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Décio Pignatari, (1927-2012), um dos expoentes da poesia concreta, foi também 

escritor, ensaísta, semioticista, tradutor, e publicitário. Foi professor titular da PUC-SP no curso 

de Pós- Graduação em Comunicação e Semiótica, da FAU – USP e também da Escola Superior 

de Desenho Industrial.  

No livro Semiótica da Arte e da Arquitetura, o autor faz uma aplicação analítica da 

semiótica de Charles Sanders Peirce às artes, à arquitetura e também ao design.  

Logo na introdução, ele pontua sua intenção de aplicar a semiótica peirceana a tais signos, 

indicando o caminho que irá percorrer. Introduz também as expressões signagem (linguagem), 

signicidade (textualidade) e intersignicidade (intertextualidade), que irão aparecer no restante 

do trabalho. 

O livro é dividido em duas partes: na primeira, CADEIRA ESCADA LABIRINTO, 

Décio Pignatari discorre sobre os caminhos da filosofia estética de Hegel, passando por diversos 

outros autores, até chegar a Peirce, atingindo o seu objetivo: a análise semiótica da arte, da 

arquitetura e do desenho industrial.  Vale lembrar que ele se utiliza de oportunas analogias com 

obras literárias citadas ao longo da análise. 

Ao abrir o primeiro texto do livro usando o exemplo da cadeira Rietveld, e começando 

a trazer trechos de Hegel para seus comentários, ele desenvolve um percurso rico e complexo 

da sua análise semiótica de signos artísticos, arquitetônicos e também literários. É assim que 

ele encontra reveladoras similaridades de profunda significação entre as artes, a arquitetura e a 

literatura.  

Ao mesmo tempo em que vai utilizando a visão hegeliana, Décio interpõe comentários 

que remetem também a outros pensadores. Peirce predomina, dando os caminhos preferenciais 

do livro. E assim fica claro que o principal foco desse livro é realizar uma análise da arte e 

arquitetura à luz do pensamento triádico de Peirce. 

O autor escolhe começar por Hegel pois este representou para Peirce uma grande 

influência no começo de seu pensamento, até que mais tarde o negou. 

Na segunda parte do livro, LEITURAS, faz a aplicação na obra de grandes expoentes do 

desenho industrial, das artes e da arquitetura. Começando com Gerrit Thomas Rietveld, ele 

volta a analisar semioticamente a cadeira Rietveld. “Essa não é uma cadeira, apenasmente. É 

uma cadeira pensando a cadeira, aspirando a ser todas as cadeiras possíveis.” Ele a chama de 

objeto-escultura-arquitetura. “É um qualisigno  que aspira ser um legisigno, um ícone visando 

a um símbolo, um rema tendendo a argumento.”  A cadeira é um princípio, “é um conceito 

icônico, ou seja é um modelo.” Podemos pensar aí no qualisigno-icônico-remático. 

Em seguida, ele entra em Piet Mondrian, e o cromo-plasticismo. Faz menção às 

principais características de sua obra: o quadrado e a cruz, trazendo pranchas-diagramas que 

são complementares ao texto. Fala portanto que o mundo das formas (arte, aquitetura e design) 

é um mundo icônico. É um mundo de remas e de qualisignos, que só podem ser apreendidos 

diretamente, sem verbalização. 

Em seguida, apresenta uma outra prancha onde há um fluxo-diagrama que traz como 

título “Mensagem Arquitetônica”. Nessa parte, ele irá discutir características do signo 

arquitetônico icônico, tais como tridimensional, habitável, vivível, e o funcionamento da  

mensagem que as obras arquitetônicas emitem aos seus receptores. 

Apresenta também trabalhos de Niemeyer e os analisa semioticamente à luz de Peirce. 

Diz, logo no início de sua análise, que o significado de uma arquitetura é outra arquitetura, em 



correspondência ao que disse Peirce sobre um signo gerar sempre outro signo. Cita as obras do 

arquiteto brasileiro, explicando suas origens modernistas, exemplificando com os Palácios da 

Alvorada, Planalto e do Supremo Tribubal Federal. Depois, a Catedral de Brasília e sua redução 

sígnica. Finalmente, evoca o Palácio do Congresso e seu caligrama arquitetônico da “balança 

da justiça”.  

Após analisar obras de Niemeyer, passa a análise do Arco do Triunfo, depois da Luz 

como signo na arquetura egípcia, da arquitetura africana da tribo Dogon e por fim de uma 

semiótica do poder, onde fala brevemente sobre o skyline de São Paulo. 

Este livro traz uma brilhante aplicação da semiótica peirceana aos signos arte, 

arquitetura e design, proporcionando uma leitura complexa e aprofundada dos exemplos que o 

autor escolheu para ilustrar sua idéia. 
 


