferas da sociedade. 
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HISTÓRIA E EPISTEMOLOGIA DAS ESTRUTURAS ELEMENTARES 
 

 

Igor Rezende NARDO (UNESP – FCL-Ar) 
igornrd@gmail.com  

 

 

Este trabalho, realizado através do Programa de Iniciação Científica da UNESP (PIBIC 

2017/2018) com a orientação do Prof. Dr. Jean Cristtus Portela, estuda o percurso histórico das 

teorias que deram origem à noção de “estruturas elementares”, uma rede semântica relacional 

que se ordena hierarquicamente e opera com a oposição dos termos nela presentes, como 

concebida pela Semiótica Francesa. Com as indicações presentes no próprio texto de Algirdas 

Julien Greimas, encontramos o início desse percurso de desenvolvimento e transformações de 

ideias em Aristóteles, com o seu estudo das formas pelas quais se dá a oposição, presente em 

seus escritos sobre as categorias. Verificou-se, em Nikolai Trubetzkoy, uma refinada 

investigação acerca dos modos de oposições dos traços distintivos em seus estudos de 

fonologia, que receberam posteriormente uma reformulação para o binarismo oposicional, por 

Roman Jakobson. Partindo novamente de Aristóteles, encontra-se no romano Apuleio não uma 

nova forma de pensar essas oposições, mas um modo de representá-las, através do quadrado 

lógico, que durante a escolástica foi alvo de algumas poucas transformações. Foi finalmente em 

Robert Blanché que a teoria oposicional clássica teve uma reformulação plena pela 

generalização, que ampliou sua aplicação de proposições para conceitos e o quadrado lógico 

recebeu uma ampliação contando então com dois termos complexos além dos quatro termos 

simples e alcançando, assim, a forma do hexágono lógico. Esse percurso encontrou em Greimas 

a possibilidade de desenvolvimento das estruturas elementares, servindo-se de um modelo 

constituinte que opera com semas, unidades abstratas e mínimas de significação, e que partir da 

tensão gerada pela oposição desses termos organiza as formas narrativas e discursivas. Nossa 

pesquisa, fundamentada em princípios da historiografia linguística, busca em autores como 

Pierre Swiggers e Cristina Altman referências de modelo de análise dos dados históricos, com o 

objetivo de nos distanciarmos da confecção de uma crônica que apenas elenque os 

acontecimentos numa linha temporal. 
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ESTUDOS SEMIÓTICOS SOBRE O GRAFITE 

 

 

Luma SILVA (UNESP) 

lumaclecia.unesp@gmail.com  
 

 

O grafite, texto-enunciado de tipo visual ou verbovisual, muito disseminado pelo Brasil e no 

exterior por meio da cultura urbana, fortemente ligada à cultura marginal, tem grande 

importância na sociedade contemporânea, especialmente na expressão de grupos sociais 

minoritários, no ativismo político e na produção artística. O grafite como nosso objeto de estudo 

engloba diferentes tipos de expressão, como a tag, o throw-up, a arte urbana, a inscrição urbana, 

a pichação e o grapicho, que são ligados pela profunda integração do uso do espaço, do suporte 

e da obra, e têm seu significado de acordo com a época e o lugar em que são produzidos e 

expostos, a identidade de seus produtores, seu reconhecimento como obra, a grande visibilidade, 

a frequência de suas aparições, a resistência ou aceitabilidade por parte do público e das 

autoridades e, contemplando ainda, a forma como manipulam a mídia para divulgação, 

buscando o engajamento da população, muitas vezes, de maneira poética ou como forma de 

protesto. Esse complexo objeto de estudo não foi amplamente estudado nas áreas de linguística 

e de semiótica. Este trabalho pretende recensear e analisar textos oriundos de duas diferentes 

abordagens do grafite verbovisual: a abordagem linguística, que trata o grafite como código 

linguístico dentro de uma linguagem pictórica, em que a palavra cede lugar à imagem; e a 

