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RESUMO 

Apresenta-se a pertinência dos estudos da Semiótica Plástica, aliados à Análise do Discurso 
de linha francesa, quando aplicados à leitura de fotografias de um mural de curso de 
graduação. Discute o uso do mural como prática social dentro do cotidiano das instituições 
de ensino. Para tanto, traça-se um breve histórico dessas abordagens, a fim de subsidiar a 
análise posterior. Encaram-se as imagens do mural como textos que amalgamam elementos 
de ordem linguística, visual e tátil, e que veiculam discursos não-unívocos e nem 
ideologicamente neutros. 

Palavras-chave: Painel.  Graduação. Semiótica. Análise do Discurso. 

 

ABSTRACT 

It is presented relevancy of the studies of the Plastic Semiotics, allies to the Discourse 
Analysis of French line, when applied to the photograph reading of a mural of graduation 
course. The use of the social mural as practical of the daily one of the education institutions 
argues inside. For in such a way, a historical briefing of these boardings is traced, in order to 
subsidize the posterior analysis. The images of the mural are faced as texts that amalgamate 
elements of linguística, visual and tactile order, and that they propagate not-univocal 
speeches and nor ideologically neutral. 

Key words: Panel. Graduation. Semiotics. Discourse Analysis. 

 
 
 
 
Introdução 

O objetivo deste trabalho é, num primeiro momento, apresentar a pertinência dos 

estudos da Semiótica Plástica, de vertente greimasiana, aliados à Análise do 

Discurso de linha francesa, quando aplicados à leitura de fotografias de um mural de 

curso de graduação. Para tanto, traçaremos um breve histórico dessas abordagens, 

a fim de subsidiar a análise posterior. Encararemos as imagens do mural como 
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textos que amalgamam elementos de ordem linguística, visual e tátil, e que veiculam 

discursos não-unívocos e nem ideologicamente neutros. 

A análise do mural de uma instituição de educação formal foi proposta no âmbito da 

disciplina “Estudos Avançados na Linha de Pesquisa Educação e Linguagens”, 

conduzida pela professora Dra. Moema Rebouças, no curso de doutoramento do 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Espírito 

Santo, como tentativa de aplicar o referencial teórico discutido ao longo dos 

encontros do grupo a uma leitura efetiva. 

Dada a heterogeneidade da turma, houve previamente por parte da professora a 

apresentação da chamada Semiótica standard, passando em seguida aos 

postulados da Semiótica de vertente greimasiana, chegando, por fim, ao contato 

com leituras de objetos de ordem diversa – telas, fotografias, filmes, programas de 

tevê, etc. – a partir da chamada Semiótica plástica. Quando da proposição da 

elaboração deste artigo, a formação dos grupos e a escolha do(s) objeto(s) foi livre. 

O único consenso prévio estabelecido foi, como já dito, que todos trabalharíamos 

com o mural de uma instituição de educação formal e com o referencial teórico 

abordado nos debates.  

Elegemos para tanto o mural do curso de Ciências Biológicas em funcionamento no 

campus de Alegre da Universidade Federal do Espírito Santo, que fica localizado no 

corredor do prédio central, ao lado de outros murais: Nutrição, Engenharia de 

Alimentos, Geologia e Engenharia Florestal. As razões principais de nossa escolha 

foram as informações existente no mesmo, o fato se tratar de um mural institucional, 

com fins educacionais. Outro dados que consideramos na seleção foi que ocorreram 

intervenções por parte dos alunos e dos professores da intituição, sem autorização 

prévia dos responsáveis institucionais pelo mural, evidenciando uma relação que 

supera o que é estabelecido e por quem é estabelecido. 

Como se há de deduzir, uma análise deste objeto (mural de instituição de educação 

formal) deve levar em conta, a priori, que, paradoxalmente, não se debruça sobre o 

mural – naquilo que tem de mutável, instável, dinâmico –, mas sobre a(s) 

fotografia(s) de dada configuração, momentânea e necessariamente irrepetível. Por 
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isso, parece necessário resgatar aqui algumas ideias apresentadas por José Luiz 

Fiorin (2008, p.14) em As astúcias da enunciação. De acordo com ele, 

No âmbito da linguagem, o que pertence à ordem da História é o discurso, e 
não o sistema. Ora, como se passa deste àquele? Com a enunciação, ou 
seja, temporalizando, espacializando e actorializando a linguagem. [...]  
Colocar o homem na História é enunciá-lo. A História, por sua vez, 
caracteriza-se pela instabilidade, 

