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Peirce, Boal e o Coringa/Curinga1

Helena Alvim Ameno

Fundação Educacional de Divinópolis – FUNEDI

e-mail: helenareis@uai.com.br

Resumo
Este artigo trata-se de uma discussão sobre os Objetos Imediato e Dinâmico do 
Signo, de acordo com a semiótica de Charles Sanders Peirce. Ao investigar a no-
ção dos objetos do signo em outras áreas do conhecimento, descobrimos relações 
com o Sistema Curinga, uma das características da estética do Teatro do Oprimido 
de Augusto Boal.

Palavras-chaves
Objeto imediato, objeto dinâmico, signo, sistema curinga 

Abstract
This article is concerned with a discussion about the Immediate Object and 
Dynamical Object according to the semiotics of Charles Sanders Peirce. By 
investigating the notion of the objects of the sign in other areas of knowledge, we 
find out some relation of this theme with the Curinga System, that is one of the 
characteristics of the Oppressed Theater by Augusto Boal.

Keywords
Immediate Object, Dynamical Object, Sign , Curinga System.

Este artigo trata-se de uma discussão sobre os Objetos Imediato e Dinâmico 
do Signo de acordo com a semiótica de Charles Sanders Peirce (1838-1914). É um 
tema relevante para os estudos contemporâneos, uma vez que, atendendo a proposta da 
14ª Jornada Peirceana, ao investigarmos a noção dos objetos do signo em outras áreas 
do conhecimento, descobrimos relações com o Sistema Curinga, uma das característi-
cas da estética do Teatro do Oprimido de Augusto Boal (1934-2009).

De início, é necessário esclarecer alguns termos, cujos conceitos já se encon-
tram, culturalmente, bem sedimentados. Contudo, não devem ser negligenciados, pelo 
fato de poderem ser considerados difíceis e complexos. 

Levando em conta a quantidade bem expressiva de conceituações de Signo, 
encontradas na obra do autor, parece que mesmo Peirce teve dificuldades de se fazer 
compreendido, chegando a momentos de irritação. De uma cuidadosa seleção de se-
tenta e seis definições de Signo, realizada por Robert Marty e Alfred Lang2, extraímos 

1.  Ambas as formas aparecem nos textos de Boal. Será mantida, neste artigo, a forma curinga.

2.  The Commens Dictionary of Peirce´s Terms. Edited by Mats Bergman & Sami Paavola.2003. 
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uma que provoca risos ao descobrirmos que, entre os leitores contemporâneos de Peir-
ce, havia quem o fizesse quase perder a paciência para dar tantas explicações.

I define a Sign as anything which is so determined by something else, called its Ob-
ject, and so determines an effect upon a person, which effect I call its Interpretant, 
that the latter is thereby mediately determined by the former. My insertion of “upon 
a person” is a soup to Cerberus, because I despair of making my own broader con-
ception understood.” (A Letter to Lady Welby, SS 80-81, 1908) disponível em http://
www.helsinki.fi/science/commens/dictionary.html.

A autora Santaella é cuidadosa e paciente com os leitores. Apresenta-lhes um 
grande número de definições do Signo, com explicações bem exemplificadas Entre 
elas encontramos a citação acima mencionada.

Defino um Signo como qualquer coisa que é de tal modo determinada por uma outra coisa, 
chamada de seu Objeto, que assim determina um efeito sobre essa pessoa, efeito este que 
chamo de seu Interpretante, de modo que esse último é imediatamente determinado pelo pri-
meiro. Minha inserção de “sobre uma pessoa” é uma colherada de sopa para Cerberus, visto 
que me desesperei de fazer minha ampla concepção entendida (SS, p. 81 Apud Santaella, 
2004, p.62).

A questão dos objetos imediato e dinâmicos do signo, na semiótica de Peirce, 
provoca, também, muita discussão. Já, pelas definições de Signo conhecidas, entende-
mos que o Objeto é aquilo que determina o Signo. E, de acordo com Peirce, devemos 
distinguir dois Objetos: o Imediato e o Dinâmico. Por Objeto Imediato, entendemos 
o Objeto representado no Signo, isto é, aquele que é modificado com a representação 
e sua existência depende da representação. Por exemplo, a história do inquisidor Tor-
quemada, como objeto imediato do signo Torquemada, peça teatral, não existe fora da 
peça. Por Objeto Dinâmico, entendemos o Objeto que, apesar de atuar na representa-
ção, se mantém como era antes de ser representado e sua existência não depende da 
representação. Por exemplo, a história dos Irmãos Macabeus, como objeto dinâmico, 
na peça teatral Torquemada, tem existência fora da peça.

Santaella (2004) esclarece, por meio de uma seleção de citações, a complexi-
dade do objeto do signo e recomenda-nos, de início, não confundirmos “objeto” com 
“coisa”:

O primeiro passo para se delinear a noção de objeto do signo reside no cuidado de não con-
fundirmos objeto com coisa. A noção de objeto é muito mais complexa do que sua simples 
identidade com o que quer que possamos entender por coisa.(...) Para abrirmos caminho no 
labirinto dessas variações, creio que cumpre reter, para começar, que o objeto é algo diverso 
do signo e que este “algo diverso” determina o signo, ou melhor: o signo representa o objeto, 
porque, de algum modo, é o próprio objeto que determina essa representação; porém, aquilo 
que está representado no signo não corresponde ao todo do objeto,mas apenas a uma parte 

Disponível em http://www.helsinki.fi/science/commens/dictionary.html
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ou aspecto dele. Sempre sobram outras partes ou aspectos que o signo não pode preencher 
completamente.( SANTAELLA, 2004;34).

Essas palavras nos remetem a várias explicações sobre a questão real/reality, 
encontradas em Peirce,3 cuja leitura nos faz, também, pensar em coisa como algo 
existente, independente de como nós o pensamos e objeto como algo existente a partir 
de como nós o imaginamos.

Voltando às definições apresentadas, percebemos que o objeto imediato se 
refere à primeira manifestação do mundo para uma mente e o objeto dinâmico, às 
manifestações já experimentadas por essa mente em seu contato com o mundo no fe-
nômeno do conhecimento. Isso nos lembra, mais uma vez, o teatro de Boal e o Sistema 
Curinga.

Suas peças apresentam uma estrutura bem peculiar, na qual é possível “visua-
lizar” a “passagem” do objeto imediato ao objeto dinâmico. Essa estrutura é elaborada 
com as funções do elenco e as partes do espetáculo. Entre as funções, destaca-se a 
função Curinga, “mágico, onisciente, polimorfo, ubíquo.” (BOAL, 1980:204). 

O Curinga pode-se configurar de várias maneiras. Entre elas, destacamos a 
presença de um personagem que tem a função de dar explicações sobre a ação/histó-
ria em curso, a troca de atores e atrizes na representação dos personagens, na mesma 
encenação, a alternância dos diálogos entre os personagens e a divisão das peças em 
suas partes principais.

A intenção de Boal, ao introduzir o Curinga é provocar o leitor/espect-ator 
(Boal) e atrair-lhe a atenção, estimulando-o a participar no desenvolvimento da ação. 
Esse é o recurso do qual o dramaturgo se utiliza para redimensionar o tempo/espaço 
em dicotomias, plasticidades, sobreposições e novas configurações.4 Recorre a situ-
ações alheias ao tema abordado para prosseguir com o próprio tema. Trata-se de um 
processo semelhante ao processo semiótico ao qual Peirce faz referência:

É importante compreender o que quero dizer com semiose. Toda ação dinâmica ou ação de 
força bruta física ou psíquica, quer ocorra entre dois sujeitos (se eles reagem igualmente um 
sobre o outro, ou um seja agente e o outro paciente, inteira ou parcialmente) quer seja de 
qualquer forma é o resultado de ação entre pares. Mas por semiose, ao contrário, quero dizer 
uma ação ou influência que é ou envolve uma cooperação de três sujeitos,5 tais como, um 

3.  Idem.

4.  Em O arco-iris do desejo, ao desenvolver o tema sobre as características e propriedades do espaço 
estético, Boal explica o redimensionamento tempo/espaço. Percebemos que sua teoria se aproxima das 
categorias primeiridade, secundidade e terceiridade da teoria dos signos de Peirce.

5.  Os sujeitos são signos também.
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signo, seu objeto e seu interpretante, não sendo possível essa influência de três relativos, de 
maneira alguma, se resolver entre pares.6

A peça teatral Torquemada, escrita em Buenos Aires, em 1971, apresenta a 
estrutura do Sistema Curinga que se refere à estrutura do espetáculo,7 composta das 
seguintes partes: o nome da peça Torquemada e a explicação de que se trata de um 
relatório de Augusto Boal; uma Dedicatória; o Prólogo; os Episódios que são as par-
tes dialogadas, nas quais aparecem as cenas Explicação; Interrogatório, Entrevista e 
Exortação. 

Constituem essas partes as histórias dos personagens que são presos políti-
cos. São narrativas fragmentadas, intercaladas pela conversas entre os presos, às vezes 
envolvendo outras pessoas que não se encontram na prisão. A passagem brusca de um 
assunto para outro, a interrupção e sobreposição de cenas atrasando, mudando a con-
versa em curso, bem como a utilização de troca entre microdescrições e didascálias8 
caracterizam o Curinga na semiose que se realiza na cooperação entre os três sujeitos: 
inquisidor, presos políticos, peça teatral.

Com fundamentos na Teoria dos Objetos do Signo, segundo Peirce, reconhe-
cemos a história do inquisidor espanhol como o objeto imediato, que se mantém no 
processo semiótico como parte interna do signo, que é o texto escrito pelo dramatur-
go. Os objetos dinâmicos são vários. Constituem-se dos relatos dos personagens, das 
histórias contadas por eles. São reais e independentes, isto é, estão fora da história do 
Padre Torquemada, o inquisidor espanhol. Mas estão dentro da história de Torquema-
da, no teatro, e agem como “despertadores” da peça teatral “adormecida” na história 
do inquisidor.

Na peça A lua pequena e a caminhada perigosa, uma colagem produzida no 
Brasil, em 1968, os objetos imediato e dinâmico são presentes com tanta clareza quan-
to nos outros textos do autor.9 Sua estrutura cênica se compõe das partes do Sistema 
Curinga referidas anteriormente. Há cenas em que a presença/ausência do persona-
gem Curinga torna visível a passagem do objeto imediato para o objeto dinâmico. Por 
exemplo, no início da peça, após a apresentação do Curinga é introduzida a Toada de 

6.  Tradução feita pela autora deste artigo de texto disponível em http://www.helsinki.fi/science/
commens/dictionary.html

7.  O Sistema Curinga se estrutura, também, em funções dos personagens, de acordo com os conflitos 
do texto. São elas: Protagonista, Curinga, Coros Deuteragonista e Antagonista, Corifeus e Orquestra 
Coral.

8.  Basicamente, são os trechos descritivos que introduzem as partes dialogadas , nos romances/contos 
e peças teatrais, respectivamente.

9.  A obra de Augusto Boal compõe-se de peças teatrais, textos teóricos e pedagógicos, de romances e 
contos.



14ª Jornada Peirceana

18 out 2011 15

Manuel Rodríguez, escrita por Pablo Neruda. Essa toada relata a história de um guer-
rilheiro chamado Manuel Rodríguez. A notícia de sua morte era conhecida por todos, 
contudo, sob expressões de dúvida (dicen, dijeron, puede y no puede) Mas o Curinga 
anuncia a morte do guerrilheiro como, dolorosamente, certa. Percebemos como ob-
jeto imediato a notícia da morte do comandante. E como objetos dinâmicos, pois são 
vários, temos os relatos que compõem as partes da peça: A despedida, A velha das 
cabras, O combate e a prisão e Diálogos em busca da verdade. O Curinga, identificado 
seja pelo personagem ou pelo “jogo” entre as funções do elenco e as partes da peça, 
permite-nos ver/visualizar a semiose. 

Assim como os signos são presenças na obra de Boal, ela mesma um signo 
complexo, são, também, presenças em nossas vidas. Somos signos complexos. Somos 
neles. Não vivemos sem eles, pois existimos em semiose. O que, em termos peircea-
nos, significa: somos dinâmicos em ações que envolvem os seres do mundo.
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Pragmática da experiência cinematográfica
Ivan Capeller

 ECO-UFRJ

 capellerivan@hotmail.com

Resumo
Articulando uma ontologia material da imagem e do tempo a uma semiótica a-sig-
nificante, Gilles Deleuze pensa uma pragmática da experiência cinematográfica: 
um dispositivo de modulação simultânea e recíproca dos objetos da experiência 
aos signos da representação que não é exclusivamente visual ou fotográfico, pois 
todos os meios de expressão sensoriais e conceituais são mimetizáveis por tal 
dispositivo. 

Palavras-chaves
PRAGMÁTICA; SEMIÓTICA; CINEMA.

Abstract
By joining a materialistic ontology of time and image to an asignificant semiotics, 
Gilles Deleuze draws out a pragmatics of the cinematographical experience as a 
device that modulates all objects of experience to the signs of its own representation, 
but not exclusively in a visual or photographical way; sensorial and conceptual 
means of expression are all mimetized by such device.

Keywords
PRAGMATICS; SEMIOTICS; CINEMA. 

Uma pragmática da experiência cinematográfica não pode excluir a grande 
complexidade de reconfigurações semióticas que uma imagem é capaz de articular, 
tanto a partir de sua iconicidade potencial quanto através dos traços espaço-temporais 
que esta apresenta em sua indicialidade, pois deve avançar para além de uma mera 
taxonomia estática e tipológica dos signos no cinema, demonstrando sua articulação 
recursiva a toda e qualquer experiência, “real” ou “mental”. 

Gilles Deleuze desenvolve esta pragmática a partir da semiótica de Charles 
S. Peirce e sua tricotomia, articulada em dois eixos ou planos. O primeiro diz respeito 
às fases do processo de significação ou semiose (representâmen, objeto, interpretante), 
enquanto o segundo refere-se às categorias fundamentais de toda e qualquer experi-
ência (terceiridade, secundidade, primeiridade). Trata-se de uma tricotomia categorial 
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da experiência que é pensada não a partir de uma gramática intrínseca ao processo de 
significação, mas em sua necessária relação com os objetos da própria experiência. 

Em Peirce, as tradicionais noções estáticas de significante, significado e refe-
rência são substituídas por uma semiótica recursiva que é postulada em termos pura-
mente lógicos e formais. Embora ciclicamente recursivo, o processo de semiose não 
é necessariamente fechado ou circular. Se a forma geral da representação é sempre 
triádica, esta, entretanto, nunca é considerada como dada, pois seu horizonte de refe-
rências se modifica constantemente a partir de uma multiplicidade infinita de repre-
sentamina potencialmente significantes. É precisamente esse caráter probabilístico da 
semiótica peirceana que permite sua aplicação consistente ao problema das relações 
entre as imagens e os signos, já que implica a representação sem garanti-la, pois sua 
recursividade apresenta a possibilidade permanente de degeneração do terceiro em 
segundo e do segundo em primeiro, ou seja, da geração de hipossemas que não se 
constituem propriamente como réplicas, pois não chegam a representar um objeto para 
um interpretante, sendo considerados apenas em si mesmos. 

Em sua articulação de uma ontologia material da imagem e do tempo (Berg-
son) com uma semiótica capaz de abarcar a expressão não-representacional (Peirce), 
Deleuze pensa a pragmática da experiência cinematográfica como um dispositivo de 
modulação simultânea e recíproca dos objetos da experiência aos signos da represen-
tação, capaz de transduzir um plano por outro em um nível pré-significante que não é 
exclusivamente visual ou fotográfico: todos os meios de expressão (verbais, visuais, 
sonoros) são moduláveis por esse dispositivo. 

Um bom exemplo cinematográfico desta modulação ciclicamente recursi-
va das imagens pelos signos provém do filme Kingdom of Heaven, de Ridley Scott. 
Trata-se de um plano curto, de uns cinco segundos, que percorre de modo contínuo a 
“tabela semiótica” de Peirce, desdobrando-se precisamente de acordo com sua lógica 
dedutiva. Um brilho intenso e desfocado, que ocupa a totalidade da tela (e que logo se 
percebe provir do sol), recua diante dos olhos do espectador em um movimento lento e 
contínuo de zoom out, revelando uma cruz levada por um grupo de cavaleiros cristãos 
em sua travessia do deserto. Este plano começa como um qualisigno, que é a ofuscante 
sensação de brilho em si mesma, antes de ser decodificada, e que se materializa em 
um sinsigno icônico que figura, ainda desfocado diante de nossos olhos, uma forma 
vagamente geométrica que não se define plenamente como figurativa ou abstrata – o 
próprio diagrama analógico como que flagrado por um átimo de segundo. O crucial 
momento de definição do foco gera um sinsigno indicativo remático, que aponta para 
a forma que reflete o brilho sem ainda nomeá-la. A combinação da sensação de brilho 
com a forma de um objeto qualquer produz um sinsigno dicente do “brilho refletido 
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por um objeto”, que pode ser decodificado como o legi-signo icônico de uma cruz bri-
lhante. Ao final do movimento de zoom out, fixamos nossa atenção na cruz não mais 
como simples réplica do legi-signo /cruz brilhante/, mas como aquela cruz determina-
da, que reflete o brilho do sol em determinada situação, ou seja, como um legi-signo 
indicativo remático de que se carrega uma cruz em determinado lugar com determi-
nada finalidade. O sentido desta ação é um legi-signo indicativo dicente de que “um 
grupo de cruzados está em missão”, e a noção geral de “cruzada”, que intitula o filme 
em sua versão brasileira, é expressa aqui como o símbolo remático (o substantivo co-
mum /cruzada/) que imanta a narrativa. A relação deste plano com os planos anteriores 
e posteriores permite ao espectador decodificá-lo, enfim, como um símbolo dicente ou 
proposição ordinária de que “aquela cruz específica é carregada por aqueles cavaleiros 
naquele lugar e naquele momento preciso da narrativa”. 

Em sua articulação de uma ontologia material da imagem e do tempo com 
uma semiótica capaz de abarcar a expressão não-representacional, Deleuze pensa o 
dispositivo cinematográfico como um dispositivo analógico de modulação simultânea 
e recíproca da matéria à forma e do conteúdo à expressão. Seu conceito de imagem não 
está mais necessariamente submetido às codificações icônicas e simbólicas que neces-
sariamente a determinam como um legi-signo (isto é, como legiferante do sentido de 
uma visão ou de uma metáfora) e não é mais exclusivamente visual (sem tornar-se por 
isso completamente abstrato ou metafórico), pois se embasa nas propriedades figurais 
do diagrama analógico que, consideradas em si mesmas, podem se aplicar a qualquer 
meio material de expressão e não conduzem necessariamente à estabilização do pro-
cesso de significação. 

Assim, se a primeiridade repousa sobre a iconicidade analógica da imagem, 
correspondendo à imagem-afecção em sua apreensão sensível e não-intelectualizada 
do objeto, a secundidade corresponde ao caráter indicial da imagem e à imagem-ação, 
com seu jogo de ações e reações sucessivas de um objeto sobre o outro. A terceiridade 
corresponde à imagem-relação, em que a imagem devém símbolo ao representar um 
signo para outro signo. Mas como Deleuze também prevê estágios intermediários de 
passagem entre estes três tipos de imagem-movimento (a imagem-pulsão e a imagem-
-reflexão), além de deduzir três tipos diferentes de signo por tipo de imagem (um signo 
gerativo e dois signos antitéticos de composição), acaba por desdobrar e aprofundar a 
tabela semiótica de Peirce, deduzindo novos “casos” ou tipos de relação significante, 
modificando o sentido e a função de outros. 

Pode-se resumir o resultado geral da dupla articulação entre a semiótica de 
Peirce e a ontologia da imagem de Bergson da seguinte forma: o grau zero é a pró-
pria matéria em movimento. Apenas quando esta é recursivamente modulada na dupla 
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articulação de conteúdo e expressão, pode ser descrita como imagem-percepção {di-
cisigno, reuma, fotograma}, isto é, como a percepção de uma percepção apta a gerar 
distintas séries de signos conforme a natureza das relações que estabelece com outras 
imagens. Estas relações são geradas (ou traçadas) de acordo com a tricotomia catego-
rial da experiência: à primeiridade da imagem-afecção {ícone de qualidade, ícone de 
potência, qualisigno} corresponde a representação icônico-analógica dos objetos do 
mundo, enquanto a imagem-pulsão {ídolos, fetiches, sintomas} intermedia a passa-
gem gradativamente contínua para a secundidade da imagem-ação {sinsigno, índice, 
traço} como representação analógico-metafórica de um myhtos ou intriga. Finalmente, 
a imagem-reflexão {figura de atração, figura de inversão, discurso} permite a passa-
gem para a terceiridade da imagem-relação e suas convenções representacionais mar-
cadas por figuras abertamente simbólicas ou alegóricas {marca, destaque, símbolo}.

Deduzem-se, assim, dezoito elementos e uma vasta combinatória de imagens 
e de signos, que não esgota em absoluto o alcance da articulação Bergson/Peirce que 
Deleuze propõe, pois não se trata de uma taxonomia fechada de signos exclusivamente 
visuais, mas de uma lógica semiótica aplicada ao conceito bergsoniano de imagem, 
isto é, à imagem como matéria em movimento ou imagem-movimento. Esta lógica não 
se constitui como uma semiótica fechada porque é gerativa, ou seja, porque postula 
a constante modulação do signo pela imagem e da imagem pelo signo, de um plano 
material de conteúdo (a imagem como um conteúdo material aquém da representação 
visual) por um plano mental de expressão (o signo como expressão de uma rede cog-
nitiva de relações mentais). 

Não se pode, portanto, compreender o componente gerativo da lógica se-
miótica como a aplicação prática de uma espécie de “linguagem universal do pensa-
mento”, o que faria da pragmática o mero campo empírico de constatação da validade 
epistemológica das relações estabelecidas por um signo. Trata-se de pensar uma lógica 
semiótica propositalmente incompleta, na medida em que constitutivamente aberta à 
constante modulação do pensamento pelo mundo. Neste processo recíproco de mo-
dulação, novos tipos de imagem e novas possibilidades de significação podem ser 
gerados, e por isto a análise deleuziana não se esgota neste ponto, passando a demons-
trar como a imagem-tempo emerge a partir das formas historicamente consagradas da 
imagem-movimento: “Por que Peirce pensa que tudo termina com a terceiridade, com 
a imagem-relação, e que não há mais nada além?” (DELEUZE, 1985, p.49).

Deleuze reconhece aqui certa hesitação do próprio Peirce em relação ao ca-
ráter noético de sua lógica semiótica, ao fato de que não se trata de construir um re-
gime universal de signos ou da significação, mas sim de apreender pragmaticamente 
o processo de semiose a partir das relações probabilísticas instáveis e concretas que o 
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pensamento pode produzir entre representamina, objetos e interpretantes do mundo. O 
potencial poético do cinema é o potencial propriamente semiótico de um dispositivo 
mimético “maldito”, capaz de modular diretamente o conteúdo material do mundo 
para re-configurar suas formas de expressão, sem a necessária intenção explícita de 
produzir sentido a partir de semelhanças ou metáforas pré-codificadas. 

