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 O objetivo da dissertação Crítica de Arte na Imprensa - Uma Abordagem 

Peirceana da Questão das Artes Plásticas, de Geane Carvalho Alzamora, é analisar 

de que maneira os textos críticos de artes plásticas veiculados pelos cadernos 

Ilustrada e Mais! do jornal Folha de S.Paulo, selecionados entre 1994 e 1996, 

abordam o aspecto estético das obras em questão. Composto por nove capítulos, o 

trabalho é fundamentado na semiótica peirceana, mais especificamente no conceito de 

estética do filósofo C. S. Peirce.  

No primeiro capítulo, a autora define a crítica de arte na imprensa, faz uma 

síntese da história desta atividade e trata de suas especificidades na Folha de S.Paulo. 

O segundo, terceiro e quarto capítulos são dedicados à teoria peirceana, define-se 

estética, as categorias fenomenológicas, as três ciências normativas, a lógica 

pragmática, a finalidade estética do pragmatismo, a lógica abdutiva e os tipos de 

signos. O caminho percorrido, da estética abstrata, passando pela aplicada às artes 

plásticas até a proposição de uma "estética semiótica" (relacionando a estética abstrata 

com a linguagem) tem o objetivo de fundamentar a "crítica estética", conceito criado 

por Geane para definir a crítica de arte vista pela estética semiótica. O ideal de crítica 

estética é comparado, no sexto capítulo, à crítica realizada nos jornais de forma geral 

e depois aos textos veiculados no jornal estudado. 

Os três últimos capítulos se detêm na relação entre signo, objeto e 

interpretante. Discutem-se os limites da subjetividade na crítica e a dimensão estética 

da obra em questão - no âmbito do objeto -, as implicações da tradução da linguagem 

plástico-visual em verbal - relativas ao signo - e são analisados os tipos de efeitos que 

as críticas provocam no leitor e a questão da recepção - pela ótica do interpretante.       

A apreciação crítica desejável de acordo com a crítica estética seria aquela 

orientada pela primeiridade das qualidades vagas e imprecisas que caracterizam as 

obras de arte mais visceralmente estéticas e não por padrões de classificação artística. 

O crítico deveria expor a diversidade qualitativa de determinada obra ao invés de 

pensar sua esteticidade a partir de condutas previamente assimiladas enquanto modelo 



perceptivo. Por fim, seu objetivo seria contribuir para a formação, entre os leitores, de 

hábitos de sentimentos que servirão de instrumental para o acesso aos objetos 

estéticos (qualidades) das obras.  

Esta proposta encontra fatores limitantes, alerta Geane, quando se pensa que a 

crítica produzida pela imprensa escrita utiliza linguagem predominantemente 

convencional, ou seja, signos de terceiridade, uma vez que é feita de palavras 

organizadas segundo a lógica formadora de opinião e destinada a um público 

heterogêneo. A resposta que a autora encontra para esse impasse é o crítico adotar a 

abdução como raciocínio condutor do estranhamento estético, inerente à arte, ao 

produzir seu texto e, desta forma, a crítica será igualmente estética. O texto deve, 

então, apresentar a dúvida que move o processo de criação artístico para propiciar a 

mediação necessária para o surgimento de novas interpretações a respeito da obra. 

Assim, a crítica estética se opõe à dominância simbólica da linguagem jornalística, já 

que a lei que precisa de uma convenção para ser signo não dá conta do caráter criativo 

da tradução crítica.       

A comparação entre o modelo crítico defendido por Geane e o encontrado no 

jornal Folha de S. Paulo revela que alguns críticos se aproximam da crítica estética, 

enquanto outros privilegiam a informação jornalística, ou seja, a postura varia de 

acordo com a subjetividade de cada profissional. 

 