Se concordarmos com Fiorin, o mural em análise passa a ser histórico – e, portanto, 

discursivo – se temporalizado, espacializado e actorializado. É a partir destas 

categorias, tempo, espaço e pessoa, que o abordaremos, sem nos esquecermos de 

que “[...] ao considerar [...] qualquer linguagem como um texto, a semiótica 

preocupa-se com os mecanismos que o engendram, e que o constituem como uma 

totalidade de sentido [...]” e que a semiótica plástica “[...] explora as expressões das 

formas e de sua disposição no espaço, das cores, dos materiais empregados e dos 

contrastes plásticos como recursos capazes de construir categorias de significantes 

associados a significados [...]” (REBOUÇAS, 2003, p. 8).  

Pode parecer que abordar um discurso a partir destas categorias seja extremamente 

estruturalista ou formalista, no entanto, aqui, cabe resgatar as palavras de Lúcia 

Teixeira em “A semiótica no espelho”, quando afirma que os intelectuais que fizeram 

o pensamento do século XX (Althusser, Barthes, Derrida, Foucault, Greimas, Lacan, 

Lévi-Strauss), “[...] são grandes disseminadores da herança estruturalista [...]” que, 

no entanto, “[...] foram capazes de, assimilando-a, superá-la dialeticamente [...]” 

(TEIXEIRA, 1996 p. 36); e, principalmente, quando afirma que o que abre uma 

polêmica em relação ao universo teórico do movimento estruturalista “[...] é a 

entrada em circulação da noção de discurso [...]”, “[...] deslocando o centro das 

preocupações dos linguistas do sistema para a história, das formas e 

representações estáveis para a instabilidade [...]” (idem). 

Pensar o mural como uma prátrica social dentro das instituições de ensino, como 

meio pelo qual os sujeitos envolvidos nesta prática comunicam e significam o seu 

cotidiano é também um dos objetivos deste estudo. 

Assim, estamos à vontade para, partindo das categorias cromáticas, eidéticas, 

topológicas e matéricas e dos princípios da sóciossemiótica, propor uma leitura do 

mural em questão. 
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A SEMIÓTICA GREIMASIANA E A ANÁLISE DE MURAIS 

A partir da semiótica discursiva, pretendemos elucidar as estratégias enunciativas do 

discurso enunciado nos/pelos murais, mais especificamente no/pelo mural 

institucional do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Espírito 

Santo em funcionamento no campus de Alegre. 

Uma das razões de pesquisar da semiótica é interrogar situações do mundo e fazer-

ver num quadro geral o campo de significação em que se encontra a manifestação 

em estudo. Os efeitos de sentido podem ser os mais diversos dependendo do 

escopo teórico do analista, mas nada absurdamente distante dos planos de 

expressão e de conteúdo imanentes na própria manifestação analisada. Nosso 

estudo será de base analítica, compreendendo a imagem como um todo de sentido. 

Assim, o mural será analisado pela sua apresentação visual. 

Para compreender o texto como objeto de significação é necessário que se faça sua 

análise interna, e para compreendê-lo como objeto de comunicação é preciso fazer 

a análise externa. O texto só pode ser concebido dentro dessa dualidade. Logo, o 

estudo do texto só pode ser entrevisto como o exame tanto dos mecanismos 

internos quanto dos fatores contextuais ou sócio-históricos de produção de sentido. 

Assim, a semiótica procura conciliar as análises internas e externas do texto, 

buscando explicar o que o texto diz e como faz para dizer o que diz; examina a 

organização do texto e seus mecanismos enunciativos de produção e de recepção; 

em relação a esses aspectos, um texto pode ser verbal ou não-verbal, ou seja, pode 

ser oral, escrito, visual, gestual, imagético ou reunir vários desses elementos em 

uma só manifestação, quando isso ocorre, o texto passa a ser chamado de 

sincrético. 

