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A presente resenha sintetiza o trabalho realizado por Maria José de Paulo em sua 

proposta de justificar a lógica do signo artístico em seu processo de semiose, 

respondendo assim a questão principal de seu trabalho: como reconhecer o signo da 

qualidade na Arte? O autor busca responder, à luz da semiótica de Charles Peirce 

aplicada a seu objeto de estudo, a dois objetivos: primeiramente, compreender o signo 

artístico enquanto produção de um sentimento, uma ação e uma lei, e em segundo lugar 

busca expor os modos de ser desse signo, o seu processo de significação e seu 

tratamento pela via da lógica da continuidade. O objeto de estudo usado como 

referência para esta análise é o objeto do signo da Arte oriunda do artista H. Matisse, 

objeto este imbuido de qualidades que expreessam sedução e beleza e que propiciam 

elevado grau de representação do signo estético com uma complexa possibilidade de 

associações pela semiose. 

O autor inicia sua análise introduzindo a concepção básica e estrutural da 

Semiótica geral de Peirce, onde os conceitos de signo, objeto e interpretante são bem 

conceituados e esclarecidos. Apartir daí, a lógica triádica é traçada como referência para 

uma metodologia de análise do signo artístico. É mister diferenciar neste trabalho os 

dois sistemas apresentados e suas respectivas complexidades: o sistema de signo 

semiótico Peirciano e o sistema artístico visual particular da Arte, este último com um 

caráter inesgotável de possiblidades do objeto do signo da arte. Os signos artísticos 

aguçam nossa percepção, em especial por sua atração visual e plástica, ao mesmo tempo 

que propiciam a base para interpretação. E é por esta mesma interpretação que dará 

origem a novos sígnos, pois possui dentro de sí esse poder gerador intencional. 

Para Maria José Palo, abordar o pensamento da arte como um signo é pensar o 

fenômeno artístico por meio da lógica Peirciana, ou seja, contextualizá-lo dentro dos 

limites do sitema filosófico Peirciano. O objeto artístico incorpora em si um fundamento 

qualitativo de construção sígnica ou de conhecimento real, com poder de construir 

resultados no mundo que o contempla. Segue-se então uma arquitetura para buscar a 

compreensão do signo qualitativo intentando-se a caracterização das peculiaridades do 

próprio signo. O autor apresenta os conceitos de: Signo gerativo, como determinante 



das coisas individuais mas que não é determinado por elas. O signo mediador, 

configurado sobre tudo pela experiência perceptiva, o Signo Geral na sua percepção 

representativa como idéia geral estando apto a formar um conceito de qualidade. O 

Signo potencial que nos leva a uma identificação da qualidade como noção da 

referência de um fundamento, ou seja , a noção da potencialidade do signo, e por último 

o signo da primeiridade. 

A existência do signo artístico está expressado em todos os objetos que 

compõem o objeto de arte criado pelo artista, ou seja, pensá-lo significa replicar signos 

terceiros sob o princípio da continuidade. Este pensar visa alcançar a completude do 

signo na terceiridade. Portanto, temos revelado a sua importância funcional para a 

construção do objeto do signo artístico. Peirce, em sua obra, declara que a 

corporificação da idéia é feita pela terceiridade da mente. Resumindo, podemos colocar 

da seguinte forma: se um quali-signo é uma qualidade que é um signo, ele só poderá ser 

um signo quando encarnado na tríade signo-objeto-interpretante. Desse modo, o 

qualisigno torna-se parte integrante do objeto de uma outra relação triádica: Qualisigno 

- Qualidade - Rema. 

Agora pensemos na criação Matissiana: a experiência estética, a emoção, seja ela 

negativa ou positiva, são modos de composisão e sustentação de seu trabalho, que estão 

absortos em conteúdo emotivo e não emotivo apartir do objeto do signo artístico. 

Portanto o processo criativo constrói um sistema de relações objetivas de estímulos 

visuais extraídos dos fenômenos dentro de uma medida geradora de um outro sistema 

criativo. São estes estímulos que se manifestam nos fenômenos observados po Matisse, 

e para ele, esse é um fato que faz deles uma abstração sintética da organização de um 

novo hábito de sentimento e da materialidade da experiência artística. Cabe a mente 

criadora a tarefa de gerar a interação dos fenômenos entre sii, ordená-los, ou como um 

signo em si mesmo, ou como um objeto de pensamento, ou um signo-pensamento. 

Concluímos que, para Peirce, a Arte, como objeto de estudo da estética, é uma 

espécie de mente, co-extensiva à generalidade ou terceiridade e possui também a 

capacidade de representar um processo real de síntese ou formas inteligíveis, antes 

estranhas e não evidentes. Podemos avaliar também a Arte como um sistema de 

comportamentos sígnicos que pode gerar hábitos lógicos, estes hábitos estão sujeitos à 

mudanças no processo contínuo da experiência perceptiva. Em relação ao artista, o 

signo estético domina seu objeto de uma forma interpretativa incorporada por Matisse, 



oriundas das diversas espécies de percepção em seus efeitos interpretáveis sob um ideal-

agente que o direciona. 

A obra Arte da Criação intenta exibir os modos de gerar novas idéias da 

expressão artística por um outro processo de criação da linguagem, propondo 

significância e inteligibilidade para pensar a Arte e , sobretudo, a Semiótica filosófica 

ao lado da teoria pragmática do significado. O que significa que aquilo que devemos 

pensar deve ser aquilo que deliberadamente escolhemos fazer. A escolha do trabalho do 

artista Matisse propicia um estudo que representa esta concepção, pois parece conceber 

sua arte singular situando sentimento de ordem, objetividade e continuidade das idéias 

em uma fusão com os signos que ele representa. Naturalmente a proposta deste livro se 

estende a toda a aplicação da linguagem na Arte, sendo ela em qualquer meio. 