Em vez de referir-se à história do cinema apenas a partir de sua logicidade 
interna, o componente transformacional desta pragmática deve, portanto, pensar o ci-
nema em suas relações com a história, ou seja, não só como mímesis, mas, sobretudo, 
como práxis. Deleuze usa o conceito de ‘diagrama analógico’ para pensar o modo 
como as imagens e os signos se metamorfoseiam incessantemente na dupla articulação 
- modular e disjuntiva - de conteúdo e expressão. Considerado em sua singularidade 
específica, o diagrama é denominado por Peirce sinsigno icônico, o análogo por se-
melhança produzida, não metafórica. Sua capacidade de modular um plano por outro 
em nível a-significante determina o caráter não linguístico do dispositivo cinemato-
gráfico, pois o componente gerativo de todo e qualquer filme não está subordinado a 
um ou mais códigos representacionais, muito menos a um suposto código universal à 
espera de decifração - mas a um componente de ordem mais geral e abstrata, que deve 
presidir à geração de todo e qualquer filme, seu componente diagramático: qualquer 
dispositivo que possa ser pensado como uma máquina duplamente articulada ao me-
cânico (conteúdo da matéria) e ao anímico (expressão do signo), e não mais segundo 
um modelo transcendental a ser reproduzido empiricamente em sucessivas reatuali-
zações temporais dos mesmos objetos através dos mesmos signos, pode ser conside-
rado como um dispositivo maquínico que reconfigura incessantemente seus signos e 
objetos em uma dupla articulação disjuntiva. Todos os meios de expressão (verbais, 
visuais, sonoros) podem ser submetidos a tal máquina, uma vez que devem se articular, 
necessariamente, ao conteúdo material de um determinado dispositivo. É por isto que 
a metamorfose mimética não é um processo exclusivamente imaginário e inteiramente 
regulado pelo sentido da representação, pois é também metamorfose do próprio dis-
positivo material a que se articula em sua expressão, seja este um corpo (orgânico ou 
não), um instrumento (artificial ou não) ou uma máquina (mecânica ou não). 

Há, portanto, um último e fundamental componente na pragmática da experi-
ência cinematográfica: o componente maquínico, que permite pensar os agenciamentos 
historicamente concretos que atualizam o dispositivo cinematográfico como máquina 
abstrata, ou seja, como um dispositivo pragmaticamente aberto às transformações de 
ordem técnica e estética, anímica e mecânica, passíveis de alterar seu diagrama. 

Sem uma compreensão adequada dos componentes maquínico e diagramático 
do dispositivo cinematográfico, isto é, do cinema entendido como máquina abstrata, 
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não será possível compreender inteiramente seus componentes gerativo e transforma-
cional – a história do cinema como experiência mimética e a experiência histórica do 
cinema como mímesis de toda e qualquer experiência imaginável.
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Resumo
Este artigo visa estudar o objeto sígnico sob dois aspectos: o ato perceptivo e a re-
lação do signo com o seu objeto. Como corpus, escolhemos a produção cinemato-
gráfica Cisne Negro (Darren Aranofsky – 2010). Por meio da imagem-movimento, 
pretendemos detectar as implicações do processo perceptivo e a influência do con-
texto cultural na apreensão do objeto pela mente interpretador do espectador. 

Palavras-chaves
Signo; Objeto; Percepção.

Abstract
This paper studies two aspects of the sign’s object: the perceptive act and the 
relation between the sign and its object. Our chosen corpus is the film Black Swan 
(Darren Aronofsky – 2010). By means of image-movement, we wish to detect the 
implications of the perceptive process and the influence of cultural context on how 
the object is apprehended by the spectator’s interpreting mind. 

Keywords
Sign; Object; Perception

Proposta 
O objeto, segundo correlato, determina e representa o signo. Sua concepção 

vai além daquilo que tomamos como algo existente ou real, podendo ser uma coleção 
de coisas, um evento, um sonho, uma idéia, etc. 

Como o nosso corpus é uma produção cinematográfica (Cisne Negro), de-
vemos considera dois fatores: o primeiro é que o objeto representado, na maioria das 
vezes, é um objeto complexo. O outro é a linguagem audiovisual, responsável pelas 
ações de reconhecimento, identificação, memória, entre outras, das imagens e sons da 
narrativa cinematográficas. 

1. A percepção e o objeto sígnico
O ato perceptivo, assim como o objeto, está no nível da secundidade, porém 

a sua divisão é triádica: percepto, percipuum e juízo de percepção. O percepto está 
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para o objeto dinâmico, o percipuum, para o objeto imediato, correspondendo o juízo 
perceptivo ao interpretante.

Um Representamen é o Primeiro Correlato de uma relação triádica, o Segundo Correlato 
sendo chamado de seu Objeto e o possível Terceiro Correlato sendo denominado seu In-
terpretante, por cuja relação triádica o possível Interpretante é determinado como sendo o 
Primeiro Correlato da mesma relação triádica para o mesmo Objeto e para algum possível 
Interpretante (CP 2.242)

A imagem da bailarina que personifica Odile é o percepto, porque tem rea-
lidade própria no mundo e faz parte de um contexto (O Lago dos Cisnes), que pode 
determinar uma interpretação. Porém, ao se apresenta e atingir os sentidos insistente-
mente, é convertida em percipuum. 

Embora a percepção seja feita de tempo em todos os seus níveis, aquele que 
nasce do cruzamento entre o sujeito perceptor e o objeto percebido é denominado de 
tempo instersticial (SANTAELLA, 2004a, p.84). No percipuum, a temporalidade se 
realiza por meio do antecipuum e do ponecipuum. A memória perceptiva que identifica 
Nina construindo a sua performance de cisne negro em um universo maior que é o balé 
O Lago dos Cisnes é o ponecipuum; já o antecipuum corresponde à espera antecipada, 
pelo espectador, de determinados fatos. “A importância desses ingredientes pode ser 
avaliada, quando compreendemos que, sem memória e antecipação, nenhum reconhe-
cimento é identificação, estes que se constituem no coração mesmo da percepção, 
seriam possíveis.” (Ibidem, p. 87).

Os sentidos, presentes no percipuum, são traduzidos no percepto e estão corre-
lacionadas com as categorias fenomenológicas. A primeiridade é explorada na fotogra-
fia que possui coloração nebulosa, sombria, sem luminosidade, assim como o branco e 
o preto, que permeiam toda a película. Na secundidade, destacamos as transformações 
operacionalizadas no corpo da bailarina que ganha conotações de cisne, indicando aos 
espectadores que ela está incorporando a sensual e maléfica Odile. Finalmente o juízo 
perceptivo, que possibilita a elaboração, pelos espectadores, das conexões entre a lin-
guagem audiovisual e o seu universo cultural, corresponde a terceiridade. 

2. A relação do signo com o seu objeto
A relação do signo com o seu objeto compreende o ícone, o índice e o símbo-

lo. Porém, a apreensão do objeto pela mente interpretadora do espectador é influencia-
da por elementos culturais. 

Assim sendo, devemos considerar que muitas imagens de Cisne Negro podem 
ser consideradas como ícones, caso tenham semelhança com os objetos que elas repre-
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sentados, e como índices, caso elas mantenham alguma ligação física com seu objeto. 
Essa classificação vai depender do ponto de vista do espectador.

Entre tantas, tomamos como exemplo a imagem da bailarina na performance 
coreográfica solo do cisne negro, quando seus braços se transformam em asas. Caso 
tomemos como objeto os braços da bailarina transformados em asas, temos um ícone, 
devido à semelhança existente entre o objeto e as asas de um cisne. Porém, se as asas 
mantém ligação física com seu objeto (as asas de um cisne negro), tal ligação as torna 
um signo indexical. 

Devido a diversidade entre signo e objeto é que “[...] Peirce introduz a noção 
de experiência colateral com aquilo que o signo denota, ou representa, ou se aplica, 
isto é, seu objeto.” (SANTAELLA, 2004b, p.35). Tal atributo só pode ser encontrado 
no símbolo, por ser portador de noções de generalidade, hábito, lei e mediação. Deste 
modo entende-se por experiência colateral, que o objeto de um signo sempre veicula 
alguma informação a respeito de algo que a pessoa já tenha familiaridade. 

A música, a coreografia e a estória, que fazem O Lago dos Cines um balé 
mundialmente conhecido e aclamado, materializa-se, na película, como parte proemi-
nente do enredo. Mas, o seu reconhecimento pelo espectador como expressão artística 
consagrada, necessita de prévio conhecimento. O significado do símbolo “[...] só pode 
ser entendido com a ajuda de um código de uma convenção cultural.” (SANTAELLA, 
2004b, p.150). 

Conclusão
Entre os signos responsáveis pelas mediações entre o homem e o mundo te-

mos as imagens que representam e interpretam a realidade. Ao escolhermos uma pro-
dução cinematográfica para estudarmos o objeto sígnico, levamos em consideração, 
particularmente, o processo de interação entre espectador, tela e vários códigos de 
linguagem que despertam, quase sempre, reações psicológicas e emocionais.

Estudar o ato perceptivo e sua implicação na apreensão da imagem cinemato-
gráfica foi esclarecer, particularmente quando nos adentramos na implicação da tem-
poralidade e da correlação dos sentidos com as categorias fenomenológicas. Por outro 
lado, a relação do signo com o seu objeto privilegiando o contexto cultural do especta-
dor, propiciou-nos uma visão amplificada da arbitrariedade sígnica. 

Concluímos que Cisne Negro, como corpus, é uma fonte de conhecimento, 
para aqueles que desejam se aprofundar no estudo da imagem cinematográfica, ten-
do como base teórica os postulados de Charles Sanders Peirce. A nossa análise com-
portou um vislumbre daquilo que a referida película proporciona como signo e que 
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nós, espectadores e detentores de uma mente interpretadora, não temos capacidade de 
apreendê-lo em sua totalidade.
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Resumo
O realismo brutal aborda a nova violência urbana na literatura e no cinema.  Com 
temáticas concernentes à formação de quadrilhas, com o trafico de drogas nas 
favelas, as produções artísticas contemporâneas põem em cena uma parte da his-
tória do país. Nas  produções literárias e cinematográficas analisadas ( Orfeu ne-
gro (1959,1999), Carandiru (1999, 2003), Cidade de Deus (1997,2002), Tropa 
de Elite I e II (2007,2010), 400 contra 1: a história do comando vermelho (1997, 
2010),)  busca-se , então, captar os entrelaçamentos dos objetos imediatos  parti-
culares com duas espécies de objetos dinâmicos determinados: 1. Os da memó-
ria  histórica, suscetíveis de espelhar os momentos cruciais, através de uma tempo-
ralidade longa, em que o país agiu para aumentar o fosso entre classes e culturas, 
e promover a injustiça social; 2. Os da memória estética,  aptos a engendrar um 
processo de articulação dos imediatos com repertórios artísticos produzidos em 
outros tempos e espaços.

Palavras-chaves
Realismo brutal. Violência urbana. Estética admirável. Objetos imediatos. Objetos 
dinâmicos culturais.

Abstract
The brutal realism deals with the new urban violence in Literature and cinema. 
With thematic relative to the formation of  drugs dealing and  gangs, the 
contemporary artistic productions show a part of the history of our country. In 
the analyzed  productions     ( Orfeu negro (1959,1999), Carandiru (1999, 2003), 
Cidade de Deus (1997,2002), Tropa de Elite I e II (2007,2010), 400 contra 1: a 
história do comando vermelho (1997, 2010),)  we can  capture the links  of the 
particular  immediate objects   with two kind of determined dynamic objects: 1. 
Those of the historical memory susceptible of reflect the  crucial moments, by a 
long temporality, in which the country acted to increase the distance between the 
class, and promote the social injustice; 2. Those of the aesthetic memory  able to 
generate a process of articulation of the immediate objects with artistic repertories 
produced in other times and spaces.

Keywords
Brutal realism. Urban violence. Admirable aesthetic.  Immediate objects. Cuktural 
dynamic objects. 

A ficção impura da literatura brasileira contemporânea, pós-1964, pintou a 
violência do estado, lançando mão de vários álibis discursivos no tratamento referen-
cial da situação política gerada por uma ditadura militar. Colocando uma história de 
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opressão, ligada ao campo semântico da violência, no seio do realismo político que 
tem caracterizado toda uma produção artística contemporânea, formou-se, assim, uma 
corrente que foi caracterizada por realismo brutal ou feroz. (ANTONIO CÂNDIDO, 
1989).

Nesse realismo brutal, o cinema começou a transcriar as narrativas literárias, 
cujo exemplo emblemático é  Cidade de Deus, o que suscitou certas indagações sobre 
a natureza estética de tais produções, suscetíveis de revelar-se realmente como um gê-
nero artístico ou como uma “cosmética da violência” (BENTES, 2003), para atender 
a um mercado ávido de fortes emoções. Segunda essa autora, o cinema de Glauber 
Rocha, com sua estética da fome e da violência, levava  o espectador  a compreender 
e a experimentar os efeitos da pobreza, com a representação dos confrontos entre as 
classes poderosas e os excluídos do sistema de produção. Mas o realismo brutal usa 
uma violência sensorial, em sua versão  fashion,  com linguagem pós-MTV, que tem 
como base altas descargas de adrenalina num “humanismo conformista e piegas”.

No âmbito desse Seminário, que trata dos objetos do signo, em Peirce, certas 
reflexões foram tomando corpo no sentido de verificar se a estética do “brutal”, lidan-
do sobretudo, na atualidade com a formação do crime organizado e o tráfico de dro-
gas, nas favelas, seria apenas um aglomerado de imagens de violência, sem substrato 
político-social. 

Uma primeira constatação histórica, advém de nossos projetos sobre a defini-
ção das identidades dos países das Américas que buscam construir uma memória longa 
(G. Bouchard, 2002), ou memória de longa duração, que nunca foi uma preocupação 
no chamado Novo Mundo. Por essa razão, muitos acontecimentos vividos foram negli-
genciados, ou mesmo esquecidos, e muitas memórias e vestígios culturais (BERND, 
2011) foram ignorados pela História oficial, a exemplo de narrativas indígenas e da 
ancestralidade africana, em escala continental. A formação das favelas, como é sabido, 
abrigando um grande contingente de pessoas caracterizadas como malandros e margi-
nais, tem relação com episódios históricos como a Abolição da escravatura, a guerra 
de Canudos, a Belle Époque do Rio de Janeiro, as secas e o êxodo rural, e com toda a 
política brasileira de urbanização excludente. Configura-se aí uma esteira de memória 
longa, dificilmente exposta articuladamente, em documentos e livros oficiais. Mas, 
no momento em que o “traficante quadrilheiro” se torna o “outro” da resistência que 
enuncia atualmente contra a política discriminatória do país ( até os anos 1980 eram 
os guerrilheiros de classe média, ou os sertanejos vítimas da seca), a sua narrativiza-
ção não tem deixado de levantar inúmeras questões acerca das relações entre a arte e 
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a sociedade. Deve a arte contemporânea refletir essa nova realidade da violência, sem 
banalizar os problemas sociais em busca de mercado?

Uma tal questão pode nos levar ainda  a considerar o ideal estético de Peirce 
(SANTAELLA, 2000,130) que deve ser admirado, pois o  admirável  é uma cate-
goria menos dual que a do belo. O admirável se localiza no crescimento da razoa-
bilidade concreta, cujo atributo integra a continuidade da terceiridade (expressa no 
crescimento), a atualização da secundidade (concreção), e a potencialidade da pri-
meiridade (razoabilidade). A razoabilidade não significa razão exclusiva, mas consiste 
numa racionalidade que funde elementos de razão, ação e sentimentos. Este é um ideal 
estético-pragmático que funciona exatamente na arquitetura fenomenológica peircea-
na como um continuum, permitindo que os sentimentos se atualizem constantemente, 
em seus contextos, e que possam guiar sempre novas reflexões acerca deles. E, assim, 
como construir um pensamento do sensível com o realismo brutal?

Objeto dinâmico 1 - Favela
No realismo brutal, a unidade espacial por excelência é a favela, o objeto 

dinâmico que determina os signos. Ora, um tal objeto dinâmico é repleto de determi-
nações sócio-culturais, de tal forma  que se diz  que o “morro” é o berço do samba e 
das manifestações populares mais autênticas da alma brasileira.  Lá, se estruturam as 
grandes escolas de samba, atravessadas de variados registros culturais, assim como os 
modernos bailes de funk que atraem                                                                as classes 
médias das cidades, o que configura inicialmente um objeto dinâmico da natureza do 
coletivo. Trata-se de um objeto que existe  acoplado a uma rede de relações histórico-
-culturais, formando um contexto polissêmico, como um modelo de organismo vivo, 
permitindo o entrelaçamento de várias experiências.

Como reatar os inúmeros fios desse objeto dinâmico com a percepção? Como 
os objetos imediatos podem resgatar esses elos indissolúveis entre percepção e objeto? 
As produções do realismo brutal têm continuamente tornado esse objeto dinâmico dis-
ponível como berço de cultura, mas, ao mesmo tempo, como local de violência; fato 
que tem suscitado as reações mais diversas de moradores que não desejam se identifi-
car como marginais.

A rede de signos que torna apreensível esse objeto dinâmico da favela admite 
grande variedade de formas, apresentada numa configuração de descrição qualitativa 
(SANTAELLA, 2005, 296). Existe, primeiramente, um campo de virtualidades quali-
tativas  que acaba por encontrar as raízes estruturais  de uma verdadeira sinestesia em 
um complexo ambíguo de estímulos sonoros e visuais. Como exemplo, lembremos 
dos filmes  Orfeu negro  e  Orfeu, cujo lusco-fusco de sons e imagens, põe a nu  se-
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melhanças de sentidos  em um jogo de correspondências que dá à narrativa o caráter 
icônico-indicial da representação.

Com efeito, esses filmes são emblemáticos  da apresentação da música e da 
dança do carnaval, como oriundos da favela, no cinema brasileiro, e lançam assim as 
bases para espécies de textos-matrizes que fornecem a matéria significativa para um 
jogo de intra-tradução.  A tradução constitui uma outra forma de recuperar a história 
(PLAZA, 2001), à medida que tende a reinterpretar objetos, já traduzidos em lingua-
gem, e que se tornam objetos culturais, com os quais pode-se constituir a memória lon-
ga de uma comunidade. Dessa forma, a tradução icônica, ou transcriação, relaciona-se 
com os objetos imediatos de um texto-matriz tentando re-presentar seus sentimentos 
de qualidade, em um novo texto por meio da relação de isomorfia. Já,  em tradução 
indicial, a transposição, obtém-se continuidade e identificação à medida que os objetos 
imediatos deslocados para um novo meio adquirem uma singularidade suscetível de 
formar objetos dinâmicos próprios  de um ciclo de representação determinado.

Nos dois  Orfeus,  por exemplo, de acordo com as leis da contigüidade ou 
similaridade das montagens, nasce, primeiramente, um sentimento de realidade, em 
síntese e isomorfia com a idéia de favela como um organismo vivo, onde as pessoas 
se unem o ano todo para produzir um espetáculo de dimensões grandiosas. Ora, esta 
organicidade, que atravessa o ciclo representativo da favela, se torna um objeto di-
nâmico cultural que identifica as produções do realismo brutal, caracterizado como 
a natureza órfica do negro favelado, trazendo-lhe assim, uma base de razoabilidade 
necessária para instauração do ideal estético do admirável. Os bailes  funk (  Cidade 
de Deus, Tropa de Elite), como materialização do ideal de organicidade na atualida-
de,  refletem os movimentos diacrônicos dos objetos dinâmicos em situação de intra e 
inter-textualidade. Uma citação de  Cidade de Deus  pode ilustrar essa  organicidade 
dos objetos dinâmicos culturais:

....chegavam de trinta a cinqüenta mudanças, do pessoal que trazia no rosto e nos móveis as 
marcas das enchentes. Estiveram alojados no estádio de futebol Mário Filho e vinham em 
caminhões estaduais cantando:

- Cidade maravilhosa...

Cheia de encantos mil...( CD, 17)

As pessoas se movem para se reterritorializar, após o sinistro causado pelas 
chuvas que destruiu seus pertences e imprimiu em seus rostos traços de sofrimento. 
Mas, novamente, a representação desse povo é acompanhado de camadas sonoras, 
pois o canto e a dança sempre estão ligados a identidade de uma favela. A justaposição 
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de objetos distintos, como detritos heterogêneos, na montagem que Lins efetua du-
rante tais mudanças, aponta para uma possível desordem que deve se instalar no novo 
povoamento. Paradoxalmente, uma nova harmonia aparece magicamente realizada : a 
síntese entre a morte e a vida, entre as camadas sonoras da vida em grupo e o silêncio: 
“Transportaram também o amor para dignificar a morte e fazer calar as horas mudas” 
(CD, 17).

Objeto dinâmico 2 - O coronelismo urbano
A favela é também o habitat das chamadas “classes perigosas”, os malandros, 

excluídos do sistema formal de produção que, através do tempo, foram se constituindo 
em objetos dinâmicos culturais agindo sobre os hábitos de percepção do público bra-
sileiro. No nível da transcriação,   muitos críticos, como Cândido (1989), consideram 
que o realismo brutal mostra uma demora cultural do país, à medida que recria as 
estruturas espelhadoras e reflexivas do real, próprias do naturalismo e regionalismo 
literários.  Nesse caso, Brasil teria ainda problemas de ajustamento e de luta com seu 
meio e  problemas  ligados à diversificação racial,  tendo assim prolongado suas pre-
ocupações naturalistas e  permitido a retomada  da fusão do determinismo biológico 
com o determinismo social.

De berço cultural, a favela torna-se igualmente uma fortaleza que abriga as 
quadrilhas de traficantes com suas boca-de-fumo. Numa estrutura de poder  se baseou 
o regionalismo sertanejo e patriarcal, com  as figuras dos senhores de engenho e  dos 
grandes latifundiários, apresentando personagens  em tensão entre a tradição colonial 
agrária  e a urbana moderna. O retorno à temática da violência, no viés do tráfico de 
drogas, opera montagens sintáticas que reproduzem  a organização de poder patriarcal 
( como em  Fogo Morto,  por exemplo), onde o chefe da quadrilha, “dono da boca”, 
funciona como os velhos coronéis que protegem e ajudam seus subordinados, mas, 
quando contrariados, condenam-nos à morte. Segundo Cerqueira ( 2007), tanto o en-
genho de José Lins, quanto a favela de Paulo Lins têm um ritmo sintático movimen-
tado, com um vaivém das pessoas pelas estradas do engenho ou pelos labirintos da 
favela, falando uma linguagem cotidiana com oralidade espontânea. 

Nesse âmbito, os argumentos das obras constituem-se numa narrativa cau-
sal  (SANTAELLA, 2005,337). Inicialmente, as relações internas do signo com seus 
objetos imediatos residiram em conflitos entre tensão e adequação concernentes aos 
suportes em que os signos tomavam corpo. Como apreender os caracteres singulares 
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dos objetos dinâmicos sociais, relacionados à vida marginal das favelas, em obras lite-
rárias e cinematográficas, caracterizando-as como arte nacional?

Após vários debates, e aceitação pela crítica de  Cidade de Deus,  muitas 
narrativas causais formaram a base para o trançamento de um intracódigo responsável 
pelo movimento topológico metonímico apto a orientar as relações dos signos com os 
novos objetos dinâmicos culturais  do chamado “coronelismo urbano”.  Muitas trans-
posições continuam  surgindo, dirigindo as relações de contigüidade entre as várias 
obras literárias e fílmicas que tomam a fortaleza do tráfico como objeto de representa-
ção, enquanto organismo  que estrutura e determina a vida das metrópoles brasileiras, 
produzindo nos intérpretes sentimentos de admiração ou horror:  Lucinho (Orfeu),  Zé 
Pequeno (  Cidade de Deus),  Baiano ( Tropa de Elite I ).

Sendo assim, a causalidade da narrativa comparece como um roteiro de re-
configuração que reproduz e reflete o tema da vida criminosa nas favelas. A montagem 
narrativa retalha, evidentemente, o espaço real, de modo que os objetos dinâmicos 
com os quais ela mantém relações existenciais possam ser re-orientados espacial e 
contextualmente, passando sempre novas informações aos intérpretes. Por outro lado,  
as conexões sintagmáticas que aludem às relações de contigüidade entre obras, regis-
tram os objetos dinâmicos culturais, como uma memória revivida, nos movimentos 
intertextuais. A degradação dos sentimentos humanos, presente em  Crime e Castigo,  
reaparece no realismo brutal;  Capitães de Areia  (Jorge Amado), com o universo dos 
meninos abandonados e O Cobrador e O Outro  ( Rubem Fonseca) com o contraste 
entre a miséria e abastança, se interligam por tradução indicial que  determina  cone-
xões dinâmicas  entre tais obras. Da mesma forma, Kafka aparece citado em Elite da 
Tropa I,  quando o oficial narrador emite que bandido pego pelo BOPE sofre trans-
formações  monstruosas, como o personagem Gregor Samsa, da conhecida novela  A 
metamorfose.

