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“qualquer homem exerce um controle maior ou menor sobre si mesmo 

quando modifica os seus próprios hábitos (...) repetições no mundo interno – 

repetições realizadas na imaginação – produzem hábitos quando 

intensificadas por esforço direto, tal como sucede com as repetições no 

mundo externo; e esses hábitos terão a capacidade de influenciar o 

comportamento atual do mundo externo”. (C. Peirce. 5.487). 

 

Estética, Pragmatismo e Semiótica, Bases para uma Filosofia da Arte 

Peirciana, Tese de Doutorado de Lauro José Maia Marques, defendida em 2005 sob 

a orientação de Lucia Santaella, é a continuação da pesquisa iniciada para a sua Dissertação 

de mestrado – A Filosofia e a Estética de Charles Sanders Pierce (2000) -  também no 

programa de estudos Pós-Graduação em Comunicação e Semiótica na PUC de São Paulo. 

Esta tese se desenvolve numa extensa reflexão de como a arte pode participar do 

processo de crescimento da Razoabilidade e cumprir a sua função no Summum Bonum, 

através do método pragmático de Pierce. Elabora nesta trajetória, os fundamentos de um 

modelo Teórico sobre Arte. 

O Capitulo I, Fenomenologia da Arte, inicia com as categorias formais integrantes 

de todo e qualquer fenômeno: Primeiridade, Secundidade e Terceiridade, que destas derivam 

a Estética, a Ética, a Lógica ou a Semiótica e a Metafisica Cosmológica.  

Ao desenvolver a distinção de termos como qualidade, impressão, sentimento, 

sensação e intencionalidade, faz a abordagem da estética como a aptidão de apreender 

qualidades reflexionadas das propriedades intrínsecas, desde que se construa uma base 

objetiva do predicado. 



No Capitulo II, Semiótica e Arte, levanta-se a hipótese de que a obra de arte pode 

ser um signo, contribuindo para um argumento. 

Através da observação da pintura, Notívagos, do pintor norte-americano Edward 

Hopper e mais 11 outras obras, desenvolve a reflexão, já num nível de terceiridade, de como o 

sentimento e o pensamento se relacionam a partir da percepção das formas. 

Encaminhando-nos através de Peirce, abre-se “a possibilidade do julgamento acerca 

do valor de ideias ou imagens em geral, e das obras de arte em particular, ser fundado na 

percepção”. Dessa maneira, nos conduz à compreensão de o julgamento estético não ser 

apenas subjetivo, pois este se baseia em propriedades perceptuais revelados pela obra. Ou 

seja, do ponto de vista da obra de arte em processo semiótico, ela é um signo capaz de criar 

seu próprio interpretante. 

No Capitulo IV, Pragmática da Arte, entendemos a Estética Peirciana em sua 

compreensão da razoabilidade de Arte. 

Percorre-se, por fim, a metodêutica concebida por Peirce e caracterizada pelo “estudo 

da transmissão do significado através dos signos e as maneiras pelas quais um signo da vida a 

outro”. (C. P. 1.444). 

A Tese de Marques nos revela: “a Estética Peirciana, como uma teoria da formação 

deliberada de hábitos de sentimentos”, é uma “Estetica Pragmatista, orientada para uma 

mudança de hábitos de conduta, tendo por guia um ideal estético de crescimento da razão, em 

todas as suas formas e do qual a arte participaria”. Pois, "para o pragmatista, o Summum 

Bonum é o crescimento continuo da razoabilidade”. 

  

 


