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A análise semiótica ajuda a compreender 
mais claramente por que a arte pode, 
eventualmente, ser um discurso do 
poder, mas nunca um discurso para o 
poder. O ícone é um signo de alguma 
coisa; o símbolo é um signo para alguma 
coisa. Mas o ícone, como diz Peirce, é 
um signo aberto: é o signo da criação, da 
espontaneidade, da liberdade. A 
semiótica acaba de uma vez por todas 
com a ideia de que as coisas só adquirem 
significado quando trazidas sob a forma 
de palavras.1 

 

PIGNATARI, Décio. Semiótica & literatura – ed. reorganizada e acrescida de 

novos textos (Ateliê Editorial, 2004, 195 páginas). 

Décio Pignatari, poeta, publicitário, escritor, tradutor e semioticista, na década 

de 1950, realizou uma série de experiências com a linguagem poética, incorporando 

nela elementos visuais e palavras fragmentadas, o que culminou na criação da poesia 

concreta, juntamente com Haroldo de Campos e Augusto de Campos. Na esfera da 

teoria da comunicação e literatura, traduziu obras de Marshall McLuhan, Dante 

Alighieri, Goethe e Shakespeare.   

O livro em análise, Semiótica & literatura, fora publicado no ano de 1974, pela 

Ed. Perspectiva, sendo reorganizado em 2004, com o acréscimo de novos textos.  

Dividida em sete capítulos, a obra apresenta a importância da semiótica para o estudo da 

literatura, transitando entre os universos dos signos não textuais e textuais. A semiótica 

permite a compreensão do universo sígnico não verbal, bem como a própria natureza 

dos signos verbais em relação aos demais, fato este que evidencia a relevância da 

semiótica no processo literário. 

                                                           
1 PIGNATARI, Décio. Semiótica & literatura – ed. reorganizada e acrescida de novos textos. 
Cotia, São Paulo: Ateliê Editorial, 2004, pg. 20. 



Ao leitor, na parte introdutória da obra, é apresentada a Teoria Semiótica de 

Charles Sanders Peirce, filósofo e lógico matemático norte-americano, considerado o 

pai da semiótica. Neste contexto, faz-se distinção entre a linguística, as semióticas 

estruturalistas e a Teoria Geral dos Signos, de Peirce. Enquanto a primeira, proposta por 

Ferdinand de Saussure, enquadra-se como uma ciência que tem por objeto de estudo a 

língua, as semióticas estruturalistas, desenvolvidas por autores tais como Roland 

Barthes, Tzvetan Todorov e Algirdas Julius Greimas, propõem uma extensão dos 

conceitos da linguística, distintas da semiótica peirciana que não extrai seus conceitos 

da linguística. Nesse momento, Pignatari aponta para a demora dos estruturalistas em 

perceberem a existência de um pensamento não verbal, defendido por Peirce e Paul 

Valéry, poeta, escritor e filósofo francês, representante da escola simbolista. 

Para uma melhor compreensão do fenômeno literário, Pignatari esclarece que os 

signos podem se associar por similaridade, ou seja, por analogia, caracterizando-se 

como ícones, ou, podem se associar por contiguidade, constituindo-se como símbolos. 

O fenômeno poético, por sua vez, consiste na transformação de símbolos em ícones.  

Décio Pignatari observa que Charles Sanders Peirce concebeu a semiótica como 

um estudo da linguagem enquanto lógica, fruto de um trabalho de mais de 40 anos que, 

infelizmente, passou um tempo sem reconhecimento. Peirce não chegou a publicar 

livros e sua obra foi deixada fragmentada em livros e revistas. O filósofo deixou muitos 

manuscritos que somente foram publicados em 1938, pela Universidade de Harvard, 

seus Papéis Coligidos. Para entender a semiótica de Peirce, é mister conhecer sua visão 

pragmática do mundo, além de compreender que o mesmo desenvolveu seus trabalhos a 

partir de uma lógica dialética, ao contrário de Saussure, que defendia uma lógica 

aristotélica. Além do mais, Peirce rompeu com a dualidade significante/significado, 

criando a tríade signo, objeto e interpretante. 

O livro apresenta, ao longo de seus capítulos, o referencial teórico de Peirce, 

partindo da fenomenologia, da qual Peirce extrai as categorias cenopitagóricas: 

primeiridade, secundidade e terceiridade. 

Décio Pignatari traça convergências entre os pensamentos de Peirce e Valéry, 

sobretudo no que tange ao entendimento do ícone como o signo da descoberta, como 

um quase-objeto. O ícone se configura como o traço de união entre arte e ciência. 



A obra ainda aponta para o fenômeno da multiplicação de códigos, decorrência 

da Revolução Industrial, do século XVIII, que se estende até a atualidade, em uma 

segunda fase, sob a roupagem de uma Revolução Eletroeletrônica ou da Automação. 

Nesta fase, o autor cita Marshall McLuhan e compara o processo de produção de bens 

em massa, como um processo icônico da montagem de palavras e frases. De acordo com 

a teoria peirciana, ”o significado de um signo é sempre outro signo”, ou seja, a semiose, 

ação do signo de ser interpretando, é processo que se desenrola no tempo, ad infinitum, 

processo de que também participa a literatura e outras produções simbólicas humanas. 

Desta forma, o livro apresenta-se como um material oportuno e valioso, não 

apenas para os estudiosos de literatura, mas para toda a área de comunicação, 

apresentando a semiótica como uma ciência que possibilita uma melhor leitura do 

“mundo verbal com ligação com o mundo icônico ou não-verbal”. 
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