Objeto dinâmico 3 - Práticas disciplinares nos presídios
O terceiro eixo de observação nesse realismo é o do confinamento de margi-

nais nas prisões, onde surgem novas configurações de objetos dinâmicos relativos à 
aplicação das técnicas disciplinares. Desde o século XIX, já existiam muitas denúncias 
quanto à superpopulação das prisões no Brasil. Em 1953, foi publicada a obra póstuma 
de Graciliano Ramos, Memórias do Cárcere, filmada por Nelson Pereira  dos Santos, 
em 1984. Esta  aborda a temática do convívio de prisioneiros oriundos de territórios 
diferenciados, nos anos 1930, cujos ideais e objetivos eram distintos. 

Este eixo  do confinamento começou a ser tratado em Graciliano por uma nar-
rativa causal que desemboca na  dissertação relacional (SANTAELLA, 2005, 357) 
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em que os fatos contribuem para as suposições teóricas. Muitas obras aparecem como 
diários ou livros de memórias, como narrativas de si, ou relatos de experiências (400 
contra 1, Estação Carandiru, Meu nome não é Johnny, Diário de um sobrevivente), 
mas o nível de secundidade é fundamental para a formação da malha diagramática 
conceitual.  Tem-se aqui “ um discurso que transforma fatos em idéias, criando um 
tecido  de pensamentos em torno de um fato.”(SANTAELLA, ibid., 359).

A experiência recorrente, nessas narrativas, é a do encontro de presos po-
líticos com presos comuns, da  qual nasceu o crime organizado no Brasil. Os “sub-
versivos” ,que liam e tinham conhecimento tático sobre a formação das guerrilhas,  
transmitiram um saber estrutural para os bandidos que conseguiram se articular como 
poder paralelo, dentro dos presídios, e posteriormente nas favelas, mas sem a media-
ção das utopias marxistas, que visavam a transformação da sociedade.  A organização 
do crime produziu os “coronéis urbanos” e as milícias que dominam e aterrorizam as 
populações faveladas, livres de sonhos socialistas.

Trata-se, assim, de narrativas que se engendram, desenhando os movimentos 
de objetos dinâmicos ligados às experiências dos presídios. Os conflitos existentes na 
apreensão dos objetos dinâmicos em objetos imediatos em tais narrativas, tanto literá-
rias quanto fílmicas, isto é, as condições de dizibilidade e de monstração  já se revelam 
como uma malha de pensamentos acerca  das possibilidades precárias de regeneração 
dentro dos cárceres superpovoados de marginais e subversivos de toda espécie. Os 
discursos passam, então, a serem guiados pela capacidade de interpretação dos narra-
dores; comentários levam a crenças e à inteligibilidade dos fatos que fortalecem  idéias  
de valor geral oriundas de certos fragmentos e seqüências selecionadas de partes do 
vivido.

Memórias e diários são formas de cercar campos de objetos dinâmicos indi-
viduais e coletivos. O território discursivo dessas memórias, que se tornaram filmes de 
realismo brutal, reconstitui intertextualmente objetos dinâmicos culturais relativos à 
ficção de Kafka.  Memórias do cárcere e  O processo conduzem a uma experiência de 
si, em que ambos os protagonistas são vítimas de encarceramento sem saber as razões.  
400 contra 1 e Quase dois irmãos  são dois filmes que inundam de perplexidades o 
campo existencial dos prisioneiros,  surpreendidos pelo conhecimento das singulari-
dades de cada classe: bandidos comuns e presos políticos. Aqui, uma contigüidade , de 
caráter indicial com  Na colônia Penal, pode ser encontrada, como orientação de uma 
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cultura de arbitrariedade de poder que se instalou com o modelo moderno de educação 
disciplinar.

Breve conclusão
É sabido que a montagem narrativa suscita um sentimento forte de realidade 

nos intérpretes. Mas sempre existiram as montagens expressivas ( Eisenstein, apud 
Plaza, 2001, 139), aptas a desencadearem os conflitos dialéticos entre a contigüidade e 
a similaridade, entre a lógica verbal e a câmera de filmar, entre a lógica organizadora 
dos diretores e a lógica existencial dos objetos; em suma, choques entre os objetos 
dinâmicos e os objetos imediatos expressos na literatura e no cinema.

A visada dos objetos do signo, em Peirce, opera uma modificação importante 
no exame de fenômenos históricos –sociais, trabalhados por várias práticas discursi-
vas, em um determinado período de tempo, o corte sincrônico, sempre em relação com 
a dinâmica da temporalidade longa, o corte diacrônico da história. Nesse sentido, as 
variadas montagens exploram  as distintas possibilidades de ocupação do espaço nar-
rativo  através de posicionamentos dos pontos de vista: os objetos imediatos são certos 
recortes dos objetos dinâmicos que são sempre múltiplos e plurais; tanto os dinâmicos 
existentes quanto os dinâmicos culturais. Estes, inclusive, situando-se no âmbito do 
interdiscurso e do intertexto acionam, de forma privilegiada,  a razoabilidade crescente 
que autoriza a instauração do ideal estético do admirável. Não é o intertexto respon-
sável por grande parte da informação  estética ao realismo brutal, livrando-o, muitas 
vezes, do caminho estéril da “cosmética da violência”?

Assim, o ideal admirável do realismo brutal pode contribuir para a forma-
ção de uma memória de longa duração, buscando, nos objetos dinâmicos das cultu-
ras hegemônicas, mas sobretudo nas das comunidades submissas no sistema colonial 
(geralmente as comunidades negras e indígenas, com grupos de populações pobres e 
marginais, em particular),  a matéria de representação. A memória  dos objetos dinâ-
micos funciona como mediação  da dialogia entre registros discursivos heterogêneos,  
e pode revelar muitos vestígios culturais considerados inadequados ou vergonhosos 
para figurar nos documentos oficiais, frutos de esquecimento forçado ou voluntário.
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Filmografia: 

Carandiru, filme brasileiro e argentino de 2003, dirigido por Hector Babenco. 

É baseado no livro Estação Carandiru, do médico Drauzio Varella. 

Cidade de Deus, filme de 2002 dirigido por Fernando Meirelles , tradução do livro de mesmo nome 
escrito por Paulo Lins. 

Memórias do Cárcere, filme de 1984, roteirizado e dirigido por Nelson Pereira dos Santos. O roteiro é 
uma tradução do livro homônimo de Graciliano Ramos. 

Meu nome não é Johnny, filme de 2008, dirigido por Mauro Lima, contando a história verídica de 
João Guilherme Estrella um traficante da Zona Sul do Rio. Foi baseado em um livro homônimo de 
Guilherme Fiuza. 

400 Contra 1 - Uma História do Crime Organizado filme dirigido por Caco Souza. Estreou em 6 de 
agosto de 2010 . Baseado no livro autobiográfico Quatrocentos contra um - A história do Coman-
do Vermelho de William da Silva Lima. 

Orfeu negro , filme ítalo - franco - brasileiro (fr: Orphée Noir; it: Orfeo negro) de 1959, dirigido por 
Marcel Camus. O roteiro do filme foi traduzido por Camus e Jacques Viot a partir da peça teatral 
Orfeu da Conceição de Vinícius de Moraes. 

Orfeu, filme de 1999, dirigido por Cacá Diegues. O roteiro é baseado igualmente na peça de Vinícius 
de Moraes e em  Orfeu Negro.  

Quase dois irmãos, filme de 2004, dirigido por Lúcia Murat. 

Salve Geral, filme de Sérgio Rezende, de 2009. A história aborda os acontecimentos envolvendo a vio-
lência do Primeiro Comando da Capital em São Paulo, em 2006 

Tropa de Elite filme de 2007, dirigido por José Padilha, que tem como tema as ações do Batalhão de 
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Operações Policiais Especiais (BOPE) e da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Adaptado 
do romance Elite da Tropa. O filme recebeu o prêmio Urso de Ouro de melhor filme no Festival 
de Berlim 2008. Uma continuação, Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora é Outro, foi lançada no dia 
8 de outubro de 2010, baseado em Elite da Tropa II.
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Resumo 
Este texto visa propor uma reflexão sobre o objeto do signo nas artes visuais 
contemporâneas, mais especificamente a relação entre a imagem fotográfica e a 
Billboard Art, através de uma releitura deste suporte publicitário com base na Se-
miótica do filósofo-lógico-matemático norte-americano, Charles Sanders Peirce 
(1839-1914). A imagem fotográfica é discutida como signo visual, na qual esta é 
portadora do processo de semiose ainda que possua um referente latente e incondi-
cional, desobrigando-a de uma interpretação mais subjetiva, todavia sua varieda-
de/ habilidade de se colocar como objeto estético e permeado de significados, que 
faz da fotografia um signo variável, multifacetado.   Tais interconexões devem-se, 
sobretudo ao fato de a Ciência da Informação demandar uma melhor compreensão 
da informação no que concerne aos processos de significação. Nesse artigo busca-
-se identificar os pontos de convergência existentes entre a Ciência da Informação 
e a Semiótica tendo em vista ampliar a compreensão do fenômeno informacio-
nal na contemporaneidade através das perspectivas teóricas e práticas decorrentes 
dessa interação. 

Palavras-chave: 
Semiótica, Fotografia, Billboard art.  

Introdução
A relação triádica dos signos criada por Pierce1 potencializou o discurso teó-

rico do dispositivo fotográfico, pois concedeu aos artistas a possibilidade de expandir 
suas imagens estéticas para além da verossimilhança/objetividade mecânica, introdu-
zindo na instância das artes visuais novos parâmetros/signos que dialogam com as no-
vas tecnologias e, consequentemente, com os discursos sócio-culturais.  Sua semiótica 
se diferencia de outros teóricos, formada por três categorias, pelo entrecruzamento 
de identidades que proporciona e estabelecem uma série de intricados conceitos cog-
nitivos. A análise da transformação do outdoor em objeto de arte, que deu origem ao 
termo Billboard Art, é um dos temas mais recorrentes nas artes visuais do século XX, 
que merece divulgação no âmbito da pesquisa acadêmica.

Seguindo o tema desta Jornada, iniciamos propondo algumas reflexões sobre 
o objeto do signo nos meios de comunicação e de que maneira eles migram para o 
campo as artes visuais contemporâneas híbridas, visto que, com o crescimento avassa-

1.  Charles Sanders Peirce (1839-1914)
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lador do desenvolvimento tecnológico, a mistura de áreas, a convergência de campos 
de conhecimentos, tem provocado mudanças significativas. Tais transformações afe-
tam os processos de significação nas pesquisas que envolvem teorias afins e frontei-
riças, na tentativa de articulações teóricas mais amplas. Segundo Peirce2 é importante

Considerar indispensável a introdução de novos sistemas de expressão quando novas cone-
xões importantes entre conceitos venham a ser realizadas, ou quando tais sistemas possam, 
de alguma forma, servir positivamente aos propósitos dos estudos filosóficos. 

O conceito de signo para Peirce3 é:

Um signo, ou representamen, é aquilo que, sob certo aspecto ou modo, representa algo para 
alguém. Dirige-se a alguém, isto é, cria, na mente desta pessoa, um signo equivalente, ou tal-
vez um signo mais desenvolvido. Ao signo assim criado denomino interpretante do primeiro 
signo. O signo representa alguma coisa, seu objeto. Representa esse objeto não em todos os 
seus aspectos, mas com referência a um tipo de idéia [...].

Quanto ao objeto, esse determina o signo, assim como este o representa, pois 
dispõe da capacidade de gerar um interpretante e sendo o interpretante determinado 
pelo signo, a mediação do signo, é também mediatamente determinado pelo objeto4. 
De acordo com Santaella5 e Santaella e Nöth6, nos dois trechos, abaixo, respectiva-
mente, observamos que: 

[...] O objeto de um signo não é necessariamente algo que poderíamos conceber como um 
individual concreto e singular: ele pode ser um conjunto ou coleção de coisas, um evento ou 
ocorrência, ou ele pode ser da natureza de uma “idéia” ou “abstração” ou um “universal”. 
Pode ser qualquer coisa, qualquer que seja, sendo que nada aí é governado por qualquer su-
posição metafísica a priori. 

Esta teoria inclui todas as questões relativas à referencialidade e aplicabilidade dos signos, 
à factibilidade e reconstrução de pistas que sustentam as relações da linguagem com aquilo 
que costumamos chamar de realidade, com os contextos em que o signo está inserido. Inclui 
ainda as intrincadas distinções entre ficção e realidade, memória e esquecimento, verdade e 
mentira, etc. 

Nesse sentido a relação entre o signo e o objeto, no escopo deste artigo vai se 
referir tanto à fotografia e à publicidade, à desconstrução de meios de comunicação, 
bem como esse próprio meio enquanto arte, linguagem visual independente de um re-

2.  PEIRCE, 1990, p.43

3.  Collected Papers, 5.228

4.  SANTAELLA, 2000, p. 64

5.  SANTAELLA, 2000, p. 15

6.  SANTAELLA; NÖTH, 2004, p. 170.
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ferente indicial com o real. Veremos, portanto uma transfiguração do lugar comum de 
cada um desses meios, que se deslocam em devir, de maneira não linear, determinando 
uma constante atualização de signos, cambiantes, ou seja, um processo constante de 
re-significação.

Essas complexidades provocadas pelas transformações nas artes visuais e nos 
meios de comunicação estabelecem pluralidade de elementos signicos possíveis de 
relação entre signo e objeto, que podem ser explicitados por Santaella e Nöth7, a saber: 

As relações internas do signo, relações do signo consigo mesmo, tais como se expressam nos 
quali-signos, sin-signos e legi-signos, ou seja, nos diferentes tipos de fundamento – qualida-
de, existente ou lei –, dão origem a uma teoria da significação que nos fornece conceitos para 
refletir sobre a materialidade dos signos, os corpos físicos em que se encarnam, seus aspectos 
sensoriais, suas formas de organização e seus sistemas de convenção. 

Na imagem fotográfica o ícone ou iconicidade se releva pela sua analogia 
com o real, pois para alguns estudiosos o dispositivo fotográfico reproduz/simula a 
realidade devido à sua propriedade de verossimilhança/espelhamento com o mundo. 
Porém esse aspecto de similaridade com o referente pode variar o grau de iconicidade 
de uma fotografia, ainda que no caso desta, o que se destaca é a sua condição indexical 
com o referente. Como exemplo, imagens “borradas” pela técnica de baixa obturação 
podem produzir uma imagem sem qualquer semelhança com o objeto fotografado, 
tornando-a também um quali-signo.  Dessa forma, a foto passou a ser inseparável 
de seu referente. Para Santaella8, “um índice mostra seu objeto e dirige a atenção do 
observador diretamente para esse objeto, embora o objeto tenha que ser um objeto 
singular e existente na realidade”.    

A relação do objeto (referente) com o signo fotográfico é o fator responsável, 
segundo Peirce, que torna a fotografia tanto um ícone quanto um índice. Sua natureza 
óptica para alguns a transforma no protótipo máximo do signo icônico e por outro 
lado, a conexão temporária com o real através da luz, assinala sua condição indexical. 
Ou seja, a imagem fotográfica é ao mesmo tempo ícone e índice.

[...] É assim que fotos são, “de certo modo, exatamente como os objetos que elas representam 
e, portanto icônicas. Por outro lado, elas mantém uma ligação física com seu objeto, o que 

7.  SANTAELLA; NÖTH, 2004, p. 170.

8.  SANTAELLA; NÖTH, Op. cit. p.148. 
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as torna indexicais, pois a imagem fotográfica é obrigada fisicamente a corresponder ponto 
por ponto à natureza9 

Segundo Pierce uma das características que distingue o signo fotográfico dos 
demais signos (por exemplo, a pintura e o desenho) é a relação com o objeto fotogra-
fado, no caso, o referente, pois este para se transfigurado em índice se fundamenta na 
coexistência de um objeto real que ao ser fotografado dará origem a um determinado 
signo indicial. Essa característica é conhecida na semiótica peirceana pelo termo de 
indexicalidade, visto que a conexão entre signo e o real acontece de fato, diferente da 
pintura que não precisa de um objeto real para existir. Sendo assim, essa aderência ao 
real protagonizou o surgimento de correntes teóricas que discorrem sobre o aspecto de 
espelhamento do real. 

Após as sucintas considerações sobre as teorias peirceana referente á relação 
entre o signo e objeto, abordaremos o tema central deste artigo: imagens fotográficas 
a partir de estudos da Culture Jamming10 que ao se apropriar de outdoors para “pa-
rodiar”, alterando o significado dos anúncios estabelece neste suporte o conceito de 
Billboard art11. 

Outdoor: do surgimento à contemporaneidade 
O outdoor é definido como qualquer grande cartaz exposto ao ar livre voltado 

para a publicidade (de produtos ou serviços), propaganda política ou até mesmo orna-
mento.12 Seu formato retangular composto de diversos pôsteres em uma estrutura, foi 
desenvolvido pelo americano Jared Bell, em Nova Iorque, em 183513. O grande for-
mato (mais de 50 metros quadrados) foi usado na propaganda de circos. Em 1870, nos 
Estados Unidos, se deu os primeiros aluguéis de outdoor, e em 1900 a padronização 

9. SANTAELLA; NÖTH, 1998. p. 110. 

10.  Trata-se de termo criado para definir um movimento anti-corporativo que prega uma prática de 
ataques não autorizados a propagandas e cartazes de grandes multinacionais, a fim de subverter os 
slogans publicitários de venda, em mensagens que evidenciam o abuso e a coerção midiática. Consiste 
em uma mistura de grafite, filosofia punk faça-você-mesmo. Foi cunhado em 1984 por uma banda de 
San Francisco, a Negativland. Desde então, organizações de Culture jamming tem se espalhado pela 
Europa e EUA, praticando um “Robin-hoodismo  semiótico”.  Fonte:  KLEIN, Naomi. Sem logo – a 
tirania das marcas em um planeta vendido, Ed. Record, 2000.  APUD David Ogilvy, fundador da 
agência de publicidade Ogilvy £ Mather, pag. 309.     

11.  O Billboard art ou outdoor arte pode ser definido como o uso do outdoor com fins meramente 
artísticos, desassociado da função de promover qualquer tipo de venda. Sua confecção pode variar 
pelo uso de tinta, colagem, impressão digital e etc. Sua essência está no conteúdo anti-consumista. 

12. DIGGS Peggy, THOMPSON Joseph e HEON Laura Steward: Billboard: Art on the Road. 
Massachusetts: MIT PRESS, 1999. 

13.  Fonte: OAAA - Outdoor Advertising Association of America (Associação da America de propaganda 
exterior) http://www.oaaa.org/default.aspx Acesso: 30/05/2011. (tradução nossa)
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deste meio de publicidade organizou a produção em massa para abastecer seu mercado 
nacional. Em 1890 a International Bill Posters Association of North America fundiu-
-se com empresas do Canadá e mais tarde o nome mudou para a OAAA - Outdoor 
Advertising Association of America (Associação da America de Propaganda Exterior) 
que permanece até os dias atuais. Nessa mesma época a OAAA começou a promover 
uma compreensão entre o meio sobre o uso do outdoor. Atualmente mais de 90% dos 
outdoors americanos são associados à empresa, que defende os interesses e coordena 
pesquisas de mercado para promover a eficácia da propaganda exterior, além de orga-
nizar publicações sobre o assunto, manter um banco de dados com seus anunciantes e 
catalogar por imagens todos os anúncios expostos.

A crescente expansão do outdoor ao longo das estradas e nos centros urbanos 
levou a uma reformulação da distribuição deste suporte por parte do tribunal america-
no. Na década de 1960, o presidente Lyndon Baines Johnson (1963 a 1969), criou uma 
lei destinada ao embelezamento da paisagem ao longo das pistas primárias e interesta-
duais que exigia dos estados um controle sobre a proliferação da publicidade exterior, 
e de propriedades comerciais (ferros-velho) que prejudicavam a integridade estética 
da paisagem. Apenas os sinais visuais referentes aos estabelecimentos locais dentro de 
suas propriedades não foram tocados. Segundo a fala do presidente Johnson:

[...] Mais do que qualquer país, somos uma sociedade do automóvel. Para a maioria dos 
americanos, o automóvel é o principal instrumento de transporte, trabalho, atividade diá-
ria, recreação e lazer. Tornando nossas rodovias caminhos para o desfrute da natureza e da 
beleza, podemos enriquecer grandemente a vida de quase toda nossa gente, tanto na cidade 
quanto no campo. As próprias estradas devem refletir, na localização e concepção, o aumento 
da integridade, respeito ao natural e social, e a unidade da paisagem e das comunidades pelas 
quais estas passam.14 

Outra grande contribuição para o desenvolvimento e proliferação de outdo-
ors/lightdoors em torno das estradas, principalmente nos centros urbanos, foi a evolu-
ção da indústria de transporte, que faz do veículo pessoal uma extensão do indivíduo15.  
A história de alguns fatos políticos e sociais dos EUA evidenciam como os outdoors 
americanos estão ligados a estes acontecimentos e como se desenvolveram em torno 
das Autopistas (highways). Em 1921 e 1956 o governo americano através de decretos 
federais, deu início a uma expansão no sistema nacional rodoviário de Autopistas a 

14.  Johnson, Ruth R. “Standarlized Outdoor Advertising: History Economics and self-regulation” 
Outdoor Advertising, History and regulation.  Imprensa da Universidade de Norte Dame, 1969. 
(tradução nossa).  

15.  Heather, Bischoff.   On the Road: The Rhetorical Action of Billboards, 2007, Advised by A. Joan 
Saab,  University of Rochester. pag. 5
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fim de dar continuidade ao crescimento econômico16. O presidente Dwight D. Eisen-
hower decretou um ato federal para estimular a construção de 41.000 km de interestad-
uais. Esse fato estimulou a indústria da publicidade ao ar livre, que logo percebeu a 
oportunidade de instalar anúncios por quilômetros e mais quilômetros, oferecendo aos 
viajantes todo tipo de produto e serviço.  

[...] Juntas, as forças unidas dos nossos sistemas de comunicação e transporte são elementos 
dinâmicos no próprio nome que carregamos  - Estados Unidos. Sem eles, seríamos  uma  
mera aliança de muitas  partes separadas.17

Após a recessão econômica da grande depressão e Segunda Guerra Mundial 
os EUA viviam uma nova tomada no crescimento econômico sobre a atmosfera da 
guerra fria.. O governo americano atento a esse aumento estimulou o consumo através 
da difusão da imagem do lar. Como esse ambiente doméstico instalado nas famílias 
americanas, as fábricas localizadas nos centros urbanos começaram a produzir no-
vos bens que precisavam ser transportados a essa demanda. Esses fatores levaram a 
um crescimento na frota de automóveis, gerando congestionamentos em diversas vias 
urbanas das grandes cidades. O governo preocupado com uma possível evacuação 
devido à ameaça da guerra nuclear que inquietava as famílias americanas, em 1947, 
investiu em um programa para expandir as interestaduais. A indústria do outdoor logo 
se apropriou destas estradas para difundir suas propagandas de calmantes e afins, apro-
veitando-se da ameaça atômica.        