Para a compreensão do sentido do texto, a semiótica propõe a análise dos seus 

mecanismos internos e externos. A análise interna seria a análise do plano de 

conteúdo; e a análise externa, a do plano de expressão. A semiótica propõe a 

análise desses dois planos de forma individualizada, tantos nos textos escritos, 

considerados sistemas simbólicos, onde a relação entre os dois planos é 

estabelecida isoladamente, quanto nos textos não escritos. A análise do plano de 
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conteúdo é concebida a partir do percurso gerativo de sentido proposto por Algirdas 

Julien Greimas, e descrito e analisado por Fiorin (FIORIN, 2005, p. 17-54). 

Dentro do percurso gerativo de sentido, compreendido por Greimas como “[...] uma 

sucessão de patamares, cada um dos quais suscetível de receber uma descrição 

[...] que mostra como se produz e se interpreta o sentido” (idem, p. 20), são 

estabelecidas três etapas e cada uma é descrita independentemente, mas o sentido 

do texto depende da relação entre as três etapas ou níveis, que vão das estruturas 

mais simples às mais complexas. 

O primeiro nível é chamado de nível fundamental e compreende as categorias 

semânticas que ordenam os diferentes conteúdos do texto. As categorias 

semânticas estabelecem-se por oposições que tenham algo em comum, que 

possuam relação de contrariedade. Ex.: vida / morte; masculinidade / feminilidade. 

O segundo nível do percurso gerativo de sentido é denominado de nível narrativo e 

define-se pela transformação de estado do sujeito. A transformação de estado do 

sujeito dá se em quatro fases: manipulação, competência, performance e sanção. 

O terceiro nível do percurso gerativo de sentido é chamado de nível discursivo. É 

nele que as formas abstratas do nível narrativo são concretizadas por meio de 

figuras e tematização. 

No plano de expressão (verbal, visual ou sincrético), o texto volta a ser rediscutido 

em seu processo de significação e observado como objeto de comunicação. Neste 

momento, perceberemos como a significação é expressa pela materialidade, pela 

cor e pelas formas no espaço, de maneira a comunicar a mensagem. 

A análise do plano da expressão acontece à medida que se dá a descrição dos seus 

elementos constituintes, e a eles aplicamos as categorias plásticas, que são: 

cromáticas, eidéticas, topológicas e matéricas, estas últimas agregadas à semiótica 

plástica pensada originariamente por Greimas para atender principalmente às 

demandas de análise da arte contemporânea, que freqüentemente utiliza o recurso 

de compor a obra a partir de elementos de diversas ordens matéricas. Identificadas 

as categorias de cada formante, que se dão em contrariedade na formação do nível 
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profundo da expressão, e considerando-se o percurso gerativo de sentido, deve-se 

ainda estabelecer as combinações dessas categorias em combinações maiores. 

Em composições visuais, as relações de sentido são estabelecidas a partir do plano 

de expressão (significantes) que se relaciona diretamente ao plano de conteúdo 

(significado), como afirma Ana Cláudia Oliveira: “A linguagem pictórica se constrói a 

partir de uma peculiar semiose que se estabelece entre os dois planos constituintes 

de sua estruturação, a saber, o plano de expressão e o plano de conteúdo” 

(OLIVEIRA, 2004, p. 116).  

O conteúdo, no mural de graduação em análise está manifestado na organização 

das figuras no espaço e nas relações entre os formantes plásticos. Esse texto visual 

é estruturado pelo enunciador de modo a produzir significado para o enunciatário, ou 

leitor. O mural, objeto desse estudo, é um texto visual sincrético, pois significa a 

partir de textos escritos e imagens.  

Os textos visuais estão inclusos nos sistemas semi-simbólicos. O semi-simbolismo 

pertence ao sistema semiótico, solicitando do analista tomar em análise 

separadamente os planos de expressão e conteúdo, impedindo, porém, qualquer 

redução da manifestação textual. Essa opção permite que outros analistas, para 

além do plano da expressão, construam outras análises, não necessariamente 

coincidentes. De acordo com Rebouças (2003, p. 13), “[...] não existe um 

direcionamento para o olhar, como na escrita, indicando que começamos da 

esquerda para a direita, do alto para baixo, da parte para o todo. A maneira de ver, 

de conduzir o olhar pela plástica da obra é, como a obra, uma construção  

Finalmente, o texto visto em sua totalidade, formando um conjunto sincrético, terá a 

semiótica greimasiana, especialmente a socio-semiótica, como escopo necessário 

para a apreensão dos mecanismos discursivos contidos no texto a ser analisado.  

