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Palavras-chave: Semiótica. Design. Greimas.  

  

A Semiótica se apresenta como o estudo do fenômeno da significação e, na tentativa de 

compreender este vasto domínio, desdobra-se em múltiplas vertentes e abordagens. Na França, 

destaca-se a figura de Algirdas Julien Greimas, tido como o “pai” ou fundador da Semiótica dita 

“discursiva” (igualmente nomeada de Semiótica francesa, Semiótica estrutural ou, não por acaso, 

Semiótica greimasiana). Nascido na Lituânia, Greimas tomou a França como local de trabalho e 

foi nesse país em que desenvolveu suas pesquisas a partir da década de sessenta. As articulações 

epistemológicas de sua obra levaram-no a ser considerado como continuador das teorias 

linguísticas de Saussure e Hjelmslev. Contudo, Greimas estruturou sua pesquisa não somente a 

partir da Semântica, da Lexicologia, da Linguística e dos estudos da cultura, como os do folclore, 

mas também observando desenvolvimentos da Fenomenologia e da Antropologia. 

Juntamente com os seus colaboradores do Groupe de recherches sémio-linguistiques, sediado 

na École des Hautes Études en Sciences Sociales, em Paris, ele desenvolveu ao longo de quatro 

décadas de estudo uma teoria da significação. Seu trabalho foi marcado pela colaboração intensa 

e pelas trocas com seu grupo de trabalho. Como aponta Oliveira: “Essa maneira de Algirdas 

Julien Greimas trabalhar em equipe foi notável nos desafios que provocou em cada um dos 

integrantes de seu entorno”. 

Ao se ocuparem do discurso e do advir do sentido nas mais diferentes manifestações, a 

multiplicidade do grupo fez com que os estudos semióticos apontassem também para diferentes 

áreas do saber: a Literatura, a Publicidade, a Política etc. Mesmo após a morte de Greimas, em 

1992, sua teoria permanece viva a partir do trabalho de dezenas de semioticistas ao redor do 

globo e perpassa áreas como a Arte, a Educação, as Letras, o Urbanismo, a Administração, a 

Moda e o Design, entre outros. 

No presente trabalho, que visou mapear a abrangência da Semiótica Greimasiana nas pesquisa 

em Design no país, procedeu-se um levantamento dos programas de pós-graduação da área de 

Design e Design de Moda, tendo em vista os critérios próprios de agrupamento dos campos de 

conhecimento adotados pela CAPES. Através da plataforma Sucupira, desenvolvida e mantida 

pela própria Coordenadoria, contabilizaram-se 27 programas de pós-graduação, entre mestrados e 

doutorados. No mesmo levantamento, identificou-se que entre os 27 programas listados, 25 deles 

encontram-se ativos, enquanto que 2 estão desativados, sendo eles: Design e Moda e Cultura e 

Design, ligados ao SENAC-SP.  
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A partir do planejamento preliminar da pesquisa conjunta, a fase de identificação dos 

programas ativos foi sucedida por uma fase de levantamento geral dos dados e informações sobre 

cada programa, em que buscou-se apontar os seguintes parâmetros: Área de abrangência, Data de 

início, Instituição de Ensino, Quantidade de teses e dissertações, Base de dados disponíveis e Site 

do programa. Através da consulta dos respectivos sites, observou-se que os programas Design e 

Design de Artefatos Digitais, pertencentes à instituição Centro de Estudos e Sistemas avançados 

do Recife (CESAR), não ofertam acesso ao Banco de Teses e Dissertações digital, dispondo 

apenas os trabalhos em sua biblioteca física. Os demais 23 programas disponibilizam seus 

trabalhos em formato digital, totalizando 1638 teses e dissertações que constituíram nosso corpus 

de análise. 

Para a etapa seguinte, foram definidos os termos que seriam utilizados como palavra chave, 

sendo eles: Semiótica, Estrutural, Francesa, Discursiva, Sociossemiótica, Etnossemiótica, 

Semiótica plástica, Narrativa, Tensiva, Das paixões. Num segundo momento, foram também 

incluídos como parâmetros de busca os nomes de autores de base da Semiótica greimasiana, 

tomados por sua reconhecida importância. Foram eles: Greimas, Landowski, Zilberberg, 

Fontanille, Floch, Marsciani, Hammad e Oliveira. 

Definidos estes termos de pesquisa, foram abertos os documentos e, utilizando as palavras 

chave supracitadas, destacou-se um conjunto de 36 publicações com citações relacionadas a 

semiótica greimasiana.  

Cumpre observar que, confirmando o panorama apresentado anteriormente, foram também 

encontradas numerosas referências a outras linhas de estudos semióticos, como a Semiótica 

Russa e a Semiótica Peirceana, mas que não foram contabilizadas por não apresentarem 

resultados pertinentes ao objetivo da pesquisa. 

A partir dos dados obtidos neste levantamento, foi possível observar que o modelo analítico 

fornecido pela Semiótica Greimasiana foi incorporado mais sistematicamente nos estudos do 

campo da Moda, da Comunicação e das práticas de consumo, enquanto que na área de Design 

prevalecem as demais vertentes teóricas, com especial destaque para a Semiótica de origem 

americana. Nas ocorrências verificadas que empregavam a obra de Greimas no estudo de objetos 

do design, pôde-se identificar um caráter secundário e de menor centralidade das categorias 

teóricas greimasianas, o que significa que o modelo semiótico em questão aparecia 

predominantemente como uma ferramenta metodológica ligada a alguma fase da pesquisa, não 

podendo ser considerada a base epistemológica dominante. Desta feita, o levantamento constatou 

que o uso da teoria desenvolvida pelo pesquisador lituano e por seus colaboradores se manifesta 

na associação a outros modelos metodológicos centrais, não podendo portanto ser considerado 

como consolidado. Por outro lado, a partir dos recentes desenvolvimentos da chamada semiótica 

das interações, novas possibilidades metodológicas aparecem, alinhadas à preocupação com o 

desenvolvimento e uso de artefatos digitais. 

 