A década de 1960 foi outro exemplo de como a propaganda acompanhou 
as manifestações sociais, no caso a contracultura. Os anunciantes introduziram uma 
propaganda direcionada a jovens, além de adotarem um design mais arrojado que 
acompanhasse a “estética e a velocidade televisiva” que invadia os lares americanos, 
introduzindo nestes, novos símbolos e ideologias do estilo de vida americano. Entre 
os movimentos sociais dessa época, destaca-se o surgimento dos Beatniks18 que prega-
vam um estilo de vida anti-materialista, focando na liberdade pessoal e liberação in-
dividual.  Não demorou para os publicitários se apropriarem do movimento e associar 
seus produtos e a uma imagem de liberdade. Icones dessa época, como o romance, On 

16.   HEATHER, Bischoff.  Op. cit. pag. 44 (APUB FRASER, James. A Billboard Americana: 100 Anos. 
Nova York: Harry N.  Abrams, Inc., 1991.)

17.  Presidente Dwight D. Eisenhower. (tradução nossa) 

 Fonte:http://www.fhwa.dot.gov/publications/publicroads/96summer/p96su10.cfm.  Acesso:30/5/2011  

18.  Foi um movimento sociocultural nos anos 50 e princípios dos anos 60 que subscreveram um estilo 
de vida anti-materialista, na sequência da 2.ª Guerra Mundial. Neste período, a palavra “beat” indicou 
a cultura, a atitude e a literatura, enquanto o uso comum da palavra “beatnik” era o de um estereótipo 
encontrado em desenhos animados e personagens da ‘‘mídia’’ distorcidos, e por vezes violentos. Fonte,  
Wikipédia:  http://pt.wikipedia.org/wiki/Beatnik. 
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the Road  de Jack kerouac, cutuavam a estrada como um lugar de transcedência, de 
experiência metafísica,  valorizando dessa forma,  a mobilidade proporcionada pelo 
automóvel. 

Essa mobilidade trouxe consequencias para o design de outdoors, que adotou  
sinais e simbolos mais eficazes para leitura nas estradas, pois o espectador tem um 
período curto de tempo para identificar e ser capaz de lê-los. Entre as mudanças há 
uma limpeza quanto ao uso de palavras e imagens, aplicando um estilo “minimalista” 
o qual  adequa-se a velocidade dos carros.  

A inclusão definitiva do automóvel como extensão do lar e do indivíduo, pas-
sou a ter prioridade nas campanhas de anúncios ao ar livre,  explorando a ideia de 
“liberdade” e fantasia propocionada pelo ato de conduzir um veículo. A publicidade  
passou a assimilar em seus outdoors essa nova percepção da “paisagem em movimen-
to”, criando o conceito de que os vidros dos carros são similiar a uma tela de tevê, 
onde tudo passa em fração de segundos. Era necessário a criação de uma estutura 
espacial - tanto as estradas quanto nos centros urbanos - que atendesse a esse “olhar 
de passagem”, e neste sentido, a arquitetura das grandes avenidas também ajustaram 
suas fachadas. É inegavél as transformações sofridas pelas paisagens proviniente das 
estruturas construídas em torno das estradas; seja para atender a uma demanda de con-
dutores e passageiros, seja na ocupação do espaço público pelo outdoor.   

O outdoor funciona como um instrumento de comunicação de massa essen-
cial para o comércio livre, que dispensa a inserção de uma mensagem dentro de um 
mercado de compradores, em vez disso, permiti que o mercado circule em torno de 
uma mensagem19. Sabendo-se que o número de pessoas expostas a propagandas duran-
te seu trabalho era pouco, os anunciantes buscaram expor suas mensagens no percurso 
do trabalho ou lazer e dessa forma, as estradas tornaram-se vitais para o comércio ao 
ar livre. Tal estratégia é essencial para as corporações de marketing e publicidade, pois 
tendo que atingir e seduzir o indivíduo contemporâneo no seu cotidiano cujo ritmo 
diário está cada vez mais acelerado, incorporando um estilo de vida o qual sua atenção 
se prende cada vez menos ao espaço que transita. As empresas com a contribuição de 
designers reelaboraram os sinais de comunicação para atender a demanda de anuncian-
tes na era da informação e da imagem.  A percepção da sociedade contemporânea tem 
evoluído com o avanço das tecnologias de comunicação, a exemplo, a internet que é 

19.     HEATHER, Bischoff.  Op. cit, 2007. Revisado por A. JOAN Saab, Ph.D. Department of Art and 
Art History, University of Rochester.  
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largamente distribuída no meio social, contribuindo dessa forma, na “alfabetização” 
do olhar e percepção de seus usuários.  

As empresas de publicidades capitalizaram esse saber e reconfiguraram suas 
estratégias visuais para os anúncios expostos nas rodovias e auto-estradas, onde o 
olhar do receptor não se prende mais do que alguns segundos, mas que é suficiente 
para atingir o condutor e seus passageiros. 

Billboard art e Culture Jamming
Essa tendência artística em utilizar o outdoor de forma a promover um dis-

curso sócio-político ou expressar ideias construídas com base em movimentos de arte, 
como o conceitualismo em um espaço público ficou conhecido como Billboard Art. O 
caráter das mensagens artísticas deste veículo midiático trouxe repercussões no cam-
po das artes ao fomentar discussões a respeito dos espaços não institucionais, assim 
como, conceitos sobre a efemeridade e autoria da obra de arte.  Todavia, o Billboard 
art ganhou popularidade pelo seu discurso antipropaganda. Nem todos os outdoors 
podem se considerados como objetos de arte pública, pois o que distingue um suporte 
publicitário tradicional (ainda que seja trabalhado por um designer do ramo) de um 
outdoor arte é o seu propósito.  Este último tem como finalidade suscitar questiona-
mentos e reflexões no meio público sem qualquer intenção comercial ou promocional, 
já o outdoor tradicional tem a função de vender uma idéia, produto ou serviço.  

O billboard art é uma forma artística autônoma, que se utiliza do espaço 
destinado à publicidade para criar uma ruptura na cultura consumista, o que atraiu a 
atenção de outras manifestações artísticas como o Culture Jamming. Esta manifesta-
ção teve origem nos EUA, mas precisamente em São Francisco. O termo jammer que 
se refere a pratica de “JAM” (na gíria, obstruir), são as pessoas que exercem o ato de 
parodiar, alterar e interferir nas mensagens de mídias comerciais obstruindo sua co-
municação. A filosofia de transgressão e antipropaganda do movimento se espalharam 
por diversas frentes, desde hackers, músicos, grafiteiros, artistas plásticos e jornalistas 
sendo praticada em variadas mídias e modalidades. A internet tornou-se um celeiro 
para a difusão do movimento onde pode se encontrar variados sites que estimulam o 
conhecimento das práticas dos jammers, entre alguns exemplos, a inserção de frases 
na voz da boneca Barbie.  

As mensagens parodiadas pelos Jammers nos outdoors são habilidosamente 
concebidas para se infiltrarem dentro das propagandas das empresas, de forma que, sua 
aparência visual (que inclui a mesma tipografia, cor, etc.) permaneça disfarçada, mas 
modificando completamente o conteúdo ideológico. Dessa forma, os slogans publici-
tários são invertidos, transgredidos por um jogo semiótico de palavras ou imagens para 
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funcionarem com uma espécie de desmascaramento, uma autocrítica desmoralizante 
que provoca o efeito contrário: uma despromoção pública.  As interferências causadas 
pelos Jammers em outdoor são um exemplo de como estes coletivos engajados “as-
saltam” os recursos das megacorporações e usam contra elas mesmas, pois o dinheiro 
gasto na locação do suporte publicitário e na construção de um slogan que promova a 
valorização da imagem da logomarca, são subvertidos em contra-mensagens.  Um des-
tes coletivos é o BLF - Billboard Liberation Front que atua com o propósito de anular 
a propaganda dos outdoors em espaços ao ar livre. 

O Billboard art tornou-se uma ferramenta de opinião essencial na sociedade 
contemporânea. Seja declarando mensagens políticas que não são discutidas no es-
paço público pela falta de interesse das autoridades e instituições, seja pelo interesse 
dos artistas contemporâneos em suscitar reflexões estéticas através de transgressões 
semióticas.  

Do ponto de vista da arte contemporânea, o outdoor arte tem levantado ques-
tões atuais como a desmaterialização e efemeridade da obra de arte. Pela sua própria 
natureza o outdoor é produzindo para permanecer exposto por um determinado perí-
odo de tempo, e dessa forma, a existência da obra está ligada a essa temporalidade, 
passando a existir depois apenas por meios de registro, caso haja. Essa efemeridade 
vai de encontro com o princípio de que a arte está mais relacionada à transmissão e 
comunicação de ideias e conceitos do que a construção de objetos artísticos destinados 
a espaços institucionais fechados. 

Outra questão que pode ser abordada pelo uso deste suporte é a respeito do 
uso da imagem (signos) como instalação de uma realidade. O processo evolutivo da 
tecnologia elevou a proliferação da imagem em um nível de saturação o qual, há hoje 
uma dificuldade em se distinguir o que é representação e o que é real.  A fotografia 
digital na publicidade é um exemplo da disseminação de imagens manipuladas, mon-
tadas a fim de inserir uma realidade que não condiz com o objeto real fotografado. 
Ainda que essas fotografias evidenciem um vestígio do real, sua fidelidade represen-
tativa é quebrada por um processo intencional com um propósito de embelezamento 
ou denotação de uma realidade fictícia. Esses índices deslocados20 são produzidos em 
massa para satisfazer um mercado consumista que se alimenta puramente de imagens e 

20.  Termo é associado à produção de imagens fotográficas em que o referente real (cena fotografada) não 
corresponde fidedignamente a sua representação (índice). Manipulações digitais e técnica fotográfica 
são alguns exemplos de como produzir índices deslocados. Fonte: WANNER, Maria Celeste, Paisagens 
sígnicas: uma reflexão sobre as artes visuais contemporâneas, Salvador: EDUFBA, 2010, pag. 244.    
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ideias, principalmente o índice fotográfico, pela sua natureza de semelhança que alude 
ao real. 

Em uma sociedade consumista moderna as imagens passaram a ter status 
de coisa, pois são produzidas para redefinir a natureza da experiência comum com 
o real.21 Esse processo gradativo de enfraquecimento e substituição da experiência 
humana pela imagem, gerou segundo Sunsan Sontag, uma inversão na noção do real: 
a realidade passou a ter predicados de imagem. Mas o que estas mostram são apenas 
fragmentos de um ponto de vista, ou seja, interpretações, e no caso da publicidade, são 
concebidas para dissimular a realidade que não pode ser reproduzida. 

[...] Uma sociedade se torna “moderna” quando uma de suas atividades principais consiste 
em produzir e consumir imagens [...] nossa tendência é atribuir a coisas reais os predicados 
de uma imagem. [...] Não é a realidade que as fotos tornaram imediatamente acessível, mas 
sim as imagens.22 

Sendo assim, a fotografia na mídia corporativa exerce uma função de repro-
duzir um modelo homogêneo que dissipe a diversidade e complexidade da natureza 
humana. Pelo seu discurso histórico em representar o real, a fotografia tornar-se um 
objeto cobiçado pela publicidade, pois essa correspondência de semelhança é utilizada 
como instrumento de legitimidade da iconografia corporativa, a fim de ser instaurada 
como valor cultural na vida.  

BLF - Billboard Liberation Front 
Fundado em 1977 por Irving Glikk, o BLF – Billboard liberation Front 

(Frente de libertação do outdoor) em São Franscisco é um movimento anticorporativo 
que se apropria de outdoors publicitários, e consequentemente, de suas propagandas 
com o objetivo de parodiar o significado original. O BLF teve como influência, o co-
letivo San Francisco Suicide Club que iniciou  a prática de alterar outdoors. As ações 
realizadas pelo grupo, segundo Jack Naiper, um dos fundadores ainda em atividade, 
tem a intenção de “melhorar” as mensagens publicitárias, apenas cobrindo um parte 
do anúncio para que a ideia seja melhor comunicada. Com essa atitude, o BLF, ins-
tala mensagens transgressoras tomando emprestado o espaço promocional da própria 
empresa.  Para o grupo a escolha em “hackear o significado” dos  outdoors se explica 
pelo fato de que entre as formas de mídia publicitária, como a TV, rádio, revistas, entre 

21.  SONTAG, Susan, Sobre Fotografia. Ed. Companhia das letras, São Paulo, 2004, pag. 173

22.  SONTAG, Op. Cit. Pags. 169, 174 e 181. 
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outras, o outdoor mais os cartazes no espaço público, são os único em que não há como 
“desligar” ou  desviar da coerção perceptiva ao avistá-los. 

Os libertadores de outdoors não consideram sua pratica um vandalismo, pois 
dentros de suas regras proibe-se danificar a estrutura. As técnicas e estratégias do BLF 
são usadas para que suas paródias anticonsumistas sejam confundidas com o anúncio 
original,  mantendo sua aparência  através de um estudo meticuloso da mensagem (o 
que inclui o tipo, tamanho e cor da tipografia usada no anúncio). No momento da ação 
(geralmente a noite), seus membros se dividem em duas partes: os “aéreos”,  que são 
responsaveis em escalar os outdoors e fazer as alterações no significado publicitário; 
e o pessoal em terra, que estão posicionados em pontos estratégicos disfarçados de 
turistas perdidos, bêbados, mendingos sem teto, casais,  para visar com antecedência 
se a polícia aparecer ou qualquer situação que ponha a operação e seus membros em 
risco23.  

O coletivo é composto por dezenas de pessoas e para evitar processos judi-
ciais e proteger suas identidades, os militantes escondem seus rostos com máscaras 
de animais e personalidades públicas. Em seu web site além dos ataques a mensagens 
corporativas pode se encontrar entrevistas,  manifestos, e um manual de instrução en-
sinando como alterar outdoors. Nas palavras irônicas de Jack Naipe, ele crítica a impo-
sição do discurso unilateral dos outdoors e defende que para democratizar a liberdade 
de expressão, cada cidadão, caso queira, deverá possuir seu próprio outdoor instalado 
no telhado de sua casa.  

O primeiro outdoor “melhorado” pelo grupo aconteceu em dezembro de 
1977, em San Francisco. A propaganda de cigarros Fatos dizia no seu texto original: 
“I’m realistic. I only smoke Facts.” (Eu sou realista. Eu só fumo Fatos.). Após inserir 
uma colagem sobre o slogan a mensagem foi alterada para: “I’m real sick. I only smoke 
Facts.” (Eu estou muito doente. Eu só fumo Fatos.). Além de o grupo inserir uma seta 
ligando a palavra “Fato” para o aviso obrigatório (equivalente ao do ministério da saú-
de) sobre os perigos do tabagismo.  

Outro outdoor inteligentemente trabalhado pelo o BLF foi o anúncio da 
Exxon, uma empresa ligada a indústria do petróleo Em março de 1989 o navio petrolei-
ro Exxon Valdez provocou um vazamento de 11 milhões de galões de petróleo no mar 
do Alaska, causando uma das maiores matanças à vida selvagem local24. Como forma 

23.  Texto extraído do site do coletivo.

 Fonte: http://www.billboardliberation.com/ Acesso: 27/05/2011. 

24.  Discovery Channel – Brasil. Fonte: 

http://www.discoverybrasil.com/navios/emergencias_desastres/derramamento_exxon_valdez/index.
shtml   Acesso: 27/05/2011.  
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de protesto o coletivo atacou a propaganda da empresa transformando a mensagem: 
“Hits Happen - New X-100” (Sucessos acontecem – Novo X-100) para: “Shit Happens 
- New Exxon.” (Merdas Acontecem – Nova Exxon.)  

Nas duas intervenções pode se notar o caráter irônico e político-social do 
coletivo americano ao promover uma publicidade negativa utilizando-se o suporte fi-
nanceiro/ imagético da própria empresa. 

Ao investigar artistas e ativistas que se apropriam do outdoor como suporte 
artístico e conceitual, há inúmeras manifestações que se voltam para um questiona-
mento e combate a poluição visual, bem como artistas contemporâneos que utilizam o 
outdoor para expressar mensagens político-sociais (racismos, discriminação, explora-
ção econômica, etc.), de preservação ambiental, até de autopromoção. 

Paul Laidler é de Bristol, no Reino Unido, pesquisador associado da CFPR 
– Center for Fine Print Research (Centro de pesquisa Fine Print) da University of the 
West England soma técnicas fotográficas de estúdio com a tecnologia de impressão 
digital. Atualmente vem investigando a produção de artefatos, imagens gráficas e fine 
art através dos processos de impressão digital e suas variavéis.  O primeiro trabalho 
deste artista que utilizei como referência para minha pesquisa é uma série de fotogra-
fias - “Roombeek“ (2008) - realizadas em Encshede, Holanda. Em uma entrevista25, 
Laidler comenta que este trabalho reflete sobre a maneira de como a imagem, por meio 
da mídia, está sendo utilizada para construir uma nova realidade. A formação de um 
mundo-imagem. Nesta série (Fig.29), as imagem depois de capturadas e impressas, 
foram levadas de volta ao local e fotografadas com tripé, tendo o autor segurando-as 
para que  se sobreponham ao objeto fotografado.  

Helmut Smits (1974), natural de Roterdã, Holanda é outro artista visual mul-
tidisciplinar que me chamou atenção não só pela variedade plástica das suas obras, 
mas principalmente pelo uso do espaço público como referência conceitual. Smits 
concilia harmoniosamente seus trabalhos com o meio ambiente, construindo um con-
ceito estético a partir de um contexto natural (paisagens) ou urbano no qual, a obra 
enfatiza e valoriza sua própria espacialidade. Entre as obras que dialoga com minha 
investigação, está uma ação intitulada Tree in Front of Billboard, 2006 (árvore em 
frente do outdoor) que consiste em plantar uma árvore em frente a um outdoor com a 
finalidade de bloquear as mensagens publicitárias. 

O fotógrafo e cineasta Wim Wenders é uma referência para minha pesquisa 
pela sua forma em abordar e construir uma imagem fotográfica. Em sua exposição 
Lugares estranhos e quietos que passou pelo MASP (Museu de Arte de São Paulo) 

25.  A entrevista pode ser lida no site: http://internetjogging.com/2008/09/12/friday-flickr-feature-paul-
laidler/ . Acesso: 02/06/2011. 
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em 2010/11, testemunha-se, a atração de Wenders por um tipo de cena/atmosfera im-
pregnada de melancolia, uma paisagem que remete a um sentimento de solidão, de 
esvaziamento ainda que contenha pessoas.  . 

How many Billboard?  (2010) foi um projeto desenvolvido pelo The MAK 
Center for Art and Architecture, na cidade de Los Angeles, EUA, que se resume em 
uma exposição urbana com 21 painéis de outdoors arte elaborados por artistas concei-
tuados. A ideia filosófica da exposição, segundo o diretor do evento, Kimberli Meyer, 
“É fazer a arte ocupar um lugar visível na cacofonia de imagens mediadas na cidade, 
e deve fazê-lo sem a simples inclusão do ruído visual”26.  

Dessa forma, o projeto propõe interferir na rotina da linha de produção dos 
anúncios comerciais, inseridos no espaço público da cidade de Los Angeles, para re-
verberar outro discurso. Este voltado para liberdade de pensar sem a intromissão da 
retórica consumista. Entre alguns dos artistas que participaram da exposição que acon-
teceu em fevereiro e março de 2010, está James Welling, Kerry Tribe, Allan Sekula, 
entre outros. 

Conclusão
Para finalizar, tomamos como exemplo dois filmes, Blow-up e Stalker que 

empregam dentro da sua narrativa a construção de um contexto, no qual, a invisibi-
lidade, o acaso e o imaginário, são elementos pertinentes que transitam entre o real e 
a ficção. Em Blow-up, a trama de suposições começa quando o protagonista (David 
Hemmings) registra acidentalmente com sua câmera, um suposto assassinato. Sua ten-
tativa de provar a veracidade da fotografia entra em colapso quando o objeto fotografa-
do se perde – a imagem não corresponde ao real. Com isso o fotógrafo começa a criar 
interpretações e suposições que estão além do retratado, forma-se uma continuidade 
imaginária a partir do “não-congelamento”27 da fotografia.  Já em Stalker os protago-
nistas têm que lidar com forças “metafísicas” que são invisíveis: Um meteorito cai na 
Rússia e o governo temendo seu poder (de realizar desejos), cerca a área que passa a 
ser chamada de “Zona”. Especula-se que haja extraterrestres e o mistério envolvendo 
a área só aumenta as especulações. Apenas o guia (Alex kaidanovsky) sabe a localiza-
ção e consegue chegar sem despertar as forças ocultas do local. Estas forças habitam 

26.  A declaração pode ser lida por completa no site: http://howmanybillboards.org/index.html 

27.  “....A fotografia não congela nem retrata “o que está lá”. Nos dois casos (a ficção, Blow up e The 
Photograph), justamente a irrealidade da fotografia é que tece a trama de suposições responsáveis pelo 
drama e pelo dramático. Portanto, a fotografia nutre a sua interpretação por uma contínua remessa ao 
real, que não se deixa congelar, que não interrompe o seu fluxo e que, por sua vez, agrega e redefine 
significações ao que só aparentemente é um “congelamento” de imagem....SOUZA, J. Martins.  
Sociologia da fotografia e da imagem, Ed. Contexto, São Paulo, 2008. 



14
ª J

or
na

da
 P

ei
rc

ea
na

18 out 201150

tanto o imaginário quanto à espacialidade onde ocorre o drama, pois a narrativa joga o 
tempo todo com uma presença invisível na qual não há certeza se parte do imaginário 
dos protagonistas ou de forças extraterrestres. 

A ideia do filme em explorar algo que vai além do que se vê, mostra a marca 
de Tarkovski ao promover em toda sua obra um profundo sentido espiritual. Esta poé-
tica me estimulou a formatar uma imagem volúvel, instável, na qual a única referência 
é a natureza, a paisagem, destituída de sua pureza romântica mais ainda repleta de 
enigmas inacessíveis a razão humana.
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Resumo: 
O vídeo arte “Partículas de uma Nova Ordem”, por se utilizar de uma linguagem 
de deslocamentos e colagens, está inserido na cultura da remixagem. Nas imagens 
que vão surgindo, tendo como pano de fundo a tela de Mondrian, percebe-se re-
criações de textos sonoros e visuais, que se intercalam com o texto original (neste 
caso, a pintura), preservando sua estrutura básica.

Palavras-chaves: 
Partículas, remixagem, recriações. 

Abstract: 
The video-art “Particles of a New Order”, is inserted in the culture of remixing for 
using a language of displacement and paste-ups. In the images that go appearing 
having as a background Mondrian’s painting, one can notice the recreation of 
audio-visual texts which alternate with the original text (the painting in this case) 
preserving its basic structure.

Keywords:
 Particles, remixing, recreation.

Partindo da Semiótica de Charles Sanders Peirce
Neste primeiro momento do contato com a obra de arte, no que se refere à vi-

sualidade, estamos no universo da primeiridade, pura qualidade de ser e de sentir. Se-
gundo Santaella (2003) : “A qualidade da consciência imediata, sentimento in totum, 
indivisível, não analisável, inocente e frágil.” Estamos, ainda, diante de quali-signos-
-icônicos, cujas propriedades qualitativas estão proeminentes, dando à obra um aspec-
to imediato de obra de arte, onde o ícone se faz presente de forma absoluta. Santaella 
enfatiza que a primeiridade é incapturável e não podemos tocá-la sem estragá-la. De 
acordo com Peirce (CP 8: 334), o signo em si mesmo (o quali-signo), é da natureza de 
uma aparência. Neste momento, o signo ainda está funcionando como um signo sem 
qualquer referência a outra coisa qualquer.  O objeto imediato deste signo (a tela, na 
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forma que está representada), evoca e sugere uma profusão de linhas e de cores pri-
márias. As cores e formas desta imagem ‘hipoicônica’ estão também no interpretante 
imediato do signo, este potencial que pertence ao signo na sua objetividade. Esta sen-
sação primeira, que provoca no espectador (intérprete) essas qualidades de sentimento, 
chama-se interpretante emocional. Mas apenas começamos a detectar a semiose que a 
obra apresenta. O seu primeiro momento, imediato, de pura contemplação. 