Consideramos neste estudo o mural em questão como um espaço no qual os textos 

enunciados são tarefas e informações cotidianas de/para um determinado grupo. 

Podemos defini-lo, então, como um espaço de prática social. Para a socio-semiótica, 

as práticas sociais, ou seja, os fazeres do cotidiano, os estilos de vida e a vida social 

em si, nas suas mais diversas formas de apresentação, são processos significantes.  
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Essas práticas são estabelecidas pelos atores sociais através dos regimes de 

visibilidade: poder, querer, dever, saber ver e ser: os actantes são vistos e vêem os 

que vêem (LANDOWSKI, 1992). 

O MURAL SOB A PERSPECTIVA DA SEMIÓTICA PLÁSTICA 

 

A fotografia analisada é de um mural informativo, institucional, de vidro, com 

dimensão de 0,90 x 1,0 metro, no qual os informes estão fixados com fita adesiva. O 

mesmo se encontra num corredor ao lado de outros painéis informativos do mesmo 

material.  

O mural serve como elemento de comunicação e significação entre instituição e 

alunos, apresentando intencionalidade em sua configuração planar. Cada informe 

apresenta-se com o intuito de querer ser visto. Este querer se concretiza devido à 

localização do mural, que se encontra no corredor, um dos percursos possíveis aos 

alunos da instituição para passar de um lado ao outro do prédio.  

Entretanto, ao contrário do que o querer ser visto nos faria supor, a organização do 

espaço planar no painel não se encontra em harmonia, os elementos parecem não 
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obedecer a nenhuma ordem, de maneira que as informação são sobrepostas, um 

informe encobre outro, como se quisessem disputar a atenção do olhar do leitor. A 

(des)organização causa, mesmo sem intencionalidade clara, um não poder ser visto 

para as informações encobertas – interdição que se fundamenta no critério temporal 

ou cronológico: os anúncios ou informes mais recentes é que se sobrepõem aos 

mais antigos. 

Há uma reiteração do não poder ser visto na organização espacial: cada elemento 

está disposto ao “acaso”, como se alguém tivesse se lembrado às pressas de avisar 

algo e houvesse encontrado ou forjado aquele espaço para isso, sem nenhum 

planejamento orgânico, sistemático, que levasse em consideração os outros 

elementos (papéis, cartazes, folhas) já ali presentes. 

O nome do curso, que identifica o enunciador e circunscreve o enunciatário, vem no 

alto, num segundo plano, atrás do informe “ATENÇÃO”. A disposição das letras que 

retratam o nome do curso sugerem um ar de “colocado”, deixado ali. 

No centro do mural, encontra-se um cartaz colorido que traz informações sobre 

determinado evento acadêmico da área de ciências biológicas. Pelo tamanho 

desproporcional, em comparação aos demais, e pelas cores, o cartaz chama a 

atenção do enunciatário para ele, desviando a atenção das outras informações. 

Destacamos que as informações do cartaz central não são da instituição que 

coordena o mural, entretanto, atraem o olhar do leitor, afastando-o das informações 

puramente institucionais. Assim como o nome do curso, o cartaz colorido também 

está em segundo plano, é “invadido” pelos informes institucionais, que disputam 

lugar no espaço planar para concretizar suas intenções de quererem ser vistos por 

quem passa. No entanto, o cartaz ao centro torna-se o ponto de entrada do olhar do 

enunciador, que logo após se direciona para as letras em azul que formam o nome 

do curso ao qual pertence e se destina o mural. Pode-se afirmar, então, que a 

entrada nesse mural se dá pelo formante cromático, que se destaca das 

informações sem cores enunciadas pela instituição. 

Depois de reconhecer o curso ao qual o cartaz pertence, o olhar do leitor é atraído 

pelo cartaz institucional que tem como título “Atenção” e que se sobrepõe â letras “a” 

e “s” da palavra “Biológicas”. A partir desse momento, o leitor pode perceber as 
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informações que não estão coloridas. Mas, a todo momento, o olhar é atraído para o 

cartaz central, em um indo e vindo do centro para as áreas periféricas do espaço em 

questão. 

Após o procedimento de perder-se e encontrar-se do olhar no espaço planar do 

mural, o enunciatário percebe um terceiro elemento em cor, outro cartaz com 

informações de um outro vento acadêmico, localizado no canto inferior direito do 

espaço analisado, mais precisamente, no ponto de saída do espaço analisado. 