semiótica, que compreende o grafite como uma linguagem sincrética, de predominância 

semissimbólica, inscrita na forma de texto-enunciado em um objeto-suporte e decorrendo de 

diversas práticas. O trabalho visa ainda ao esboço, a partir de critérios linguísticos e semióticos, 

de uma história do grafite, que contemple a origem do objeto e da prática, o valor da sua 

repetição, concepção do objeto como obra de intervenção efêmera, assim como seu 

desenvolvimento, suas mudanças de técnicas e materiais, bem como suas derivações e 

categorias ao longo do tempo. 
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FORMAÇÃO DO GRUPO DE ESPECIALIDADE DE GREIMAS  

 

 

Patricia Veronica MOREIRA (UNESP/FCLAR) 

moreira.patricia.letras@gmail.com  
 

 

Este trabalho tem como objetivo principal compreender o conceito de “sensível” na semiótica 

greimasiana e pós-greimasiana, pelo viés da historiografia linguística, contextualizando seu 

surgimento e permanência nos estudos semióticos contemporâneos. Recuperaremos a espessura 

teórica desses conceitos pelo viés dos princípios historiográficos, dentre os quais destacamos, 

nesta apresentação, a formação de grupos de especialidades de Murray (1994, 1998), traçando 

como percurso inicial de análise a Semântica Estrutural (1966), de A. J. Greimas, e passando 

pelas obras de J. Fontanille, E. Landowski, C. Zilberberg, J.C. Coquet e do Grupo µ, que 

correspondem ao período que aqui chamamos de pós-greimasiano. Baseando-se nos trabalhos 

de Mullins (1973), Murray propôs uma classificação em 4 estágios, sendo eles: o estágio 

normal, cluster, grupo de especialidade e estágio acadêmico para que se estabeleça a formação 

dos grupos de pesquisa científicos. Dessa forma, levando em consideração as proposições de 

Murray (1994, 1998), demonstraremos como se deu o desenvolvimento do Grupo de 

Especialidades de Semiótica Greimasiana, no século XX, na França, mais especificamente, em 

Paris. Segundo Landowski (2015), é nos anos 70, que surgirá ao redor de Greimas, um grupo de 

colaboradores, de diferentes vocações disciplinares, mas com um objetivo comum: uma longa 

empreitada científica, cuja exigência de rigor, também seria outro ponto comum entre eles. 

Portanto, nos interessa saber como se deu a formação do grupo dos ditos greimasianos e pós-

greimasianos, averiguar sua dispersão não apenas temporal e geográfica, mas em especial 

epistemológica, que originou os diferentes ramos que conhecemos hoje na semiótica, e, que 

ainda carregam a bandeira de Greimas. Mesmo que não tenha existido uma dispersão total, 

houve, com certeza, rupturas e fragmentações de participantes, e, sobretudo teórica. Por isso, 

destacamos esse princípio de formação de grupo, objetivando estabelecer em que medida o 

sensível na semiótica aparece na retórica e/ou na imanência das obras dos semioticistas 

escolhidos, sobretudo suas reais convergências e divergências.  
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ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS EM PUBLICIDADES ESPORTIVAS 

 

 

Thaís Borba RIBEIRO (Unesp - FCLAr) 

thais-borba@hotmail.com  

 

 

O objetivo desta comunicação é discutir como o gênero “hino” tem sido explorado por 

publicidades como estratégia para obter a adesão e a identificação do público. Sabe-se que a 

mídia exerce grande influência na construção de identidades. Essa característica intensifica-se 

durante a cobertura de jogos olímpicos ou de campeonatos esportivos de grande proporção em 

que circulam discursos que tematizam a união dos brasileiros entre si, ou deles com outros 

povos, buscando, de todo modo, a integração. Apresentaremos, portanto, a análise do gênero 

hino associado ao discurso publicitário, mostrando como ele tem sido utilizado pela mídia para 

reforçar identidades. Para tanto, selecionamos duas campanhas publicitárias: uma da cerveja 