Num segundo momento da linguagem visual, múltiplos e intensos fragmen-
tos (ou partículas), começam a surgir, emergindo da tela do píntor. Pequenos pontos 
coloridos em movimento juntam-se aos elementos visuais da obra, que são intensi-
ficados por cores primárias e secundárias, resultando numa fusão de estilos que nos 
remete à arte moderna. Aqui, percebe-se um movimento de reação das partículas. Os 
pontos coloridos movimentam-se intensamente e se apresentam como uma ocorrência, 
um fato, um conflito. Podemos dizer que estamos agora diante de um sin-signo, que 
segundo Peirce (CP 2: 245), é um signo que é uma coisa, ou evento existente. Temos a 
impressão que neste momento era preciso reger a profusão de signos que assumiam a 
forma e a cor. O gesto do co-autor da obra, então, realizou uma seqüência de ações na 
busca por produzir a relação que ocorre entre a ação representada e aquela que é pro-
duzida no ato da representação. A imagem descobre a ação e a plasma, pois, está imer-
sa na arte, esta carregada de visualidade tátil. Outras novas imagens, então, iniciam 
sua chegada, desencadeando processos inesperados, permitindo a presença de formas 
maiores e intensamente entrecortadas, apresentando uma sobreposição de signos com 
movimentos permanentes, pois o espaço ampliou-se para que os elementos criassem 
suas próprias trajetórias.  Dos signos que se apresentam na tela do vídeo, três objetos 
(aquilo que o signo indica, refere ou representa) ganham destaque e se impõem de 
maneira clara: a ciência, a arte e a religião. 

Estamos, portanto, na secundidade, no caráter representativo do signo, onde 
os três novos existentes (arte, ciência e religião), passam a ocupar um lugar na obra de 
arte, conectando-se e reagindo em relação aos signos de primeiridade, que se apresen-
taram em primeiro lugar. Segundo Santaella (2003), “O existente funciona assim como 
signo de cada uma e potencialmente de todas as referências a que se aplica...essa pro-
priedade de existir, que dá ao que existe o poder de funcionar como signo, é chamada 
de sin-signo, onde ‘sin’quer dizer singular”. Podemos dizer que estamos diante de sin-
-signos indexicais dicentes, que, segundo Peirce ( CP 2: 257) ´são aqueles signos que 
ocorrem. Trata-se de uma ocorrência e é interpretado como realmente afetado por seu 
objeto, que é também uma ocorrência. Os objetos imediatos dos signos arte, ciência e 
religião são as próprias imagens correspondentes aos signos, na forma em que estão 
representadas. O objeto dinâmico da arte, representado aqui pela pintura de Mondrian, 
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indica, talvez, o mais puro dos movimentos abstratos, por resumir sua estética apenas 
a formas geométricas que se utilizam de linhas horizontais e verticais e as cores primá-
rias. O objeto dinâmico da religião, encarnado na figura da Madre Teresa, aponta para 
a espiritualidade, a religiosidade e o sagrado. Ou quem sabe até, indo mais além, para 
a compaixão, a humanidade (ou humanismo) e a fé. Já o objeto dinâmico da ciência, 
enquanto caráter representativo do signo, denota o conhecimento ou um sistema de 
conhecimentos que abarca verdades gerais ou a operação de leis gerais, especialmente 
obtidas e testadas através de métodos científicos. Santaella (2003), nos diz: “Agir, re-
agir, interagir e fazer, são modos marcantes, concretos e materiais de dizer o mundo, 
interação dialógica, ao nível da ação, do homem com sua historicidade”.

Ao apresentar a tríade dos conhecimentos: artístico, científico e religioso, o 
vídeo arte entra na esfera dos símbolos, que irão produzir efeitos nas mentes inter-
pretadoras. Falar em mente interpretadora é falar em pensamento. E falar em pensa-
mento implica em processos. Segundo Santaella, é mediação interpretativa entre nós 
e os fenômenos. “É sair, portanto, do segundo, como aquilo que nos impulsiona para 
o universo do terceiro”. (SANTAELLA, 2003). O sistema a que pertence a ciência, 
determina, por exemplo, que ela é um conjunto de conhecimentos racionais, certos ou 
prováveis, obtidos metodicamente, sistematizados e verificáveis, que fazem referência 
a objetos da mesma natureza. O sistema a que pertence a arte, segundo descrição da 
Wikipédia, dirá que ela é entendida como uma atividade humana ligada a manifesta-
ções de ordem estética, feita por artistas a partir de percepção, emoções e ideias, com 
o objetivo de estimular essas instâncias de consciência em um ou mais espectadores, 
dando um significado único e diferente para cada obra de arte. Já o sistema que fala da 
linguagem religiosa, dirá que o “sagrado” se instaura graças ao poder do invisível. Se-
gundo Rubem Alves, no livro “O que é religião”, entra-se no mundo do sagrado quan-
do descobre-se que uma transformação se processou, porque agora a linguagem se 
refere às coisas invisíveis, “coisas para além dos nossos sentidos comuns que, segundo 
a explicação, somente os olhos da fé podem contemplar” (ALVES, 1999). Trata-se, 
portanto, dos legi-signos, ou signos de terceiridade, aqueles cuja ação da Lei fará com 
que o singular se “amolde” à sua generalidade.

Tendo sido analisados o fundamento e os objetos deste audiovisual, passemos 
para uma análise da interface deste signo para com o interpretante.  Marcel Reciolli, o 
autor do vídeo arte e mestre em Comunicação e Semiótica na PUC/SP, é quem analisa: 
“o interpretante de um signo não é um evento pontual e sim uma constante atualização 
de significados que podem evoluir ao infinito, dependendo da mente interpretadora e 
do potencial interpretativo do signo”. Marcel explica que, para Peirce, esse nível po-
tencial de interpretação é chamado de interpretante imediato. No caso desta obra, po-
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demos constatar que toda sua feitura tem como intuito amplificar essa potencialidade, 
“levando a infinitas possibilidades interpretativas”. 

 O co-autor do vídeo prossegue em sua análise. Para ele, o não enquadra-
mento em uma narrativa linear não é sem conseqüências. Posta em um evento cíclico 
de constantes ofertas signicas, usufrui das três matrizes lógicas da linguagem e do 
pensamento, na tentativa de atualizar significações latentes de possíveis mentes inter-
pretadoras. Marcel Reciolli afirma, ainda, que a possibilidade de múltiplas escolhas 
referenciais são favorecidas pelo formato da obra. Em um momento, pode-se escolher 
focar na fusão da matriz sonora com a visual. Em outro momento, auscultar sua pró-
pria reverberação sígnica, em confluência com o embotamento dos signos apresenta-
dos, assim elevando bastante esse potencial interpretativo. 

O autor, ou co-autor da obra em questão, explica também que, segundo Char-
les Sanders Peirce, o interpretante dinâmico é o efeito que o signo efetivamente produz 
na mente e esse efeito interpretativo pode ter três níveis: o emocional, quando o efeito 
se efetiva como uma qualidade de sentimento, o energético, quando há uma necessi-
dade de um esforça físico, psicológico, uma ação física ou mental por parte de quem o 
interpreta, e o lógico. Apesar da característica particular, que cada mente pode alcançar 
com a análise desta obra, em nossa percepção todos chegamos ao conceito de sagrado. 
Sentimos que todas as matrizes confluem para gerar uma suspensão do senso de discri-
minação imediata, e então nos convidam para um mergulho de fruição estética. Com 
característica dominantemente icônica, o vídeo arte busca criar qualidades simples e 
puras, por isso “em todos os níveis do interpretante ele é dominantemente emocional”, 
declara Marcel Reciolli.

No nível do interpretante energético, prossegue ele, há um certo esforço exigi-
do para compreensão dos signos apresentados de modo evanescente e de difícil discri-
minação, entretanto, toda confluência das matrizes postas em um ritmo cíclico regido 
predominantemente pela matriz sonora, leva o interpretante a uma natural redução do 
esforço energético. Para ele, intérpretes que tiverem o conhecimento de física atômica, 
das vertentes da arte moderna, dos vedas, da liturgia católica, poderão alcançar o nível 
do interpretante lógico, mas apenas no nível remático, pois ele poderá apenas elencar 
hipóteses, fazer conjecturas do que a obra quer significar com suas mais diversas su-
gestões. Ele finaliza sua análise: nessa estratégia de dificultar a capacidade discrimi-
nativa dos índices, o intérprete necessariamente se demora mais no nível qualitativo 
dos signos. Ao mesmo tempo, as diversas qualidades dos diversos signos se fundem 
em uma constante transmutação. Assim, os níveis interpretativos de terceiridade são, 
de certo modo, suspensos por essa fusão, pois não se identifica limites claros entre os 
signos e os tornam de difícil classificação. Então, signos gratificantes emergem e se-
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gundo Peirce,  estes são os signos que tem como propósitos gerar interpretantes finais, 
qualidades de sentimento diante do admirável.

Matriz Sonora: Três Modos de Ouvir
Na elaboração fenomenológica das categorias de Charles Sanders Peirce, se-

gundo Santaella, em “Matrizes da Linguagem e Pensamento – sonora, visual e verbal”,  
a linguagem sonora também pertence à primeiridade.  Santaella (2001), explica que 
J.J de Moraes, em seu livro “O que é música”, aponta as maneiras de ouvir e as divide 
em três grandes níveis: 1- Ouvir emotivamente; 2- Ouvir com o corpo; 3- Ouvir inte-
lectualmente. E enfatiza que há aqui, uma evidente analogia desses três modos, com 
as categorias de primeiridade, secundidade e terceiridade. Nesta análise semiótica do 
vídeo arte “Partículas de uma nova ordem”, ao analisarmos o mantra, partimos para 
uma classificação da matriz sonora, posta no vídeo, que tem por objeto a audição 
dos sons, ou da música, voltada para um processo de recepção, cuja fundamentação, 
explica Santaella, “se encontra nos diferentes níveis do interpretante, formulados por 
Peirce”. A audição, neste caso, é o próprio interpretante imediato. Os efeitos que esta 
audição produzirá, ao ser ouvida pelos receptores, é o interpretante dinâmico. E este 
interpretante dinâmico divide-se em mais três classes: novamente os interpretantes 
emocional, energético e lógico. Os interpretantes emocional, energético e lógico, por 
sua vez, entram em correspondência com os três modos de ouvir. 
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Resumo 
Através da Semiótica Peirceana, propomos reflexões sobre aspectos de contempo-
raneidade nas fotografias de nuvens – Equivalents - de Alfred Stieglitz, reconhe-
cidas como os primeiros registros fotográficos de teor abstrato. No século XXI, o 
objeto do signo na fotografia, ao invés da mimese indicial, passou a ser investiga-
do como objeto reinventado, despelhado.
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rânea; Despelhado. 

Abstract
Through out Peircean Semiotics, we propose reflections about aspects of 
contemporary in the photographs of clouds – Equivalents - of Alfred Stieglitz, 
recognized as the first photographic records of abstract content.  In the XXI 
century, the object of the sign of photograph, instead of the mimese, indicial, 
passed it to be investigated like object reinvented, mirrorless.

Keywords
Charles Peirce; Semiotic; Object-Sign; Alfred Stieglitz; Contemporary 
Photography; Mirrorless. 

1. Introdução 
O advento da fotografia causou grande frisson em vários campos de conhe-

cimento e na sociedade do final do século XIX. Atraiu a curiosidade de intelectuais, 
cientistas e artistas. Surgia no mundo um equipamento que poderia dar conta da repre-
sentação do “real” com verossimilhança, precisão, uma relação à ideia de espelhamen-
to. Isto resultou em um dos mais importantes paradigmas culturais, e após mais de um 
século, a fotografia continua a desafiar teorias e fomenta diversos discursos sobre sua 
técnica e sua função, ou seja, ser arte e ser funcional, ao mesmo tempo. 

Na contramão de algumas teorias, a exemplo de Roland Barthes que, em “A 
Câmara Clara”, diz que, numa fotografia, “aquilo que se vê no papel é tão real quan-
to aquilo que se toca” (BARTHES, 1984, p.71), propomos uma desconstrução dessa 
afirmação sobre uma representação impossível de ser avaliada à luz de uma realidade 
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impermanente. Digamos que além da referência ao espelho, ou espelhamento, surgiu 
também a metáfora, a fabulação, entre outros conceitos. 

Na contemporaneidade, o discurso teórico não possui dicotomia e, assim, a 
fotografia deve ser vista tanto como signo indicial, quanto tantos outros possíveis: 
híbridos, icônicos, simbólicos, imaginários etc., visto que ela sempre pertenceu ao 
universo – signo – do fascínio, do sagrado, da perda, do tempo, da memória, das lem-
branças, da perpetuação, do deter um determinado momento, enfim, do instantâneo. 
Esse último tão peculiar à fotografia, o Instantâneo, é sem resto de dúvidas o Tempo, 
que pode reverter e romper com todas as noções de linearidade e abrir espaço para um 
devir especular. 

A partir de uma nova categoria da fotografia, voltamos nosso olhar a essa téc-
nica que teve um desenvolvimento sem igual na história da arte sem perder de vista as 
devidas transformações, e Alfred Stieglitz não mediu esforços para que ela se tornasse 
uma das mais belas expressões da criatividade humana. Ao invés de uma celebração 
do referente do signo fotográfico, a fotografia contemporânea celebra um momento 
de liberdade de cânones tradicionais e se permite estar relacionada a outros signos, 
presentes na semiótica de Charles S. Peirce. Em sua teoria triádica, a fotografia pode 
ser um signo indicial, bem como um signo icônico. Vejamos nas palavras de Lucia 
Santaella e Winfried Nöth (1998, p. 150 - 175), a seguir:  

Nem todas as fotografias são indexicais no mesmo grau. Há aquelas que tendem à primeiri-
dade, ao quali-signo, como aquelas artísticas, de padrões estruturais abstratos. Embora tais 
fotos estejam intimamente ligadas aos quali-signos da pintura abstrata, é suficiente saber 
que se trata, no caso, de fotos para se chegar à conclusão de que são sin-signos. Em vez de 
funcionarem de maneira dicente como fotos identificadoras, essas fotos são meros signos re-
máticos e pertencem, assim, do ponto de vista da sua relação com o interpretante, à categoria 
da primeiridade. Há outras que tendem à terceiridade, como aquelas científicas e as fotogra-
fias de propaganda, onde o fotógrafo até pode apresentar algo individual, mas seu objetivo é 
generalizar. [...] pode-se afirmar que o paradigma pré-fotográfico é o universo do perene, da 
duração, repouso e espessura do tempo. O fotográfico é o universo do instantâneo, do lapso e 
interrupção no fluxo do tempo. O pós-fotográfico é o universo evanescente, em devir, univer-
so do tempo puro, manipulável, reversível, reiniciável em qualquer tempo. 

Nesse contexto, a imagem semiótica expande-se do indicial ao objeto arte e, 
nesse processo, abandona o conceito de espelho para priorizar as relações entre obra e 
identidades, em busca de rastros, marcas que possam existir entre o signo e o objeto. 

Krauss (2002) traz considerações significativas para o âmbito dessa reflexão, 
sobretudo quando afirma que no inicio de seu advento, a fotografia do século XIX 
possuía caráter quase místico, na qual a ciência se mistura ao mágico e misterioso. Sua 
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história deve ser pensada segundo luz própria, sem tomar da história da arte moderna 
conceitos e posições. 

Krauss (1979, p.122) ainda retoma alguns movimentos modernistas como o 
Dadaísmo e o Surrealismo para discutir a fotografia a partir de uma busca pela repre-
sentação de uma “natureza convulsada”, i.e., a fotografia como representação de um 
tipo de realidade de nova significação, a realidade transmutada em signo. Essa posição 
está associada aos artistas surrealistas que trabalharam com a fotografia manipulada 
tecnicamente. Como característica desse movimento artístico, a realidade material era 
sempre vista como signo imagético, algo a ser decodificado. Assim essa associação se 
dá pela possibilidade de um meio de expressar idéias, e não apenas de representação 
do real. Ainda ao associar a fotografia contemporânea com o modernismo, essa teórica 
considera a série Equivalents, de Alfred Stieglitz, um recorte fotográfico responsável 
pela transformação da realidade em signo, i.e., o recorte é o próprio signo.  

2. Alfred Stieglitz: Equivalents 
Por que essa série de fotografias de nuvens do notável norte-americano Alfred 

Stieglitz (1864 – 1946) é considerada abstrata e possui índices de contemporaneidade? 
No Modernismo, a abstração era pictórica e Equivalents caracteriza nuvens, e 

a maioria delas mostra apenas fragmentos do céu sem horizonte. 
De acordo com Hirsch (2000, p.239), através dessas fotografias, Stieglitz 

queria libertar o conteúdo de uma interpretação literal, e, como tal, essas fotos são 
consideradas as primeiras obras de arte fotográficas abstratas.  

Esse virtuoso investigador na técnica da fotografia pesquisava os processos 
de captação, lentes apropriadas e revelação, tendo iniciado essa série em 1887, na 
Itália. Ao se deparar com cada negativo fotográfico, Stieglitz acreditava estar perto do 
resultado esperado, mas havia algo ali que não o deixava satisfeito.

Sua primeira série, composta por 10 fotografias, que ele denominou de “Mu-
sic: A Sequence of Ten Cloud Photographs” ou “Clouds in Ten Movements”, foi uma 
homenagem ao compositor norte-americano Ernest Bloch. Já o conjunto de 10 foto-
grafias, “Songs of the Sky”, apresentado pela primeira vez em 1923, em uma exposição 
individual em Nova Iorque, teve produção de catálogo onde Stieglitz descreveu que 
essas eram segredos dos céus revelados por sua câmera.  Pequenas fotografias, revela-
ções diretas do mundo do homem no céu - documentos de uma relação eterna – talvez 
até uma filosofia. 

Consideradas abstratas pelo fato de não haver um referente específico, pela 
própria intenção de Stieglitz em não reconhecer ou querer negar seu signo indicial, 
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muitas vezes elas eram expostas em diversas posições. Viradas para diferentes lados, 
de ponta cabeça, para que pudessem ser observadas como signos icônicos, pelas suas 
qualidades de sensações. Nesse caso o objeto do signo, na teoria peirceana, encerra 
qualidades sensoriais, de tonalidades, de luz, de claro e escuro, mancha sem formas 
nitidamente definidas. Segundo Sarah Greenough (1995, p.132), muito embora Stie-
glitz não negasse que eram fotografias de nuvens, ele buscava desestabilizar a relação 
do observador com a Natureza, para que a mesma não predominasse como tema. Seu 
objetivo era fazer o observador pensar mais sobre o sentimento, e não apenas na for-
mação de nuvens. Ainda para essa historiadora:

Os Equivalentes são fotografias de formas que perdem sua identidade, e nas quais Stieglitz 
apagou todas as referências da realidade que normalmente são associadas à fotografia. Não 
há nenhuma evidência de como situar estes trabalhos com o tempo ou lugar. E com exceção 
do olhar moderno, nada indica se foram registradas no Lago George, na cidade de Nova Ior-
que, Veneza, ou nos Alpes. [...] Com exceção de o olhar moderno das impressões de prata de 
gelatina, eles podiam ter sido feitos em qualquer tempo desde a invenção de fotografia. [...] 
Nossa incapacidade em localizá-las em um determinado tempo ou lugar, força-nos a ler o que 
nós sabemos sobre fotografias de nuvens como fotografias de abstrair formas. (GREENOU-
GH, 1983, pp. 24–25) Tradução nossa. 

Stieglitz busca a categoria de Peirce, a Primeiridade, pura sensação de quali-
dade. E, a partir de então, a série Equivalents passou a ser vista da maneira como Stie-
glitz a concebeu, além de uma mera representação da realidade, mas, também, como 
uma maneira de proporcionar ao observador uma emoção, algo transcendente. Para 
Stieglitz, essas fotografias eram o que nós podemos traduzir como jogo semiótico, sem 
unidade, com definições diversas, fora de uma ordem seqüencial. Jogos que devem ser 
vistos, ainda segundo Greenough (1983, p. 24-25), como: “construções totalmente ar-
tificiais que não espelham a passagem de tempo real, mas a mudança e fluxo do estado 
subjetivo do Stieglitz”.  Tradução nossa.

Stieglitz, nunca perdeu contato sobre o que era a fotografia em todos os seus 
aspectos. Sabia da importante ligação entre a fotografia e a paisagem, bem como a 
espiritualidade presente na natureza. As nuvens na fotografia também adicionam qua-
lidade luminística à imagem, em que há uma pausa nelas, e sobre as montanhas, onde 
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a luz do sol brilha. Além de fotógrafo, Stieglitz buscava a harmonia musical na foto-
grafia e nela se inspirava para compor suas imagens. 

Quando eu sou movido por algo, eu sinto um desejo impetuoso de fazer um equivalente 
durável. Mas o que eu represento deve ser tão perfeito como a experiência que gerou meu 
sentimento original. (NORMAN, 1960, p. 39) Tradução nossa.

Do ponto de vista formal, Equivalents foi concebida como uma variação de 
grupos de imagens. Ou seja, elas podiam ser equivalentes umas às outras, e sua repeti-
ção, agrupação e serialidade antecede ao Minimalismo e à Arte Conceitual. Para Gre-
enough (2000, p. ix), “Stieglitz foi talvez a figura mais importante na história das artes 
visuais da América.” Não apenas como fotógrafo, mas como colecionador, curador, 
dono de galeria, editor, promotor e descobridor de tantos fotógrafos e outros artistas, 
Stieglitz teve atuação significativa para a consolidação da Arte Moderna.

Stieglitz esteve envolvido durante toda sua vida em perguntar se a fotografia 
podia atingir um estado autônomo de arte. Sua resposta ocorria através de Equivalents, 
longe de pensar a fotografia como um gesto mecânico de apenas apertar um botão. 

Para Krauss (1979, p.130), estas questões eram exatamente as mesmas que 
foram suscitadas na arte modernista quando se desenvolveu a abstração extrema. As-
sim sendo:  

[…] não há bastante trabalho em ela qualificar-se como uma obra de arte; que em sua redu-
ção é demais mecânica para ser uma imagem de arte; que em sua abstração sua linguagem é 
demais privada para funcionar como comunicação ao nível de arte. Tradução nossa.  

Stieglitz mostrou que era possível estabelecer a fotografia como um meio 
próprio, inserindo e querendo tornar visível na sua obra o espiritual visível em formas 
abstratas. O assunto escolhido por Stieglitz, nuvens, fora talvez insignificante, mas 
adquiriu outro significado, além de seu estado como nuvens; sua variação em forma, 
textura e luz podiam evocar um alcance ilimitado de associações. Esta é a razão pela 
qual Stieglitz os batizou com o nome de “Equivalentes”, até como forma de liberar o 
meio fotográfico de sua ligação ao mundo físico.

O encontro entre trabalho e espectador era um importante questionamento 
para a fotografia se tornar cada vez mais considerada arte e autônoma. Stieglitz espe-
rava abrir um espaço para que o espectador pudesse  experimentar a fotografia sem 
associá-la a um determinado tema. Para ele, suas fotos de nuvens eram mais abstratas 
do que algumas pinturas ditas abstratas, visto que, seu interesse não estava nas formas, 
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pois essas não o interessavam, ao menos que fosse um equivalente exterior de algo já 
tomando forma dentro dele. 

Minhas fotografias de nuvem, minhas Canções do Céu, são equivalentes de minha experiên-
cia de vida. Todas minhas fotografias são equivalentes de minha filosofia básica de vida. Toda 
a arte é mais um quadro de certos relacionamentos básicos; um equivalente da experiência 
mais profunda da vida do artista. (STIEGLITZ, 1923, p. 255) Tradução nossa.

