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1ª Circular

Apresentação
Com base na temática das pesquisas do GT para o biênio, “Greimas, aqui e

agora: conquistas e desafios da semiótica no Brasil”, cuja ementa se reproduz a
seguir,  comunicamos  a  abertura  da  submissão  de  propostas  ao  Encontro
Intermediário do Grupo, que se realizará de 13 a 15 de setembro de 2017, nas
dependências  da  Universidade  Federal  de  Mato  Grosso  do  Sul,  em  Campo
Grande (MS).

Em 2016, completaram-se 50 anos da publicação de  Semântica estrutural, obra
que se toma como discurso fundador da semiótica discursiva; por sua vez, em
2017, comemoram-se 100 anos do nascimento de seu autor,  A. J. Greimas, a
partir e em torno de quem, inicialmente e ao longo de quase três décadas, até sua
morte em 1992, os postulados da teoria foram solidamente construídos. Tomando
como parâmetro a importância de tais datas e a relevância do significado que as
acompanham, os estudiosos dessa vertente semiótica são convidados, ao longo



do biênio, a refletirem sobre os desenvolvimentos da teoria nas últimas décadas,
contemplando  os  desdobramentos  que  a  conforma(ra)m  desde  a  perspectiva
inicial,  conhecida  como  standard  ou  padrão,  até  os  rumos  mais  recentes,
calcados, sobretudo, nas orientações tensivas, as quais não consistem em nova
teoria,  mas  em  um  alargamento  do  empreendimento  outrora  alicerçado  por
Greimas. Considerando que, no Brasil, a semiótica registra seus primeiros passos
já na década de 1970, com a formação de grupos pioneiros em instituições de
São Paulo, Ribeirão Preto e Araraquara, todas cidades do estado paulista, bem
como  em  periódicos  organizados  por  membros  desses  grupos,  o  convite  à
reflexão confere ênfase às relações que se estabeleceram, a partir de então, entre
os estudos semióticos advindos do grupo original francês e sua articulação com
as ideias de pesquisadores brasileiros, com a ampliação recente de tais fronteiras
para além dos limites de São Paulo, fazendo com que a teoria adquirisse traços
de identidade característicos de sua inserção e desenvolvimento no país. Nesse
sentido, as pesquisas a serem realizadas ao longo do biênio abrem-se para a
consideração das conquistas alcançadas durante esse percurso da semiótica em
terras nacionais, mas também para acolher os desafios que se colocam no trajeto
em anos vindouros, sem jamais perder de vista os vínculos estreitos que existem
nos elos entre o ontem e o hoje, o lá europeu e o aqui brasileiro.

Programação
Da  programação,  constarão  sessões  de  comunicação,  com  até  cinco

apresentadores cada uma, sendo garantido o tempo de 15 minutos para cada
exposição, com um período de discussões ao seu final. Além disso, a cada dia,
teremos a conferência de um renomado semioticista brasileiro no fechamento dos
trabalhos (já confirmados, Ivã Carlos Lopes, Lúcia Teixeira e Norma Discini). 

Público-Alvo
Considerando  que  o  Encontro  Intermediário  admite  a  participação  de

interessados nas pesquisas em semiótica de um modo mais amplo, serão aceitos,
preferencialmente,  trabalhos  dos  membros  do  GT,  mas  também  de  docentes
vinculados a instituições de ensino superior públicas ou particulares, mestrandos,
doutorandos e pesquisadores autônomos, desde que, por seus resumos, sejam
explicitados os vínculos com a temática acima exposta.

Adicionalmente, o evento receberá inscrições de ouvintes interessados nas
discussões  que  se  farão  ao  longo  de  suas  sessões,  como as  de  docentes  e
discentes, por exemplo, dos Cursos de Letras, Jornalismo, Publicidade, História,
Música e Artes, das diversas instituições de ensino superior de Mato Grosso do
Sul, bem como as de professores das áreas de artes e linguagens, entre outras,
advindos das redes municipal e estadual de educação, seja do ensino público,
seja do ensino privado.

Inscrições
De  25  de  abril  a  20  de  maio,  a  Organização  do  Encontro  receberá

propostas  de  comunicação  dos  pesquisadores,  as  quais  devem  cumprir  as
exigências de tema e de situação dos proponentes contidas nesta circular. 



O texto do resumo (em fonte Arial, tamanho 10) deve conter de 150 a 200
palavras,  sem  contar  o  título,  incluindo-se  eventuais  notas  e  referências
bibliográficas, em um único bloco paragráfico. No formato, deve-se observar o que
segue: título do trabalho em caixa alta, centralizado; na linha abaixo, à direita, o
nome  do  autor  seguido  do  nome  da  Instituição  a  que  pertence,  digitado  por
extenso, com apenas a primeira letra de cada palavra em maiúscula, o restante
em caixa baixa. Na linha seguinte deverá vir o texto. 

Os  resumos  devem  ser  encaminhados  para  o  e-mail:
gtsemiotica@gmail.com

O resultado da avaliação das propostas será encaminhado aos proponentes
até o dia 1º de junho de 2017.

Valores da Inscrição
Até 30/06/2017 A partir de 1º/07/2017

Professores de Ensino Superior R$ 80,00 R$ 120,00
(Com Apresentação de Trabalho)

Pós-Graduandos e Pesquisadores R$ 60,00 R$   90,00
(Com Apresentação de Trabalho)

Ouvintes R$ 40,00 R$   60,00

Profa. Sueli Maria Ramos da Silva
Presidente da Comissão Organizadora 


