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Numa visão geral, Gesto Inacabado, a partir da metodologia da crítica 

genética e diálogos com a semiótica peirceana, busca compreender as especificidades 

do processo de criação e oferecer uma perspectiva crítica processual para o 

entendimento da tessitura desse movimento criador. A ênfase do livro está na 

manifestação do ato criador nas artes, mas seus resultados permitem ao leitor ampliar 

esse pensamento para os campos da comunicação e da ciência.  

O livro apresenta a criação como um processo semiótico é dividido em dois 

módulos: Estética do movimento criador, onde a autora discute os quatro movimentos 

que guiam o percurso criativo – Trajeto com Tendências, Projeto Poético, 

Comunicação e Recompensa Material; e Abordagens para o movimento criador, que 

apresenta o processo criador a partir de cinco diferentes perspectivas – Ação 

Transformadora, Movimento Tradutório, Processo de Conhecimento, Construção de 

Verdades Artísticas e Percurso de Experimentação. 

No decorrer de todo o texto Salles apresenta questões gerais dos processos de 

criação, mas não explicita os conceitos peirceanos que sustentam suas reflexões. É só 

nesta 5a edição que a autora apresenta, em um posfácio, de que maneira alguns 

conceitos semióticos, como a semiose, lhe auxiliaram na interpretação teórica e leitura 

crítica dos processos de criação. 

O signo está, inevitavelmente, ligado a outro signo que, por sua vez, origina 

um outro signo e assim por diante. Essa mobilidade foi uma característica relevante 

para a compreensão da criação como um processo sígnico, inacabado, uma possível 

versão de algo que pode vir a ser modificado. Esse princípio de continuidade levou a 

autora a tecer relações com outra característica da semiose: o falibilismo; a teoria de 

que nosso conhecimento é falível, navega num continuum de incerteza e 

indeterminação, mas que o raciocínio tende a se autocorrigir tornando o processo 

passível de ser observado como uma atividade autocorretora. 

Outro aspecto, ainda relacionado à noção de continuidade, está no que Salles 

denominou regressão e progressão infinitas, ou seja, a queda da ideia de um começo 

e um fim absolutos. Para a autora, estamos sempre no meio de uma cadeia de signos 
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que pode regredir infinitamente em sua relação com o objeto quanto progredir 

infinitamente em sua relação com o interpretante. 

Cecilia aponta ainda para a consideração de outros aspectos do processo 

criativo como acaso, que age aumentando a variedade do mundo; abdução – 

denominado entrada de ideias novas –, um processo de formulação de hipóteses 

responsável pela introdução de novas ideias; ausência de hierarquia, na medida em 

que toda cognição é feita de signos e, portanto, têm o mesmo valor; e comunicação, 

uma vez que por ser uma teoria da interpretação, a semiose seria também uma teoria 

da comunicação. 

A semiótica peirceana, portanto, foi utilizada como um mapa orientador para a 

leitura do processo de criação desenvolvido no livro, permitindo à autora olhar para 

esse objeto de pesquisa tão dinâmico sem desconsiderar características marcantes 

como a mobilidade e a relação entre diferentes linguagens. No entanto, vale ressaltar 

que a generalidade dos conceitos peirceanos prevê a consideração de teorias 

especificas – como da imagem, da critica literária ou do cinema – para uma 

compreensão mais aprofundada dos percursos de criação.  