A partir de Equivalents a fotografia inaugura o despelhamento tão presente na 
linguagem fotográfica contemporânea. Nesse sentido o objeto do signo da fotografia 
perde seu compromisso com a indicialidade.
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Resumo
Este trabalho se propõe a analisar semioticamente o design de interfaces de web 
sites que podem ser enquadrados na categoria de portais web, visando discutir as 
estratégias semióticas presentes nos casos específicos de dois portais nacionais de 
grande importância, a saber: Globo.com e UOL.com.br.
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Abstract
This work aims to analyze the interface of web sites that can be categorized as’ 
web portals in order to discuss the semiotic strategies present in two specific cases 
of Brazilian portals of great importance, namely: Globo.com and UOL.com.br.

Keywords
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Introdução:
Este trabalho se propõe a analisar semioticamente o design de interfaces de 

web sites que podem ser enquadrados na categoria de portais web, visando discutir 
as estratégias semióticas presentes nos casos específicos de dois portais nacionais de 
grande importância, a saber: Globo.com e UOL.com.br.

Sabe-se que em termos de interação humano-computador, um sistema digital 
como um website apenas cumpre com sua função primordial no momento em que per-
mite experiências interativas (BENYON, 2011). Entretanto, se essa relação se constrói 
entre um sistema natural (humano) e um artificial (software), fica necessariamente 
implícita uma relevância semiótica no que diz respeito à interatividade. Neste sentido, 
uma atividade eminentemente prática como a construção de sistemas artificiais para 
fins utilitaristas não pode ser desvinculada, já em sua gênese, de uma necessária me-
diação, capaz de traduzir sistemas de linguagens de uma via para a outra. 

O conceito de usabilidade, tão empregado neste campo, carece de uma tor-
ção semântica capaz de admitir mais que funções operacionais, funções de signo, ou, 
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numa perspectiva definitivamente mais ampla, uma reinvenção dos sistemas cogniti-
vos (LÉVY, 1993). A cada “clique” (que pode ser considerado um equivalente lógico 
de escolha) do usuário, novos signos surgem e novos processos dedutivos, indutivos 
e, principalmente, abdutivos são estimulados neste usuário por um “programa” previa-
mente elaborado. Entretanto, muito dos significados emitidos pelas interfaces passam 
despercebidos no ato da navegação. Operam em um nível subliminar das mensagens, 
mas nem por isso deixam de ter alto valor semiótico, especialmente em termos de 
sugestão, sedução, persuasão. Desse modo, podemos dizer que os portais de notícia 
constroem suas próprias estratégias comunicacionais, enaltecendo valores que lhe pa-
recem adequados a uma relação específica com o internauta. 

Ao admitir a relevância semiótica das interfaces digitais, este estudo vai bus-
car no próprio discurso visual das telas presentes naqueles portais web, o caminho para 
a compreensão das estratégias que estão ali presentes. Para este fim, o presente estudo 
utiliza a base metodológica para análise semiótica presente em Semiótica Aplicada 
(SANTAELLA, 2005), Matrizes da linguagem e pensamento (SANTAELLA, 2005), e 
Estratégias semióticas da publicidade (SANTAELLA, et al., 2010). Pretende-se, com 
este estudo, contribuir para uma construção de uma crítica das políticas da interface 
em geral, e de modo mais específico, das interfaces digitais em portais web.

Figura 1 – interfaces das páginas 
principais dos portais Globo.com 
e UOL.com.br, respectivamente

Análise semiótica das interfaces
A seguir, será realizada uma breve análise 

comparativa à luz da semiótica peirceana compa-
rando a estrutura visual de dois dentre os maiores 
e mais conhecidos portais brasileiros, ambos com 
características similares quanto ao conteúdo, porém 
com diferentes soluções de interface: Globo.com e 
UOL.com.br.

Qualitativo icônico
No que diz respeito aos aspectos qualitati-

vos icônicos, podemos dizer que as interfaces dos 
dois portais estão compostas – possui qualidades 
próprias – de modo a sugerir algumas ideias através da comunicação visual. Neste 
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ponto, importa analisar a estrutura visual (WILLIAMS, 1995), os wireframes, as zonas 
de visualização e as cores, isto é, as qualidades gerais da página.

Seguindo o conjunto dos quatro princípios básicos para a disposição de ele-
mentos visuais enunciados por Robin Willians (1995), podemos notar que ambos os 
sites utilizam-se desses princípios do design visual, a saber: contraste, alinhamento, 
proximidade e repetição.

No que diz respeito ao conceito de proximidade, vale notar que a própria dis-
posição da informação visual parece adequada, na medida em que há uma preocupação 
em dispor em conjunto (por proximidade) elementos do mesmo assunto, como título, 
texto e imagem, criando assim pequenos “blocos” de informação visual.

Há uma preocupação em manter um contraste claro entre imagem e texto, 
entre menu e informação de notícia, entre pictogramas  e fotografias etc. Isso, segundo 
Willians (1995) é adequado, pois facilita o entendimento geral da página. Esse prin-
cípio coaduna também com a ideia de interface transparente (RADFAHRER, 2003), 
ajudando os usuários a se ambientarem com a interface e reconhecerem onde devem 
“clicar” para acessar determinado tipo de informação.

Ainda com o intuito de deixar a interface mais amigável para o usuário, é 
possível notar uma presença marcante da repetição, que nesses portais ocorre tanto 
em relação às cores padrão, à tipografia (em títulos e subtítulos, menus, links, botões 
etc.), tamanho de textos, imagens e ícones, quanto no próprio estilo de pictogramas 
(com uma mesma tonalidade ou “valor atmosférico”, visando manter uma unidade). 
Todos estes elementos de repetição auxiliam tanto na navegação - uma vez que não 
é requisitado ao usuário que reaprenda a usar uma interface a cada instante, podendo 
se utilizar de uma ambientação previamente estabelecida - quanto na consolidação de 
uma identidade visual (caracterizada pelo padrão visual “apreendido” pelo público 
geral). Pode-se dizer que o portal UOL.com.br não conseguiu resolver esses proble-
mas de padronização, na medida em que as imagens (fotografias, principalmente) nem 
sempre possuem o mesmo tamanho e formato, provocando assim um estranhamento 
mútuo das suas unidades visuais.

Quanto ao princípio do alinhamento, vale notar que novamente o site UOL.
com.br está apenas parcialmente resolvido, devido à drástica diferença de suas unida-
des quanto aos eixos horizontais. É possível notar a presença marcante de linhas-guia  
verticais, dividindo bem as colunas da esquerda, centrais e direitas (apesar de seus 
tamanhos muito variados, o que não é um problema em termos de alinhamento). Mas 
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o mesmo não acontece em relação às linhas-guia horizontais, que são “quebradas” 
diversas vezes, como se pode verificar pela análise dos wireframes .

Com relação às cores, também podemos notar muitas diferenças entre as duas 
abordagens semióticas. No site da Globo.com, temos tonalidades distintas, o que se 
traduz em uma segregação visual, evidenciando a separação de seções temáticas pela 
cor, isto é, cada assunto está representado por uma cor (o que já tira se traduz numa 
superação do aspecto meramente icônico e se traduz numa camada simbólica, espe-
cialmente pela arbitrariedade das convenções cromáticas). Há também a presença mar-
cante de cores complementares, o que significa ousadia, expressão visual forte, e pode 
ser traduzido por uma alusão ao estilo marcante da Globo.com e, por conseqüência, a 
uma espécie de mito arbitrário de personalidade forte do próprio usuário. Outro fator 
que caracteriza esse padrão cromático do Globo.com é a saturação alta, que significa 
uma cor mais pura, deixando clara sua qualidade de matiz. O que realça o sentido de 
força e imponência destacado acima. As imagens a seguir ilustram essas ideias:

Já o padrão de cores do site UOL.com.br, é constituído basicamente de tona-
lidades distintas, representando novamente segregação visual, mas não mais eviden-
ciando separação por seções temáticas e sim distinções sintáticas da própria interface. 
Há a presença de cores distantes e de cores similares, o que significa diferenciação 
criteriosa, mas sem exageros. Além disso, a saturação baixa representa impureza da 
cor, como se tivesse sido dissolvida no preto. Esse aspecto confere maior sobriedade 
e serenidade, mas tira a vivacidade da expressão visual. Nesse sentido, podemos rela-
cionar a interface do site UOL.com.br com uma mensagem de um portal de conteúdo 
mais moderado, contido nas afirmações, como se valorizasse um caráter mais conser-
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vador na notícia e um público mais adulto. As imagens a seguir exprimem os quali-
-signos cromáticos:

Singular indicativo
Como já explanado anteriormente, pode-se constatar que ambos os portais 

utilizados nessa análise possuem estratégias de disposição visual diferentes. Indepen-
dente de essas possuírem um nível maior ou menor de aceitação dos usuários, ou 
mesmo de serem mais ou menos sucedidas, elas tornam os websites em questão, sin-
gulares.

Nesta linha de diferenciação, o aspecto que caracteriza o sin-signo se destaca, 
na medida em que permite esclarecer não apenas diferenças qualitativas, mas o modo 
como essas diferenças se articulam para compor uma interface única. Sobre este ponto, 
podemos ressaltar as seguintes diferenças (singularidades):

As qualidades dos dois sites são bem diferentes, como ficou evidenciado no 
tópico acima. O uso de cores vibrantes do site Globo.com ressalta o espírito de juven-
tude, sendo capaz de expressar uma mensagem de vigor, ousadia, em contraste com o 
padrão cromático do site UOL, que trabalha com cores mais discretas, menor satura-
ção, mistura com o preto (tonalidade mais escura), que remete mais à construção de 
um espírito conservador, clássico, que valoriza a tradição.

Além das cores, outros elementos visuais utilizados nesses sites atraem a aten-
ção do usuário para si (o olhar geralmente é atraído por fotografias, vídeos, elementos 
mutáveis, coloridos, grandes, com desenhos etc.). O portal UOL possui dois elemen-
tos mutáveis na página (que, por sua estrutura visual e com “canais” de temas, tem 
sido chamado TV, no campo do design de interface). Esses elementos de fato atraem 
a atenção dos usuários, criando uma clara hierarquia visual na página (ainda mais se 
considerada a região visual altamente valorizada em que essa funcionalidade aparece). 
Já o portal Globo.com utiliza, na sua Home Page mais textos em duas ou três linhas, e 
não conteúdos rotativos na região de visualização principal. Isso faz com que as duas 
estratégias sejam bem diferentes, criando zonas de visualização diferentes, com velo-
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cidades de leitura diferentes, por conta da hierarquia visual imprimida pela interface. A 
imagem abaixo ajuda a ilustrar essa diferença nas zonas de maior destaque da página.

Figura 2 - wireframes do Globo.com e UOL.com.br onde se nota o percurso do olhar na página.

Além disso, outra boa parte de elementos que atraem visualmente o olhar se 
concentram em elementos publicitários, portanto vale ressaltar as singularidades com 
relação à disposição da propaganda na página. Enquanto no site do UOL, a publicida-
de está ocupando quase que inteiramente a faixa lateral direita (com diversos banners 
e links de texto), no site da Globo.com, a publicidade se organiza com menos delimi-
tação e acaba ficando mais integrada à página, o que pode representar uma ausência de 
zonas de exclusão visual, por parte do usuário, uma vez que muitas publicidades juntas 
acabam por coibir a atenção para toda uma área definida na interface.

Quanto ao formato das imagens, podemos dizer que a primeira página do 
UOL apresenta uma forte tendência aos retângulos mais próximos do quadrado (exce-
to no dispositivo interativo, que utiliza um retângulo visivelmente mais largo), com as 
medidas de base e altura bastante próximas. Já na página do Globo.com, a maioria ex-
pressiva das imagens é mais larga do que alta, gerando um formato de retângulo mais 
próximo ao quadrado duplo (dois quadrados lado a lado, formando um retângulo bas-
tante horizontal), o que sugere maior adequação à visualização das fotografias como 
imagens (o formato mais horizontal tende a ser visto como “wide screen”, como uma 
visão mais panorâmica, capaz de deixar claro o contexto da imagem). Além disso, o 
portal Globo.com se utiliza de bordas ligeiramente arredondadas em todas as imagens, 
tornando suas molduras mais sutis, numa alusão à televisão (via principal de comuni-
cação midiática das organizações Globo, que por anos ditou os paradigmas da televi-
são brasileira), preocupação esta, que não é vista na interface do portal UOL.com.br.

A estratégia visual da Globo.com em associar determinado assunto a uma cor, 
fazendo com que o usuário crie uma relação cognitiva entre os dois, além de ser indi-



14ª Jornada Peirceana

18 out 2011 69

cativa, do ponto de vista do assunto que a reportagem fala, define uma característica 
marcante desse site em contraste com o UOL, que não faz uso desse esquema.

As chamadas (utilizando-se do jargão jornalístico) das notícias também apre-
sentam diferenças. Além da caracterização pela cor, já mencionada, o site Globo.com 
utiliza-se apenas de uma frase, colocando-a em evidência pelo seu tamanho e por 
ocupar três linhas curtas, como um bloco de informação visual e verbal. Já o UOL 
faz o uso de um título resumido (de menor tamanho e cor diferente) acima de todas as 
chamadas, mas utiliza o texto em uma estrutura mais horizontal, valorizando a comu-
nicação verbal unilinear.

Figura 3 - Exemplo da mesma notícia nos dois sites

A disposição dos menus de navegação também é um fator que marca a diver-
sidade dos sin-signos. O portal Globo.com utiliza o menu superior horizontal, deixan-
do visível apenas itens primários da navegação, como macro-agrupamentos capazes de 
condensar uma grande diversidade de assuntos sob cinco seções gerais, mas que pode 
ser expandido quando se posiciona o cursor nesse menu principal, fazendo aparecer 
um sub-menu (esse menu é também conhecido como menu drop-down). Já a UOL 
apresenta um menu verticalizado, não sendo totalmente divido por assuntos, mas que 
apresenta a vantagem de ter todo o seu conteúdo visível e a desvantagem de ter uma 
grande área ocupada com links de acesso que não são muito informativos em termos 
de conteúdo verbal de uma Home Page de portal.

A própria apresentação visual dos bullets, define diferenças em termos de 
identidade. Ambos os websites os utilizam no menu, porém, devido à diferença da 
disposição desses menus, e ao tratamento visual do próprio bullet, eles assumem fun-
ções bem diferentes. Enquanto no Globo.com, eles acusam a presença de um menu 
implícito (ainda mais por estarem apontados para baixo), no site do UOL, os bullets 
acabam virando sinônimo de hiperlink, deixando os itens do menu com cara de “leia 
mais sobre isso clicando aqui”. Entretanto, a repetição excessiva desses elementos faz 
com que eles sejam banalizados, perdendo parte de seu significado.

Convencional simbólico
No último nível de análise, interessa tentar chegar à compreensão das ideias 

convencionadas que habitam as interfaces e que circulam entre o site (sistema artifi-
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cial) e o usuário (sistema cognitivo humano), além de buscar compreender o tipo de 
comportamento mais geral que o usuário desses sites tem, relacionando com a cultura 
da imagem, da TV, do jornal impresso, aos valores como tradição, inovação etc.

De um modo geral, podemos dizer que o campo do simbólico na internet está 
permeado de hábitos recentes. Com a evolução das mídias ocorrida nos últimos anos, a 
informação é gradativamente gerada e difundida com maior velocidade. Devido a essa 
evolução, no atual cenário, pode-se constatar que somos constantemente “bombarde-
ados” por informações pelos mais variados meios midiáticos, porém grande parte da 
causa deste panorama é o advento da internet.

A internet pode ser considerada uma mídia mais “democrática” do que as 
demais, pois, na sua maioria, o próprio usuário – apesar de contar com diversos canais 
de comunicação – decide como será aproveitada a informação que se apresenta diante 
de si, aceitando-a ou negando-a a qualquer momento, ou simplesmente se essa será 
descartada, uma vez que tem sempre implícita a possibilidade de optar por outra fonte 
ou por um uso posterior desta. Os usuários da internet acostumaram-se com esse fator, 
trazendo assim aos projetistas um anseio por tornar o conteúdo de seu canal de comu-
nicação na web cada vez mais relevante para o usuário. Portanto, na medida em que 
uma atividade interativa ganha força, ela estimula a própria percepção que o usuário 
tem de si. Esse mecanismo lembra o processo semiótico de estimulação do type (tipos 
gerais, legi-signos) por parte de cada token (ocorrência específica, sin-signos). Na me-
dida em que a interface se diz amigável, há implicitamente um jogo de valoração desse 
signo geral, e uma espécie de reforço que guiam hábitos e escolhas futuras.

A própria marca, principal fator da identidade visual dos sites, sendo res-
ponsável por gerar uma lembrança visual aos usuários, no seu caráter eminentemente 
simbólico, deve transmitir algum conceito e ser capaz de representar não apenas uma 
empresa, mas os valores nos quais ela se esmera. 

A UOL utiliza-se de um logotipo composto: um símbolo gráfico (marca vi-
sual) e seu logotipo (“nome” verbal), além de um texto slogan (“o melhor conteúdo”). 
Seu símbolo representa uma série de círculos entrelaçados, cujas interseções ganham 
cores quentes como o vermelho, o amarelo e o laranja, remetendo a uma espécie de sol, 
ou estrela, que na metáfora do universo ocupa uma posição central, como se o UOL.
com.br tivesse o poder de centralizar o melhor conteúdo desse universo chamado inter-
net. Ocorrência essa que pode ser enfatizada pela própria marca UOL, uma abreviação 
de “Universo Online”.

Já a Globo.com, apesar de ser fazer parte das Organizações Globo, conhecida 
por possuir um dos principais canais de comunicação na mídia televisiva, não faz, em 
partes, um uso alusivo a essa marca, pois utiliza-se apenas de um logotipo (“nome” 
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verbal), comunicando visualmente seu conceito apenas pelo tratamento tipográfico 
(letra sem serifa, bold, com cantos arredondados). A cor azul com alta saturação re-
mete a uma sensação de tranquilidade, segurança e familiaridade ao usuário, pois o 
azul faz clara alusão ao céu, sendo essa, a cor mais comumente observada pela hu-
manidade. A sua disposição visual (o “globo” em cima do “.com”), torna clara a ideia 
de que o site possui o encargo de transmitir em ambiente web parte do conteúdo já 
comunicado em outras mídias (como o canal de TV e o jornal impresso), porém, o site 
consegue imprimir uma mensagem própria, uma sensação de independência perante a 
sua correlação com outras mídias utilizadas pelas Organizações Globo. Esse fato pode 
ser claramente reafirmado através da constatação de uma “reescritura” da informação, 
não em seu sentido, mas em como é apresentada ao usuário.

Além desses fatores, o tênue contraste entre os públicos – com interesses e 
gostos distintos - de ambos os sites, também deve ser lembrado. 

A Globo.com, em contrapartida a já explanada sensação de independência 
perante a sua correlação com outras mídias que o alimentam com conteúdo e informa-
ções, deve grande parte de seus acessos ao bom histórico referente às mesmas. Apesar 
de possuir algumas diferenças na apresentação do conteúdo, são as suas semelhanças 
que levaram os usuários já acostumados com essas outras mídias, a utilizar e confiar 
neste site, tornando-o referência em portais web no Brasil.

Já a UOL.com.br, por ser um dos mais antigos portais brasileiros, que teve 
a suas atividades iniciadas logo no início da Internet comercial no Brasil, provendo 
inúmeros serviços web (como hospedagem, bate-papo etc.), criou uma espécie de “fi-
delização” com os seus usuários, fazendo com que o site possua um grande número de 
acessos oriundos de usuários dessa época.

Considerações finais
Ao utilizar a internet, nos deparamos com um fluxo diversificado e inesgotá-

vel de informações que povoam os pixels luminosos da tela digital, resultando a cada 
momento em diversas sensações e estímulos visuais. Ao analisar semioticamente uma 
interface web, pode-se detectar valores e qualidades, oferecendo um resultado inicial 
de como o usuário interpreta essas características, adiantando parcialmente, dados que 
só seriam obtidos através de extensos trabalhos de pesquisa (como por exemplo, testes 
de usabilidade), além de se mostrar uma importante aliada caso seja a eles agregada. 

O presente estudo se propôs a produzir uma análise semiótica comparativa 
de dois portais brasileiros. Propósito para o qual esse estudo teve êxito, na medida em 
que conseguiu construir um olhar um pouco mais crítico em relação a suas estratégias 
semióticas ali presentes. Este artifício, em última instância, pôde contribuir para tornar 
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a compreensão das relações semióticas na interface menos alheias a um olhar crítico, 
que busca ver a interface além da interface, aproximando-se de um lado das visões 
dos projetistas (designers) e de outro dos intuitos e aspirações dos próprios usuários 
(internautas).
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Resumo
Este trabalho enfoca a dinâmica da semiose na arte por meio do estranhamento. 
Em conseqüência do automatismo dos dias atuais o olhar do homem está enges-
sado e não procura mais ver o objeto artístico, ou melhor, qualquer objeto na sua 
plenitude e potencialidade. Quando se abandona a possibilidade de um novo olhar 
que desnude o objeto na sua diversidade, ocorre a quebra da dinâmica desse objeto 
no seu percurso de crescimento.  

Palavras-chaves
Objeto; Estranhamento; Semiose

Abstract
This project focus at the Dynamics Semiose at the Art through the “estrangement” 
way.
In consequence of the automatism the current days, the way that men see things is 
frozen and don’t look for the artistic object anymore, or better, any object by itself 
and it’s potentialities. As we don’t consider the possibilities of a new way to see 
things that “disnude” the object and its diversity, the result is a “break” of the 
dynamic of this object and its way to growth.

Keywords
Object; Semiose; Estrangement

1 - Introdução
Este trabalho enfoca a dinâmica da semiose na arte por meio do estranha-

mento, como uma das possibilidades de ampliar o signo artístico. Em conseqüência 
do automatismo dos dias atuais o olhar do homem está engessado e não procura mais 
ver o objeto artístico, ou melhor, qualquer objeto na sua plenitude e potencialidade. Ao 
abandonar as possibilidades de um novo olhar que desnude o objeto na sua diversida-
de, o resultado é a quebra da dinâmica desse objeto no seu percurso de crescimento. 
O objeto para se multiplicar necessita do diálogo entre o conhecido e o desconhecido, 
entre a busca pelo mistério e a mesmice. O objeto artístico necessita que o artista pro-
voque a recepção com criações estranhas e de difícil compreensão, a fim de conseguir 
um publico dinâmico, atento e criador de novas interpretações. Ao interromper um 
percurso automático, no qual o objeto é visto como o que se conheça dele e não como 



14
ª J

or
na

da
 P

ei
rc

ea
na

18 out 201176

ele é realmente, o artista provoca o surgimento de novos signos. No momento em que 
o artista abandona a linguagem prosaica que é direta, objetiva e investe na linguagem 
poética que permite aberturas e vôos ao desconhecido, o objeto artístico ganha possi-
bilidades de crescer indefinidamente. Dessa forma, o processo de crescimento do signo 
artístico encontra no diálogo ativo entre o objeto imediato e o dinâmico inatingível, 
sua diretriz. 