A forma predominante em todos os cartazes é a reta, que forma retângulos 

horizontais e verticais. As linhas retas são reiteradas nas palavras “Ciências 

Biológicas”, pois mesmo nas letras característicamente arredondadas, como a letra 

“O”, a forma reta predomina. As formas arredondadas aparecem somente nas 

imagens dos cartazes coloridos com informes de eventos acadêmicos que não são 

promovidos pela instituição. 

Os cartazes afixados no espaço estão próximos um do outro, o que os unifica, mas, 

a despeito disso, existem espaços vazios sem ordenação e sem distribuição 

homogênea, que evidenciam e reiteram a (des)organização do mural. O enunciatário 

ao deparar-se com o mural tem como enunciados os informes ligados ao título do 

mural “Ciências Biológicas”: matrículas, disciplinas, cursos, eventos, notas. Essas 

informações, como dissemos, estão dispostas de modo aparentemente aleatório no 

espaço planar, o que não ajuda a suster a atenção do olhar do leitor, dificultando a 

compreensão dos enunciados. Os textos variados que compõem os cartazes 

unificam-se em um ponto, tratam de temas pertinentes à àrea de ciências biológicas, 

que deveriam ser de interesse dos enunciatários ideais (alunos). Estes textos, no 

entanto, são propostos por diferentes enunciatários, o que, tanto quanto a 

disposição caótica para a qual chamamos a atenção, também não ajuda a suster a 

atenção do olhar do leitor. Assim, o enunciatário vê, mas não lê. Ou, se lê, 

dificilmente dá conta de uma compreensão ampla e fidedigna de todas as 

informações explícitas e implícitas. 

A definição do espaço planar é, num primeiro momento, confusa. A percepção de 

onde se inicia e de onde termina o suporte do mural se dá pela existência dos 

parafusos que o fixam na parede e por uma linha que delineia toda sua extensão, 



19º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas
“Entre Territórios”  –  20  a  25/09/2010  –  Cachoeira  –  Bahia  –  Brasil
 

 

1950 

como uma espécie de moldura, dada pelo contato do vidro com a parede. Na parte 

inferior do suporte existe uma linha azul que nos remete a uma proposta de moldura 

inacabada do mural. A cor desta linha é a mesma das letras que formam a palavra 

“Ciências Biológicas”, numa tentativa, talvez, de retomada e de construção de 

unidade discursiva. A cor predominante é um tom de verde claro que permeia todo o 

mural, dada por uma oposição entre o vidro e o fundo, uma parede branco-gel. Os 

informes em papel branco contrastam com o branco, de outra tonalidade do fundo. A 

organização do espaço do mural ao qual nos referimos repete-se nos outros murais 

da mesma parede que os sustenta como se pode ver pela imagem a seguir. 

Assim, sintetizando as reflexões deste tópico, o sujeito do discurso, no mural em 

questão, na realidade é um mosaico de vários sujeitos, cada um com sua 

particularidade, ora remetendo-se aos informes específicos do curso de Ciências 

Biológicas que pertecem ao campus universitário de Alegre e ora remetendo-se aos 

eventos acadêmicos extra-institucionais, que ocorrem em outros estados do país. 

Logo, não existem intertextualidades evidentes entre os discursos que compõem os 

cartazes afixados no mural – exceto pelo fato de que todos os discursos alinhavam-

se na construção de um dever ser, instrumental, dirigido ao enunciatário. 
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A ANÁLISE DO DISCURSO E A ANÁLISE DE MURAIS 

Neste texto, elegemos a análise do discurso de vertente francesa, por concordar que 

“[...] a análise do discurso não tem por objetivo nem a organização textual em si 

mesma, nem a situação de comunicação”, mas que deve pensar “[...] o dispositivo 

de enunciação que associa uma organização textual e um lugar social 

determinados” (MAINGUENEAU, 1997, p. 13); e, ainda, por discordar que “o sentido 

seja da ordem da língua, que funcione submetido aos ‘seus’ critérios” (POSSENTI, 

2005, p. 360). 