Brahma intitulada "Hino paulista" (de caráter nacional) e outra do smartphone da Samsung, com 

título "The Anthem" (de abrangência internacional). A primeira publicidade, veiculada durante o 

campeonato brasileiro de futebol, associa a marca da cerveja ao propósito de “unir” torcidas 

organizadas, convocando-as a cantar um hino comum, composto por trechos dos hinos oficiais 

de cada clube. Esse “novo hino” promove a agregação das torcidas. A segunda publicidade faz 

parte de uma campanha lançada durante os Jogos Olímpicos “Rio 2016”, combinando os hinos 

nacionais de vários países para criar um hino “global”, cantado e ouvido através de um 

smartphone. As duas campanhas utilizam-se do gênero hino com o intuito de ressaltar a 

(re)união entre certos grupos sociais, integrando seus produtos nesse ideal. Trata-se de 

propagandas audiovisuais veiculadas durante eventos esportivos de larga abrangência, 

momentos em que a intensidade das abordagens identitárias é elevada ao grau máximo e o 

discurso da “unidade” ganha campo nas mídias. Os resultados da pesquisa apontam que o hino 

parece ser um gênero textual apropriado para essas estratégias de discurso, devido a sua 

capacidade de promover a enunciação coletiva, incitando afetos e paixões. 
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O CONCEITO DE TEXTUALIZAÇÃO NAS TEORIAS DO DISCURSO: UMA 

ABORDAGEM HISTORIOGRÁFICA 

 

 

Vinicius Felix GODOI (UNESP - FCLAr) 

viniciusfelix.vf@gmail.com  
 

 

Fontanille (2015) afirma que “o projeto da semiótica do discurso está assim delimitado: a 

enunciação carrega em si uma semiose em ato e é dessa semiose que deve a semiótica do 

discurso tratar”. Sabendo que a semiose “é a operação que, ao instaurar uma relação de 

pressuposição recíproca entre a forma da expressão e a do conteúdo (...) ou entre o significante e 

o significado (...), produz signos” (GREIMAS; COURTÉS, 2016), podemos concluir que o 

estudo da textualização, junção entre os planos da expressão e do conteúdo, é de extrema 

importância para o projeto da teoria. Partindo dessas discussões na semiótica sobre 

textualização e visando a contribuir para a teoria, o presente trabalho tem como objetivo um 

estudo histórico e epistemológico desse conceito nas teorias do discurso. Elegemos como 

corpus teses, dissertações e artigos acadêmicos produzidos no Brasil e que possuam o termo 

textualização ou um de seus correlatos no título, resumo ou palavras-chave. Baseamo-nos na 

metodologia da historiografia linguística desenvolvida por Cristina Altman, Konrad Koerner e 

Pierre Swiggers. Ademais, alinhamo-nos às proposições de Valdir Flores e Marlene Teixeira  de 

que existem projetos em comum entre as diversas teorias da enunciação formando um único 

campo de estudo científico ao qual se dá o nome de “linguística da enunciação” ou, como 

preferimos aqui, teorias do discurso; e de Benveniste (apud Flores; Teixeira, 2011) que prevê 

que “a enunciação instala o universo do discurso”. Concordamos ainda com Flores e Teixeira 

quando afirmam que as várias teorias da enunciação, e consequentemente do discurso, possuem 

um projeto em comum e pontos de concordância o suficiente para que as tomemos como um 

“campo científico de estudos”. Assumimos então como teorias do discurso, a semiótica do 

discurso, a análise do discurso francesa, a análise dialógica do discurso e a análise do discurso 

crítica. Tomaremos como base os resultados encontrados para ampliar ou reduzir essa lista a 

partir dos referenciais teóricos implícitos e explícitos mobilizados por cada um dos textos do 

corpus e os seus respectivos graus de adesão. 
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