2 - Objeto e Estranhamento na Arte
O objeto dinâmico por sua característica aberta encanta os artis-

tas e constantemente seus limites são ampliados pela ação e estranhamen-
tos provocados por artistas. O objeto é instigante e pede sempre um olhar 
atento e perspicaz. Ao estudarmos o objeto do signo defendido por Peirce compreen-
demos que esse tem características complexas. Lucia Santaella explica a complexida-
de:                                                                                                                                                                                                     

O primeiro passo para se delinear a noção de objeto do signo reside no cuidado de não se 
confundir objeto com coisa. A noção de objeto é muito mais complexa do que sua simples 
identidade com o que quer que possamos entender por coisa. (2000:34)

Um signo possui dois objetos e esses dialogam constantemente entre os limi-
tes e a infinitude, entre a representação imediata e o dinamismo do real. Santaella cita 
Charles Sanders Peirce:

Um signo tem dois objetos, o objeto tal como está representado e o objeto em si 
próprio. (...) O objeto tem plenamente duas faces. O objeto dinâmico é o objeto real 
[...] O objeto imediato é o objeto apresentado no signo. (2000:38)               

O objeto artístico necessita do dialogo entre o presente e as possibilidades de 
futuro para trilhar seu crescimento. O alargamento do objeto da arte por meio do es-
tranhamento encontra em Viktor Chklovski subsídios relevantes. Chklovski em 1917 
escreveu “A arte como procedimento”, no qual propõe que o artista se utilize do estra-
nhamento para forçar a recepção a ter uma percepção demorada. A percepção quando 
consegue ser efetiva e abandona o automatismo reinante, na sociedade, tem a capaci-
dade de levar o publico a reflexão. 

O pensador aponta o automatismo como uma preguiça mental que é decor-
rência da velocidade da vida e da falta de tempo da época moderna. No momento em 
que o homem simplesmente olha um objeto qualquer ou artístico de forma descontra-
ída, esse olhar perde a função verdadeira que é de observar e refletir. E para ocorrer 
à conscientização do objeto é importante que haja a abertura do olhar na direção da 
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descoberta, da primeiridade. Chklovski, entre outros pensadores, preocupa-se em res-
gatar o olhar primeiro, a curiosidade inerente a das crianças que os adultos perderam. 

Como disse Gonzaguinha: “Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É 
a vida, é bonita e é bonita”. O olhar puro é aquele que desnuda o objeto, que procura 
descobrir a novidade inerente ao ato de ver que pertence ao reino das possibilidades. 
Esse tipo de olhar instiga o pensamento, a reflexão e a tomada de decisão.

Os indivíduos transformados em robôs perdem o olhar crítico e olham para os 
objetos e para a vida de forma alienada, superficial e automatizada. Chklovski assinala 
para o uso da linguagem poética e da ação do artista para construir novas possibilida-
des no público: 

A finalidade da arte é dar uma sensação do objecto como visão e não como reconhecimento; 
o processo da arte é o processo de singularização dos objectos é o processo que consiste em 
obscurecer a forma, em aumentar a dificuldade e a duração da percepção. O acto de percep-
ção em arte é um fim em si e deve ser prolongado; a arte é um meio de sentir o devir do objec-
to, aquilo que já se ‘tornou’ não interessa à arte. (...) Os objectos várias vezes percepcionados 
começam a ser percepcionados por um reconhecimento: o objecto encontra-se diante de nós, 
nós sabemo-lo mas já não o vemos. (...) O processo de singularização em L. Tolstoi consiste 
no facto de ele não chamar o objecto pelo nome, mas em o descrever como se o visse pela 
primeira vez.  (1999: 81-82).

Chklovski defende dois tipos de linguagens, a prosaica e a poética. A primeira 
é ligada ao objetivo e as certezas, enquanto que a segunda caminha na direção do deva-
neio e da liberdade de produzir o novo. A linguagem poética tem como alvo criar uma 
percepção particular do objeto. É um processo de individualização do olhar primeiro e 
de descobertas, enquanto que, a linguagem prosaica é automatizada. Essa ultima tem 
como processo não investir na visão e, sim, no que já é conhecido e reconhecido sobre 
o objeto. O fato de se ligar ao objeto pela face já conhecida inviabiliza a semiose e o 
crescimento do signo que necessita de um processo livre para crescer. A linguagem 
prosaica se contenta com a mesmice e a economia da reflexão. A linguagem poética, ao 
contrário, remete as descobertas a percepções diferenciadas e quebra o automatismo 
gerado pela correria do cotidiano. A linguagem poética investe no ato de refletir e não 
se limita à economia de pensamento.

Um belo exemplo vem do filme “Sociedade dos Poetas Mortos”, no qual o 
professor explica a seus alunos sobre a função da poesia. Argumenta que a poesia se 
escreve, não por ser bonita e, sim, por pertencer à raça humana e que a raça humana 
está impregnada de paixão. Explica que a medicina, o direito e a engenharia são ocu-
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pações nobres e necessárias a vida, mas, a arte, a poesia, a beleza, o romance e o amor 
são a essência do ser humano. E essa essência é que nos manténs vivos. 

Chklovski credita ao artista a responsabilidade de agir para terminar com o 
automatismo presente na sociedade. E investe no artista por esse se utilizar o tempo 
todo do processo criativo, no qual os limites e a infinidade de possibilidades dialogam. 
Os artistas criam objetos artísticos que têm o poder de fazer o receptor sentir, fruir e 
se extasiar quando defrontado com ele. A ação de usufruir a obra de arte é uma ação 
natural e desperta sensações instintivas e profundas. Quando o objeto artístico se apre-
senta ao receptor, inunda seu corpo e o mantém vivo. A obra de arte sempre provoca 
reações de vida, mas não basta a recepção estar viva, ela precisa mergulhar o olhar para 
sentir. A ambigüidade é a chave do objeto artístico. O estar vivo é reagir é movimento 
e, não uma passividade frente ao objeto. A vida agitada que alienou os indivíduos e 
transformou-os em robôs, precisa da ação do artista, a fim de reverter uma percepção 
mecânica e pré-determinada. E essa ação será a responsável pelo despertar de um sono 
ou, melhor, do pesadelo construído na economia do olhar e do pensar. 

A fim de conseguir o crescimento do signo, o estranhamento investirá no jogo 
entre a infinitude e o limite. O jogo entre o objeto dinâmico e o imediato. A amplitude 
das possibilidades do primeiro e os limites do segundo. É o choque permanente entre 
a impossibilidade do objeto dinâmico se desvendar completamente com a dinâmica do 
objeto imediato lutando por alcançá-lo. 

Segundo Rollo May:

A criatividade resulta da tensão entre a espontaneidade e as limitações (...) e a luta contra os 
limites é na realidade a fonte do produto criativo. Os limites são necessários quanto as mar-
gens dos rios, sem as quais a água dispersaria na terra e não haveria rio.  (...) Na realidade, 
o confronto com os limites é uma expansão da personalidade humana. Portanto, limitação e 
expansão se completam. (1975:118-117)  

O ato de criar, de jogar entre limites e infinitude entre o objeto imediato e o 
dinâmico, produz uma cadeia sígnica inalcançável, pois o objeto dinâmico a cada ins-
tante provoca o artista a agir.  
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Resumo
 O presente artigo busca compreender a capacidade referencial do signo 
lingüístico pela aplicação dos conceitos peirceanos à análise de sua semiose, em 
especial a distinção entre objeto dinâmico e imediato e a relação signo-objeto di-
nâmico. Acreditamos que essa abordagem possa abrir novas possibilidades para o 
estudo de campos da lingüística tais como a etimologia e a semântica.

Palavras-chave
 Semiótica Peirceana. Lingüística. Filosofia da linguagem.

Abstract
 This article aims to understand the referential capacity of the linguistic 
sign by applying peircean concepts to its semiotic analysis, specially the 
distinction between dynamic and immediate object and the sign-dynamic object 
relationship. We believe this approach can open new possibilities for the study of 
some linguistics fields such as etymology and semantics.
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O signo lingüístico foi definido por Saussure como a relação entre significado 
e significante, considerada “uma entidade psíquica de duas faces”, uma relação diádica 
entre conceito e imagem acústica, sem contemplar a “coisa significada”.

Fig.1- Adaptação do esquema de Saussure (in CARVALHO 2003: 31)

Essa ausência do terceiro termo foi criticada por lingüistas como Ogden e 
Richards, em seu conhecido esquema triangular, onde as relações entre o significante 
e o significado, entre o significado e o referente, e entre o referente e o significante 
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encontram-se justapostas, ressalvando-se que esta última não constitui, para eles, um 
vínculo direto.

Fig.2- Adaptação do esquema de Ogden e Richards (in CARVALHO 2003: 33)

Sem desconsiderar o avanço dessa abordagem em relação ao esquema saus-
sureano, observa-se que ela igualmente evidencia um compósito de relações diádicas, 
e que a relação do signo-objeto permanece pouco explorada.

Peirce, com base em suas três categorias universais e onipresentes, definiu o 
signo como uma estrutura triádica, na qual a relação entre seus correlatos - representa-
men, objeto e interpretante - é irredutível a relações diádicas. 

Fig.3- Esquema triádico de Peirce

Esses correlatos subdividem-se, e o signo pode apresentar uma pluralidade de 
faces simultaneamente. O objeto do signo poderá ser considerado sob dois aspectos: 
dinâmico, o objeto em si mesmo, exterior ao signo, e imediato, a forma pela qual o 
objeto dinâmico encontra-se representado no interior do signo. O estudo da relação re-
ferencial poderá ser feita, então, de três maneiras: os tipos de objeto representados, as 
formas de sua representação pelo signo e os tipos de relação do signo com seu objeto 
(SANTAELLA 2000: 33-60).

O presente artigo busca explorar a capacidade referencial do signo lingüístico 
pela aplicação dos conceitos peirceanos à sua semiose. Acreditamos que essa aborda-
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gem possa abrir novas possibilidades para o estudo de campos como a semântica e a 
etimologia.

Representamen
A palavra como signo em relação a si mesmo, em relação ao seu represen-

tamen, é um legissigno, i.e., uma lei, hábito ou convenção pela qual um signo será 
interpretado de determinada maneira (CP 2.246). Essa classificação da palavra é a 
mais aceita, especialmente pela lingüística. Essa convencionalidade se refere ao seu 
fundamento (JUNGK 2011: 58), ao aspecto pelo qual ela é tomada como signo, sendo 
requisito fundamental para a comunicação (SS 196,197).

Objeto dinâmico
O objeto dinâmico permanece exterior ao signo mas sempre o determinará, 

visto que ele é sua causa (CP 4.531, 6.347). Os modos de ser dos objetos dinâmicos 
são três, em função da forma material sob a qual se apresentam (SANTAELLA 2000: 
44) e, conseqüentemente, os signos que a eles se referem poderão ser:

Abstrativos - quando o objeto dinâmico for um possível, uma primeiridade:

“o Objeto Dinamóide [dinâmico] pode ser um Possível, quando chamo o signo de Abstrativo, 
tal como a palavra Beleza; e continuará sendo um abstrativo se eu disser ‘o belo’, uma vez 
que é a referência última e não a forma gramatical que torna o signo um Abstrativo.” (SS 
83,84)

Concretivo - quando a referência última do signo for uma ocorrência, um 
existente, um fato, uma secundidade passível de ser determinada no tempo e no espa-
ço. Exs.: substantivos próprios cujos objetos são pessoas, lugares, épocas, etc.

Coletivo - quando o objeto dinâmico for um necessitante e apresentar um 
caráter geral, uma terceiridade predominante que pressupõe que ele já aparece referido 
sob a forma de mediação, tais como os conceitos, já que “a significação de um termo 
é a concepção que transporta consigo” (CP 5.255). Ex.: eletricidade, significa muito 
mais hoje que antigamente (CP 5.313), pois o conhecimento humano sobre determina-
do objeto cresce, sendo incorporado pelas palavras que o designam.

O objeto imediato
É a forma como o signo alude a seu objeto dinâmico no interior de si mesmo. 

Essa faceta evidencia-se ao pensarmos que o objeto dinâmico é sempre multidetermi-
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nado, e o signo representa um ou alguns de seus atributos, mas nunca todos, pois nesse 
caso ele teria que ser o próprio objeto e não sua representação.

Serão também três os tipos de objeto imediato, embora isso não seja “literal-
mente verdade” (SS 83), pois eles já fazem parte de uma representação, onde predomi-
na a terceiridade. Todavia, pelo princípio da recursividade das categorias, os tipos de 
signos em função dos objetos imediatos, para os quais Peirce ensaiou diversas termi-
nologias (SANTAELLA 2000: 41,42), serão:

Descritivos (vagos ou indefinidos) - quando o objeto dinâmico for indicado 
mais ou menos vagamente no interior do signo, por meio de suas qualidades, de um de 
seus “fragmentos”; como na palavra verdura, pela cor verde dos vegetais.

Designativos (singular ou definido) - quando o objeto imediato for uma ocor-
rência que dirige a atenção para seu objeto dinâmico, denotando-o precisamente, como 
por exemplo, um grito de dor aqui e agora.

Copulante (geral ou distributivo) - quando o objeto imediato representá-lo 
como uma “necessitação” (SS 84), i.e., quando não descreve nem denota seu objeto, 
expressando meramente as relações lógicas entre ele, objeto imediato e seu objeto 
dinâmico (CP 8.350). 

Todos esses matizes constituem-se em filigranas finíssimas da aplicação das 
três categorias fenomenológicas, e Peirce enfatiza a talvez impossível precisão clas-
sificatória; contudo “se alguém não situa o signo de modo adequado, pelo menos dele 
se aproximará, com facilidade, o suficiente para caracterizá-lo com vistas a qualquer 
objetivo ordinário de lógica” (CP 2.265).

A relação signo-objeto dinâmico
Essa relação encontra-se contemplada nas dez classes sígnicas (CP 2.254-

264), tornando-as um instrumento analítico extremamente útil. Saussure não distinguiu 
nuances e considerou o signo lingüístico um todo arbitrário.  Contudo, as palavras, sig-
nos lingüísticos por excelência, mesmo no interior do sistema da língua, não têm suas 
potencialidades sígnicas restritas à convenção, pois sua convencionalidade refere-se 
ao seu fundamento, ao modo de sua apreensão como legissignos, que podem manter 
uma relação de simbolicidade, indicialidade ou mesmo de iconicidade com seu obje-
to sem afetar seu caráter convencional (JUNGK 2011: 59). Dessa forma, as palavras 
poderão se apresentar como legissignos tanto indiciais, quanto icônicos e simbólicos.

Legissignos indiciais
Estes não são signos gerais, pois sua relação com o objeto pertence à segunda 

categoria, e “requer que cada uma de suas instâncias seja realmente afetada por seu 
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objeto” (CP 2.259). Sua capacidade designativa ou referencial é fundamental para a 
língua, e Peirce explica o funcionamento dessa capacidade, a necessidade que temos 
deles e sua importância para a clareza da mensagem, porque “nenhuma questão de 
fato pode ser asseverada sem o uso de algum signo que sirva como índice” (CP 2.305). 
Ele aponta exemplos valiosos: nomes próprios, pronomes demonstrativos e relativos, 
que “são quase puros índices, porque denotam coisas sem descrevê-las” (CP 3.361). 
Outros são os pronomes indefinidos, seletivos universais e particulares, advérbios de 
lugar, de tempo, entre outras expressões (CP 2.289), e ainda, preposições ou frases 
preposicionais, onde o elemento indicial se torna dominante (CP 2.290).

Os índices “fornecem uma certeza positiva acerca da realidade”, além da pro-
ximidade com seus objetos (CP 4.531). Daí a linguagem verbal precisar de índices 
variados para referir-se ao mundo real, já que nenhuma língua tem qualquer forma 
particular capaz de fazê-lo (CP 2.337). Não por acaso, encontramos os índices de-
sempenhando suas funções de conexão com a realidade nos traços supra-segmentais 
da fala (prosódia) e na comunicação gestual, não-verbal, que a acompanha (SANTA-
ELLA 2000: 126).

Legissignos simbólicos
Neles a relação representamen-objeto dinâmico pertence à categoria da tercei-

ridade, da generalidade. Se, por um lado, existem palavras puramente simbólicas, nem 
icônicas nem tampouco indicativas, como “e”, “ou”, “de”, entre outras (CP 4.447), por 
outro é preciso lembrar que o símbolo funciona como uma síntese desses três aspectos.

O símbolo, por si mesmo, “não identifica as coisas”; ele “é aplicável a tudo 
que possa concretizar a idéia relacionada com a palavra”, pois embora não seja capaz 
de nos mostrar “um pássaro”, supõe que somos capazes de imaginar tais coisas, a elas 
associando as palavras (CP 2.298). Os substantivos comuns são o exemplo mais usual.

O símbolo, portanto, conterá um conceito, ingrediente simbólico que é um 
hábito, e uma idéia geral, ingrediente icônico, que é um compósito de qualidades, 
além de um ingrediente indicial, denotativo, que designa aquilo a que os ingredientes 
simbólicos e icônicos se aplicam (SANTAELLA 2001: 269).

Essas três dimensões se encadeiam num crescente de significado, numa pro-
gressão em que signos, nos quais predominam primeiridade e secundidade, chegam a 
transformar-se em símbolos, em cuja origem encontram-se ou relações de semelhança 
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(icônicas) com o objeto significado, ou a conexão dinâmica com a ocorrência individu-
al (relações indexicais) à qual o signo encontrava-se primeiramente ligado (CP 2.222).

Mas essas relações icônicas nem sempre são claramente apreendidas (CP 
7.467), Também é preciso atentar para outras maneiras de iconicidade existentes na 
linguagem verbal.

Legissignos icônicos
Aqui a iconicidade refere-se à similaridade entre a linguagem e aquilo que 

está fora dela (NÖTH 1995: 97). São exemplos as onomatopéias e as palavras delas 
derivadas, por serem signos que compartilham propriedades qualitativas (fonéticas, 
acústicas) com seus objetos.

O conceito de ícone, porém, engloba imagem, diagrama e metáfora, sendo ou-
tra fonte de iconicidade a etimologia das palavras, que estuda sua origem mostrando, 
em muitos casos, o objeto imediato do signo lingüístico, i.e., o objeto dinâmico como 
ele está ou foi inicialmente representado. São exemplos as palavras: hipopótamo, que 
significa “cavalo de rio”, mas que poderia ter sido referido alguma outra qualidade; ou 
palavras compostas, como cavalo-marinho, pela forma de sua cabeça. Trata-se de uma 
iconicidade imagética, por designar aspectos visualmente perceptíveis.

Em casos como centeio, “pela crença de que a planta produzia cem grãos por 
semente”, e centopéia, que significa “que tem cem pés”, pode-se considerar a iconici-
dade diagramática, pois expressa uma relação entre uma característica do objeto e um 
número. Existem muitas palavras que expressam atributos quantitativos dos objetos 
representados. Apesar de parecer discutível a afirmação dessas palavras como ícones 
diagramáticos, parece difícil considerá-la uma iconicidade imagética ou metafórica. 
Tampouco se trata de uma relação puramente simbólica, e menos de indexicalidade. 
É, sem dúvida, uma relação entre qualidades do objeto dinâmico e do signo que o 
representa. Peirce procurou mostrar a natureza mental desse tipo de ícone indicado 
por signos simbólicos; ele afirma: “serem todos os ícones semelhanças ou não é algo 
discutível... a questão parece até certo ponto sem importância” (CP 2.282).

Um legissigno icônico poderá ainda ser do tipo metafórico, como o uso em 
sentido figurado de muitas palavras. São exemplos: solução (de problemas), que origi-
nariamente significa “o efeito de solver”; chave (de um enigma), ou expressões como 
árvore genealógica, etc., lembrando que toda metáfora compreende um diagrama e 
uma imagem encapsuladas dentro de si. Peirce demonstra o quanto as metáforas parti-
cipam da criação de uma linguagem, pois “além de certas preposições elencáveis, todo 
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o restante de uma linguagem fica por conta delas” (CP 2.290). Essa iconicidade é fonte 
tanto de riqueza expressiva da língua, como de significação para o símbolo. 

Combinação de signos: necessidade lógica
Outro aspecto dessa abordagem, de natureza eminentemente cognitiva, é a 

necessidade lógica para o pensamento da combinação de signos ligados às três catego-
rias (SANTAELLA 2001:32), pois cada um serve para apresentar, perante a mente, um 
tipo específico de objeto (CP 6.339), e uma língua deve empregá-los todos para que 
os raciocínios empreendidos sejam completos (CP 3.363). Num discurso, símbolos 
servem à generalidade e inteligibilidade do raciocínio; índices exercem sua função re-
ferencial e denotativa, além de servirem como conectores entre outros tipos de signos; 
e ícones contribuem para a significação e compreensão da proposição expressa pelos 
símbolos e índices, fornecendo-lhes seu conteúdo. 

Dessa forma, é possível compreender como e porque, por meio dessas três es-
pécies sígnicas, as línguas notam, denotam e conotam, sons e significados entretecidos 
numa sintaxe para expressar o que a mente humana é capaz de conhecer.
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Resumo: 
Projeto que visa a estimular a leitura do texto clássico, a partir de um trabalho in-
tensivo com os contos de Eça de Queiroz, para melhorar a competência verbal dos 
estudantes no terceiro grau. Itens léxicos nominais que funcionam como âncoras 
textuais, orientam a identificação de isotopias e auxiliam na caracterização dos 
personagens e na construção da ironia e humor nos contos-córpus.

Palavras-chave: 
Literatura, Iconicidade Lexical, Leitura, Ironia e Humor, Eça de Queiroz

Abstract: 
This project claims to stimulate the reading of classic texts, from an intensive 
labor with some tales of Eça de Queiroz, in order to improve the verbal 
competence of college students. Lexical items, that act as textual anchors, guide 
to the identification of isotopies and give support to the characterization of the 
characters and to the construction of the irony and humor in the corpus.

Keywords:
Literature, Lexical iconicity, Reading, Irony and Humor, Eça de Queiroz

Proposta: 
A comunicAção e o projeto. Trata-se de relato de projeto de pesquisa1 em 

andamento, cujo córpus (forma aportuguesada) são doze contos de Eça de Queiroz. 
Pretende-se estimular o trabalho didático com o texto clássico, como base para a am-
pliação do repertório e do conhecimento enciclopédico discentes. objetos semióticos. 
O imediato são os contos de Eça de Queiroz; o dinâmico é a construção da ironia. 
Toma-se a ironia como fundamento do humor nos doze contos ecianos. objetivos dA 

1.  Produtividade em Pesquisa, Prociência e PIBIC (2010-1011). 
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pesquisA. Geral: Estimular a leitura do texto clássico, a partir de um trabalho intensivo 
com os contos de Eça de Queiroz, para melhorar a competência verbal dos estudantes 
no terceiro grau. Específicos: (1) levantar palavras e expressões-chave nominais que 
possam caracterizar a presença da ironia nos contos que constituem o corpus da pesqui-
sa; (2) identificar as palavras e expressões-chave que funcionam como âncoras textu-
ais, permitindo inferir isotopias subjacentes aos contos; (3) apontar valores semióticos 
e seu papel na caracterização dos personagens e na construção da ironia e humor nos 
contos; (4) identificar temas e subtemas que atravessam os contos e (5) apresentar uma 
proposta didática de exploração de textos clássicos da língua portuguesa, paralelamen-
te a todos os demais com que se opera atualmente, sem emitir juízos de superioridade 
ou inferioridade de cada gênero. Hipótese teóricA. Partindo-se da hipótese de que o 
texto literário está sujeito a semioses múltiplas, em função dos objetos que subjazem 
à sua trama, faz-se necessário o compreender melhor a relação entre signo e objeto, 
para que se torne possível uma aplicação adequada da Teoria da Iconicidade Verbal de 
Simões no estudo de textos, com ênfase no plano lexical. Verifica-se a relevância das 
escolhas léxicas como pistas de orientação da leitura. bAse teórico-metodológicA. 
Acredita-se que o foco na plasticidade dos signos torna mais segura a dedução de iso-
topias implícitas no texto. A Teoria da Iconicidade Verbal auxilia no levantamento e na 
categorização dos itens léxicos que correspondem às marcas expressivas e impressivas 
do texto, as quais constituem trilhas temáticas que permitem a identificação das iso-
topias subjacentes ao texto, sobretudo o literário, que é necessariamente polissêmico. 
O levantamento de vocabulário é obtido por processamento digital no Word Smith 
Tools 5.0. A quantificação produzida pelo recurso lista de palavras (word lists) subsi-
dia o corte em cinco ocorrências, que aparece em - aproximadamente - 85% dos itens 
lexicais do córpus. A partir das listas, criam-se tabelas de classificação gramatical dos 
itens léxicos como adjetivos e substantivos; classificação semiótica destes segundo sua 
função icônica ou indicial nos respectivos cotextos; classificação semântica segundo 
sua participação (ou não) na construção da ironia, do humor (ou de ambos, simultane-
amente) e, por último, a classificação estilística para apontar as escolhas expressivas 
(icônicas) e impressivas (indiciais) que constroem a ironia e consubstanciam o humor 
nos contos-córpus. resultAdos esperAdos. Além das contribuições teóricas e didático-
-pedagógicas expressas nos objetivos específicos, pretende-se produzir um glossário 
dos melhores contos de Eça de Queiroz, os doze em estudo.