No entanto, o que estamos chamando de análise de discurso? Para nós, a análise 

do discurso de linha francesa faz referência às tendências francesas que, a partir 

dos anos 60 e 70 (e, mais especificamente, a partir da publicação do número 13 da 

revista Langages e do livro A análise automática do discurso, de Michel 

Pêcheux), preocuparam-se em sistematizar uma metodologia que associasse 

linguística estrutural a uma teoria da ideologia (a partir do cruzamento de aspectos 

das obras de Marx, Althusser e Lacan)i, pensando a relação entre ideológico e 

linguístico sem reduzir o discurso à análise da língua e sem dissolver o discursivo no 

ideológico. Mais do que isso: fazendo coro com Sírio Possenti, entendemos que 

[...] a AD rompe com a concepção de sentido como projeto de autor; com a 
de um sentido originário a ser descoberto; com a concepção de língua 
como expressão das idéias de um autor sobre as coisas; com a concepção 
de texto transparente, sem intertexto, sem subtexto; com a noção de 
contexto cultural dado como se fosse uniforme. [...] 

O sentido [para a AD] é da ordem das formações discursivas (FD), que, por 
sua vez, materializam formações ideológicas, que, por sua vez, são da 
ordem da história. [...] 

[...] A AD não tem uma teoria da língua [...]. Sua especificidade é o campo 
do sentido. [...] Para a AD, como já foi dito, o sentido decorre das 
enunciações, atos que se dão no interior de FDs, que determinam o sentido 
do que se diz. A universalidade e a generalidade estão excluídas. [...] 

Tudo isso permite compreender que o sentido seja concebido pela AD 
como um efeito (de sentido). Em diversas instâncias e por diversas formas 
(relações metafóricas, parafrásticas), mas sempre como efeito, nunca 
como uma entidade “prévia”, ou anterior, dada a conhecer [...]. O equívoco 
é exatamente o que se deve esperar. (POSSENTI, 2005, p. 360-362). 

Assim, pensamos que o mural do curso de graduação em análise – na condição de 

texto não transparente, atravessado por contextos culturais complexos, que dão a 
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ver formações discursivas-ideológicas-históricas não absolutas – deve ser lido (visto, 

ouvido, tateado) como discurso cujos sentidos não estão submetidos ao(s) projeto(s) 

de seus autor(es) e nem expressam suas idéias sobre as coisas. 

O MURAL SOB A PERSPECTIVA DA ANÁLISE DO DISCURSO 

Aqui é que devemos retomar a síntese que efetuamos algumas páginas atrás: o 

sujeito do discurso (necessariamente assumido por uma instância não unívoca, mas 

que é a fonte das referências pessoais, temporais e espaciais e, ao mesmo tempo, 

indica qual atitude toma em relação àquilo que diz e a seu interlocutor), no mural em 

questão, é um mosaico de vários sujeitos (instituídos – e legitimados – 

institucionalmente como chefes de departamento ou chefes de colegiado ou 

coordenadores de curso ou professores ou alunos), com suas particularidades e 

especificidades. 

Apenas os sujeitos instituídos e legitimados institucionalmente podem ter voz, ou 

seja, interferir no mural: ele não é aberto, não é de todos, não é democrático – seja 

para acrescentar anúncios e informes, seja para suprimi-los. Assim, a possibilidade 

de modificar o mural confere ao seu possuidor um status, o pertencimento ou a 

filiação a um grupo, auto-intitulado pelo codinome (grupo das) “Ciências Biológicas”. 

De imediato, essa necessidade de autorização dá a ver pelo menos duas formações 

discursivas, que se ordenam em quadros ideológicos mais amplos, dos quais nos 

eximiremos aqui: a) aquele espaço é, de certo modo, elitizado, interdito e, portanto, 

organizado, regrado, vigiado; e b) o que está naquele quadro, por uma espécie de 

pacto silencioso entre os membros do grupo das Ciências Biológicas, é de interesse 

dos membros daquele grupo: portanto, espera-se que todos os seus membros 

tomem ciências das informações ali veiculadas: desse modo é que os discurso 

menores (pequenos avisos e informes) que atravessam o discurso maior do mural 

alinhavam-se na construção de um dever ser, institucional, dirigido aos(s) 

enunciatário(s).  

Recursos semióticos diversos concorrem para a construção das formações 

discursivas que apresentamos: o título (que delimita quem pode ou não fazer parte 

do grupo, na condição de enunciador e de enunciatário), a margem insinuada (quer 

pelo contraste entre vidro-parede, quer pela linha azul, no mesmo tom do título, que 
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institui uma moldura para o suporte), a prevalência de linhas retas, de fontes 

padronizadas e de cores neutras bem como a opção pelo suporte vítreo (que dão ao 

espaço um aspecto institucional, sério, formal), o uso de letras maiúsculas nos 

chamamentos ao grupo veiculados pelo subtítulo “ATENÇÃO” etc. 

No entanto, como o sentido é concebido pela AD como um efeito, e, ainda, como o 

equívoco é o que se deve esperar, a trapaça das formações discursivas veiculadas 

se dão no interior do próprio discurso, a partir da sobreposição (e, portanto, das 

estratégias de apagamento e retomada) de avisos e informes, do ocultamento de 

parte do título (e, portanto, de parte da interdição a priorística do mural) e de 

distribuição flagrantemente não equitativa dos espaços em branco ou silêncios. 

CONCLUSÃO 

Neste artigo, em consonância com o pensamento de Algirdas Julien Greimas, 

buscamos mostrar que 

Estender [...] o campo de estudos da estesia não significa evidentemente 
que nos descuidamos dos problemas da “grande estética”, mas sim que 
além das possíveis contribuições concernentes a este plano, o semioticista 
– e, ainda mais, o sócio-semioticista – está igualmente interessado em 
contribuir para o desenvolvimento de uma teoria de alcance mais geral, 
concebida para abranger os efeitos do componente sensível nas mais 
variadas práticas da vida cotidiana. Trata-se, afinal, de abordar as 
condições básicas do fazer sentido inerente ao nosso estar-no-mundo [...]. 
(GREIMAS, 2002, p. 149-150) 

Ao abordarmos, ainda que ligeira e incompletamente, as condições básicas do fazer 

sentido inerentes ao nosso estar-no-mundo a partir da análise de um mural de 

instituição formal de educação – espécie de texto / discurso ao qual todos estamos 

frequentemente expostos – queremos pensar que contribuímos para o 

desenvolvimento de uma prática, normalmente assistemática, da vida cotidiana. 

Contrariamente ao que somos condicionados a pensar, um mural institucional não é 

isento, embora, como Riobaldo, narrador de Grande Sertão: Veredas,sejamos 

constantemente tentados pela sedução da transparência e da ordem: 

[...] Baixei, mas fui ponteando opostos. Que isso foi o que sempre me 
invocou, o senhor sabe: eu careço de que o bom seja bom e o ruim, ruim, 
de que de um lado esteja preto e o do outro o branco, que o feio fique bem 
apartado do bonito e a alegria longe da tristeza! Quero os todos pastos 
demarcados... Como é que posso com este mundo? A vida é ingrata no 
macio de si; mas transtraz a esperança mesmo do meio do fel do 
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desespero. Ao que, este mundo é muito misturado (ROSA, 1986, p. 206-
207). 

Percebe-se, a partir da análise do mural, as maneiras pelas quais ele se constitui 

objeto de comunicação e significação entre os sujeitos que o vivenciam. Os 

enunciados e os modos como os elementos que compõem o mural se organizam no 

espaço planar revelam os regimes de visibilidades que aí se constituem. 

A partir do escopo teórico da semiótica plástica, da sóciossemiótica e da análise do 

discurso pudemos inferir os sentidos presentes na organização planar do mural e 

nos discursos enunciados pelos anúncios e informações que o compõem. 

A Semiótica Plástica, potencializada pela Análise do Discurso de linha francesa, 

aplicada à leitura das fotografias do mural em questão (na condição de textos que 

amalgamam elementos de ordem linguística, visual e tátil), nos permite concluir que, 

a despeito da pretensa isenção de que os gêneros supostamente descritivos e/ou 

informativos se imiscuem, qualquer texto (verbal, visual ou sincrético) veicula 

discursos não-unívocos e nem ideologicamente neutros. 

Assim, este estudo reforça a ideia do mural informativo, em nosso caso o mural do 

curso de Ciências Biológicas, como espaço de prática social no qual os sujeitos 

envolvidos no discurso enunciado comunicam e significam o cotidiano que os 

envolve. 

                                                 
i A esse respeito, consultar BRANDÃO, 2002, p. 13-42. 
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