Apresentação
Esse é um relato de pesquisa (PROCIÊNCIA & PQ) em andamento, em que 

o léxico dos doze contos exemplares de Eça de Queiroz é examinado em seu potencial 
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comunicativo/expressivo. Busca-se a iconicidade lexical, a partir da qual o leitor possa 
captar os processos semiótico-estilísticos utilizados pelo autor na produção da ironia. 
Assim sendo, os objetos semióticos perseguidos são: os contos, como objeto imediato; 
a ironia, como objeto dinâmico. 

Por que foi eleito Eça de Queiroz
 Eça legou-nos escritos em que a ironia e o sarcasmo eram as armas agudas 

com que atacava o que julgava defeito de uma sociedade manipulada em decorrência 
da inércia. Entendemos que é justamente a ironia que nos venha prover de signos-iscas 
que nos ajudem a fisgar os leitores potenciais e, em conseqüência  da rede tramada pelo 
contista nos textos-córpus eleitos.

Entendemos ainda que a ironia traz subjacente a ambiguidade, pois, ao dizer 
algo que significa o seu contrário, instaura insegurança no leitor e, por conseguinte, 
enreda-o na trama textual. Temos então as construções irônicas (abrigando todas as 
suas variações) como sendo signos cuja qualidade pode despertar a curiosidade do 
leitor e sustentá-la ao longo da leitura, viciando aquele no ambiente textual, como um 
verdadeiro detetive que investiga as malhas do texto para desvendar-lhe o significado 
mais propício.

Parece possível no que tange ao resultado dessa pesquisa criar um modelo 
de análise – generalizável – que demarque no texto todas as possíveis estradas signi-
ficativas que envolvam o leitor e o tornem sempre e mais interessado em desbravar o 
universo da leitura e dos textos, sobretudo os clássicos, em função do componente his-
tórico que os emoldura e atravessa e que pode resultar na construção de um cabedal de 
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informações importantes na constituição do sujeito leitor, então capaz de uma práticas 
social e política independente.

A ironia como isca
Vemos a ironia por ser esta uma figura de retórica cuja força persuasiva se 

mostra furtiva, dissimulada; esconde-se nas possibilidades de riso provocadas por essa 
ou aquela passagem.

Vejamos o que dizem alguns especialistas na obra de Eça:

“Ele sempre soube criticar a sociedade com deboche e sarcasmo”, avalia. “Mesmo nesses 
romances realistas, ele trai esse engajamento pela força distorciva da ironia”...             

“Como trabalhou muitos anos como cônsul, em Havana, Newcastle, Bristol e Paris, onde 
morreu, ele tinha um olhar crítico, de fora, que incomodava os portugueses.” (in Oscar 
D’Ambrosio, “O irônico Eça. Atual como há cem anos”)

Ironia não sai de modo. O foco na ironia visa a capturar leitores jovens para 
o texto clássico, uma vez que a mordacidade é uma qualidade que encanta o público 
jovem. Convém lembrar que a intenção de se produzir literatura que agradasse o esses 
leitores nasceu no Século XX. No entanto, a preocupação com formar o gosto e o ca-
ráter do jovem leitor vem de longa data, pois sempre se acreditou que a boa leitura era 
um caminho certeiro na formação do homem de bem.

Eça de Queiroz destaca-se no Portugal do Século XIX entre os jovens leito-
res. Mesmo que não escrevesse para essa camada, os textos ecianos acabavam por ca-
tivar a juventude (sobretudo as moças), e a isca principal era a forma irônica com que 
descrevia suas personagens e cenários da alta sociedade lusitana. Tocava no sagrado 
com ares profanos, deixando a nu as estratégias e as metas espúrias que emolduravam 
a sociedade da época, em especial, os religiosos a que chamava de carolas. 

A análise do léxico. 
As palavras-chave são pistas que, além de serem garantias mínimas para que 

se atinja uma adequada interpretação, norteiam a identificação de sequências irônicas 
e grotescas.

A equipe de pesquisadores do PIBIC ocupou-se do assentamento dos textos e 
do levantamento digital das palavras-chave e das âncoras textuais. Estas são palavras-
-chave sobre as quais se cruzam as isotopias que subjazem a cada conto. Nos textos 
literários, em virtude de sua característica polissêmica, as âncoras textuais ganham 
destaque; estas são tipos de palavras-chave que articulam os múltiplos temas que se 
potencializam na trama textual. Assim sendo, a seleção vocabular exerce função rele-
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vante, pelo fato de articular temas potenciais que subjazem ao texto. Bréal (1992) faz 
relatos sobre a superioridade de uma língua que abarca novas significações para uma 
palavra já existente, sem, contudo, perder de vista o seu significado antigo e primário.

Uma breve análise do conto “O tesouro”, será demonstrada a genialidade do 
scritor, ao reunir em pouquíssimas páginas elementos capazes de atrair toda a atenção 
do leitor. Simbologia, tragédia, moralidade e a fina ironia do autor, são alguns dos 
aspectos que fazem o conto “O tesouro” ser considerado um dos melhores do gênero.

Nesse conto, Rui, Guanes e Rostabal, ao tomarem posse de um cofre cheio 
de ouro tomam as mais deprimentes atitudes, três fidalgos decadentes. A cobiça e o 
egoísmo são marcas constantes desse texto. Os três maganões são irmãos e, devido às 
circunstâncias em que vivem, tornaram-se seres animalescos, incapazes de sentir amor 
uns pelos outros. Nem a descoberta do tesouro fez com que os irmãos terem saído de 
uma vida quase animalesca para terem uma conduta mais humana. Devido à ambição, 
não se contentam em dividir o tesouro, querendo se apossar unicamente do bem ma-
terial.

O conto apresenta estrutura triádica: a) o achado do tesouro e o surgimento da 
desconfiança entre os irmãos; b) Rui e Rostabal decidem matar Guanes; c) Rostabal é 
assassinado por Rui, que se apodera do cofre e morre envenenado. 

Rui demonstra alívio por ter conseguido ser o único dono do tesouro, busca 
justificativas para a morte dos irmãos e mostra-se feliz por ter conseguido tornar-se o 
magnífico senhor de Medranhos. No entanto, ao beber o vinho envenenado deixado 
por Guanes, Rui agoniza terrivelmente até a morte. Este é o momento em que toda a 
ironia do autor se manifesta: justamente “D. Rui”, o mais avisado, foi vencido pela 
esperteza de Guanes. 

A nomeação dos personagens é o primeiro dado icônico a observar. Veja-se o 
que dizem Pereira & Boberg:

Os personagens são apresentados, propositalmente, numa ordem rítmica. A escolha dos no-
mes Rui, Guanes e Rostabal, apresenta uma gradação fônica: Rui, monossílaba, formada por 
um ditongo fechado; Guanes, dissílaba, penúltima tônica, uma nasal(ã); Rostabal, trissílaba, 
última tônica, uma vogal oral(a).Esta hierarquia  caracteriza também o nível de esperteza dos 
mesmos, visto que Rui era o mais avisado; Guanes, por aparecer menos na história, parece ser 
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menos esperto que Rui, mas mais esperto que Rostabal; por fim, Rostabal, o mais estúpido 
e influenciável.

Ademais, a seleção de itens léxicos ativados ao longo da narrativa constrói 
uma trilha icônica que conduz o leitor pelos campos semânticos da rudeza, da ganân-
cia, da falta de limites, enfim, da animalização.

Vamos aos trechos que demonstram a ganância e a crueza dos irmãos de Me-
dranhos:

Rostabal, homem mais alto que um pinheiro, de longa guedelha e com 
uma barba que lhe caía desde os olhos raiados de sangue até à fivela do 
cinturão.

Mas Guannes não se arredava do cofre, enrugado, desconfiado, puxando 
entre os dedos a pele negra do seu pescoço de grou.

– Ah! Rostabal, Rostabal! Se Guannes, passando aqui sozinho, tivesse 
achado este ouro, não dividia conosco, Rostabal!
O outro rosnou surdamente e com furor, dando um puxão às barbas 
negras:

Rostabal rompeu de entre a sarça por uma brecha, atirou o braço, a lon-
ga espada; – e toda a lâmina se embebeu molemente na ilharga de 
Guannes,...

Então Rui tirou, lentamente, do cinto, a sua larga navalha. Sem um rumor na 
selva espessa, deslizou até Rostabal, que resfolgava, com as longas barbas 
pingando. E serenamente, como se pregasse uma estaca num canteiro, 
enterrou a folha toda no largo dorso dobrado, certeira sobre o coração.

Com que delícia se sentou na relva, com as penas abertas, e entre elas a 
ave loura, que rescendia, e o vinho cor de âmbar! Ah! Guannes fora bom 
mordomo – nem esquecera azeitonas. Mas por que trouxera ele, para três 
convivas, só duas garrafas? Rasgou uma asa do capão: devorava a grandes 
dentadas. A tarde descia, pensativa e doce, com nuvenzinhas cor-de-rosa. 
Para além, na vereda, um bando de corvos grasnava. As éguas fartas dormita-
vam, com o focinho pendido. E a fonte cantava, lavando o morto. 

Anoiteceu. Dois corvos de entre o bando que grasnava, além nos silvados, 
já tinham pousado sobre o corpo de Guannes. A fonte, cantando, lavava 
o outro morto. Meio enterrada na erva, toda a face de Rui se tornara negra. 
Uma estrelinha tremeluzia no céu.
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Observe-se que cada sequência que narra um comportamento torpe vem se-
guida de uma expressão piegas, como das histórias de fadas, tais como: “A tarde des-
cia, pensativa e doce, com nuvenzinhas cor-de-rosa / E a fonte cantava, lavando o 
morto / A fonte, cantando, lavava o outro morto / Uma estrelinha tremeluzia no 
céu.

Esse contraste no cenário é uma mostra breve de sequências narrativas com 
itens lexicais de alta expressividade. A plasticidade decorrente dessas sequências en-
volve o leitor pelo seu poder de representar a um só tempo a rudeza e o tragicômico da 
conduta dos três irmãos que morrem pela força do próprio veneno: a ambição.

Conclusão
Mediante essa linha de raciocínio, deixamos claro que a interpretação de um 

texto será delimitada pelos signos que o constituem. Assim sendo, evitaremos interpre-
tações extravagantes que, sob o escopo da plurissignificação do texto literário, trans-
formam a interpretação desses textos em verdadeiras sessões de vale-tudo. Segundo 
Eco, “as propriedades do texto em si realmente impõem limites ao alcance da inter-
pretação legítima” (COLLINI2, in Eco, 2001, p. 18). É ainda Eco quem afirma que “a 
mensagem com função estética é, antes de mais nada, estruturada de modo ambíguo 
em relação ao sistema de expectativas que é o código” (ECO, 1987, p. 52). Portanto, a 
compreensão e a interpretação do texto literário demandam competências específicas 
que devem ser desenvolvidas nas práticas de leitura, para que o falante se torne capaz 
de transitar com relativo conforto pelas páginas da literatura, delas tirando proveito 
linguístico e cultural.
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Resumo
O objetivo deste artigo é fazer uma correlação entre três conceitos elaborados por 
Charles Sanders Peirce no âmbito da Semiótica: os conceitos de objeto imediato, 
interpretante imediato e o conceito de informação. A base da correlação proposta 
neste artigo está na consideração de que a tanto a interpretabildiade peculiar de 
um signo (o interpretante imediato) como a forma segundo a qual o objeto é, pelo 
signo, representado (objeto imediato) depende de informações internalizadas ao 
longo do tempo no próprio signo. Caso esta consideração básica acerca desses três 
conceitos esteja (ao menos) no caminho certo, então, tanto o interpretante imedia-
to como o objeto imediato seriam (fortemente) determinados por aquilo que Peirce 
chama de suposto estado de informação do signo (ele mesmo).

Palavras-chaves
SEMIÓTICA. PEIRCE. OBJETO IMEDIATO. INFORMAÇÃO. PROPOSIÇÃO. 
LÓGICA.

Abstract
This paper aims to establish a correlation between three concepts developed by 
Charles Sanders Peirce in the context of Semiotics: immediate object, immediate 
interpretant, and information. The basis for the correlation proposed in this paper 
is an understanding that both the interpretability inherent to a sign - its immediate 
interpretant - and the way by which the object is represented by the sign – its 
immediate object - depend on some information internalized over time in the sign. 
If this basic consideration about such three concepts are at least on the right track, 
then both the immediate interpretant and the immediate object would be strongly 
determined by what Peirce called “the supposed state of information of the sign”.

Keywords
SEMIOTICS. PEIRCE. IMMEDIATE OBJECT, INFORMATION. LOGIC. 
PROPOSITION.

O objetivo deste artigo é propor, com base nos próprios textos peirceanos bem 
como nos de alguns de seus intérpretes, que, em todo signo (genuíno), pode-se pressupor 
uma espécie de conteúdo informacional que deve ser “recolhido” por um processo que 
podemos chamar especificamente de interpretante imediato e que deve ser “apresentado” 
pelo objeto imediato. A ideia central a ser apresentada neste brevíssimo artigo é que se-
mioticamente o que as informações parecem fazer é dar forma ao objeto imediato com a 
finalidade de torná-lo (cada vez mais) semelhante ao objeto dinâmico, uma vez que o es-
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copo de um processo interpretativo é justamente diminuir a distância que separa um signo 
do seu objeto dinâmico. Esta aproximação fica mais evidente se voltarmos nossa atenção 
à aquisição de informações numa cadeia de argumentos como a que se segue. Primeiro 
devemos supor um contexto no qual essa cadeia de argumentos possa ser entendida de 
forma mais fundamentada. Suponha que se descobriu um planeta em que vivia uma es-
pécie de ser vivo cujo com-
portamento era muito simi-
lar a um tipo humano muito 
peculiar aqui na Terra: os 
juízes de futebol. Após al-
gum tempo de observação 
constatou-se que essas cria-
turas possuíam algumas 
propriedades, a primeira e 
talvez mais notável dentre 
elas era certa racionalida-
de. Construído tal contexto, 
passemos aos argumentos 
dos quais podemos destacar 
informações acerca desses 
seres recém-descobertos.

Pode-se notar que o 
objeto de todas as informa-
ções obtidas é aquele desig-
nado pelo signo “juízes de 
futebol”. Se considerarmos 
cada argumento como um 
passo ou um estado de informação, veremos que, ao longo do tempo, a conotação do 
termo “juízes de futebol” é progressivamente enriquecida com novas qualidades (ou for-
mas) e é exatamente nesta medida que o signo torna-se mais preciso ou mais próximo de 
seu objeto de referência. Cada um desses estados de informação permite que o signo seja 
determinado sob algum novo aspecto. 

Assim, podemos imaginar que, num primeiro estado de informação, algo muito 
incipiente, a única coisa que se sabia a respeito daquelas criaturas recém-descobertas era 
a sua característica de “ser racional” (isto é, o signo “juízes de futebol” estava, então, 
determinado com relação ao aspecto de ser ou não ser racional). Nos estados seguintes, 
este signo foi capaz de “absorver” as informações de que seu objeto (o conjunto formado 
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pelos juízes de futebol) possuía também as propriedades de ser humano e de um ser “que 
comete erros”. Antes de seguirmos, detalhemos melhor o conceito de (suposto) estado de 
informação de um signo. 

Caso façamos um “corte sincrônico” em algum termo (signo ou, especificamen-
te, símbolo), poderemos observar que sempre, em um determinado instante, existe um 
conjunto de coisas às quais este termo pode ser aplicado naquele momento e existe um 
outro conjunto formado por todas as características (predicados ou formas) que podem 
ser efetivamente associadas a este termo naquele exato instante (em que o corte foi feito). 
Ambos os conjuntos são, respectivamente, a denotação informada e a conotação infor-
mada daquele termo1 naquele instante. Portanto, de acordo com a exposição de Peirce, 
a denotação informada e a conotação informada devem supor um estado de informação 
que esteja em algum lugar entre dois extremos imaginários (CP 2.409), um estado míni-
mo de informação e um estado máximo de informação. O estado mínimo de informação 
(definido de forma arbitrária) poderia ser, por exemplo, determinado momento no qual 
conhecêssemos apenas aquelas duas primeiras propriedades das criaturas alienígenas às 
quais denominamos juízes de futebol (supondo que estas sejam consideradas as proprie-
dades essenciais e mínimas para que este símbolo signifique). Este estado mínimo de 
informação com relação ao símbolo “juiz de futebol” diz respeito a um estágio no qual os 
únicos fatos que se sabem acerca do objeto do símbolo é que são racionais e são humanos. 
Neste estado mínimo, as únicas “verdades disponíveis” a respeito desses símbolos são 
dadas pelas seguintes proposições: “os juízes de futebol são racionais” e “os juízes de 
futebol são humanos”. Já o estado máximo de informação seria o extremo oposto e, de 
acordo com uma explicação fornecida por Lucia Santaella e Winfried Nöth (2004, p. 196), 
seria algo como um estado imaginário de intuição absoluta no qual a informação chegaria 
a um conhecimento completo de tudo o que o símbolo em questão foi, é e será. Assim, 
pode-se entender que qualquer outro estado informacional relativo a um signo esteja no 
meio desses dois extremos, ou seja, quaisquer fatos ou conjunto de proposições que sejam 
(sabidamente) verdadeiras acerca de algum símbolo nalgum momento compõem algo que 
podemos chamar de suposto estado de informação (desse símbolo). E, ainda desenvol-
vendo este exemplo, pode-se também presumir que toda e quaisquer características novas 
apenas sejam assumidas como “qualidades (ou simplesmente ideias) realmente associa-
das ao símbolo ‘juiz de futebol’” após serem apresentadas “formalmente” a este símbolo 
por meio de um argumento (legi-signo simbólico argumentativo). E a conclusão de um 
argumento é uma proposição (legi-signo simbólico dicente) que pode ser denominada 
ampliativa ou informativa neste exato sentido. Esta é, acreditamos, a maneira formal e 

1.  Peirce utiliza os temos largura (ou ainda extensão) informada e profundidade informada. 
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lógica pela qual um suposto estado de informação (de algum signo) é alterado. Talvez seja 
por este mesmo motivo que, num artigo inteiramente dedicado ao conceito de informação 
elaborado por Peirce, André De Tienne (2005, p. 154 e 155) definiu o suposto estado de 
informação como “o conjunto completo de premissas que sustenta a afirmação de uma 
proposição dada no modo indicativo (o modo genuinamente sintético)”. 

Uma vez que o conceito de suposto estado de informação está (até certo ponto) 
definido, devemos começar a correlacioná-lo com o conceito de interpretante imediato. 
Suponha que alguém (que esteja num ambiente relativamente fechado e não tenha acesso 
direto a janelas) nos pergunte como está “o tempo lá fora” e nós respondamos que “está um 
dia tempestuoso”. Nas palavras do próprio Peirce, se tomássemos a resposta que demos 
como signo, o interpretante imediato, nesse caso, seria algo como um esquema (schema) 
na imaginação da pessoa que nos fez a pergunta, “isto é, a Imagem vaga ou o que há de 
comum a diferentes Imagens de um dia tempestuoso” (CP 8.314). Entretanto, é necessário 
ter algum cuidado na interpretação dessa passagem, pois o conceito de intérprete imediato 
não pode ser entendido simplesmente como uma imagem particular gerada na cabeça de 
algum intérprete particular. Aquela imagem vaga que deve ter vindo à mente de nosso 
interlocutor (no exemplo fornecido) dependeria somente de experiências que ele deve ter 
tido com dias tempestuosos anteriormente, o que a coloca muito mais próxima do concei-
to peirceano de interpretante dinâmico. Caso contrário haveria tantos interpretantes ime-
diatos diferentes de um signo quantos intérpretes. Afinal, é bem provável que uma criança, 
por exemplo, tenha em mente uma imagem vaga do que seja uma tempestade muito mais 
pobre que um velho marinheiro que já viu, viveu e sobreviveu a diversas tempestades em 
alto mar e outras tantas em terra firme2. Acreditamos que o escopo deste conceito é um 
pouco mais amplo e abstrato do que isso. Na verdade, deve-se enfatizar que o conceito 
de interpretante imediato é logicamente anterior ao fato de haver ou não efetivamente 
algum intérprete que tenha visto ou deixado de ver tempestades. Tomemos uma abstração 
formada pelo que deve haver de comum entre todas as características que são predicáveis 
deste símbolo em determinado momento e por tudo que deve haver de comum entre os 

2.  Justamente por conta dessas diferenças, Thomas Short define o interpretante imediato como 
uma espécie de núcleo comum de significado que a maioria dos falantes da língua compartilha. No 
exemplo fornecido por Short (1988, p. 85), isto seria o que “palavra ‘cavalo’ significa, ao contrário 
do que significa para mim e para você”. Esta maneira de definir o conceito de interpretante imediato 
(como um núcleo comum) possui algum paralelo numa das maneiras de que Peirce lançou mão para 
exemplificar o conceito de objeto imediato. Naquele exemplo em que uma pessoa pergunta sobre o 
estado do tempo e a outra responde “está um dia tempestuoso”, Peirce afirma que o Objeto Imediato 
é “a noção do estado do tempo naquele momento até onde esta noção é comum” para a mente da 
pessoa que respondeu e para a mente da pessoa que perguntou e o Objeto Dinâmico, nesse caso, “é a 
identidade das reais ou atuais condições meteorológicas naquele momento” (CP 8.314).
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objetos ao qual este símbolo pode ser aplicado naquele instante independentemente do 
que cada intérprete em particular entenda por “tempestade”. Esta abstração, apresentada 
dessa forma, diz respeito a todos os fatos que se sabe acerca do símbolo “tempestade” 
naquele determinado instante. Se fôssemos elaborar uma descrição que tentasse abranger 
toda essa imagem vaga (ou essa abstração) é possível que tivéssemos que elaborar uma 
lista com todas as preposições que fossem verdadeiras acerca daquilo que reconhecemos 
como tempestade naquele momento.  

Por exemplo, imaginemos um intérprete (absurdamente fictício) que tivesse em 
mente tudo aquilo que o signo “tempestade” poderia significar nesse determinado mo-
mento. Esta imagem que ele possuiria em sua cabeça seria uma espécie de “fotografia 
composta” não só por todas as tempestades que já existiram, mas por todas as outras que 
poderiam existir segundo aquela concepção de “o que é uma tempestade” daquele estágio. 
As propriedades ou as características que entram na composição dessa fotografia (dessa 
imagem) não advêm apenas da experiência com eventos passados (como as tempestades 
que já ocorreram), mas, sobretudo, da expectativa com relação a eventos que ocorreriam 
dadas algumas condições (que devem ser definidas pelo entendimento que se tem do que 
seja uma tempestade naquele momento). Acreditamos que é a esta capacidade antecipató-
ria que De Tienne se refere em seu artigo (2005, p. 158) quando diz que a informação seria 
justamente a “coleção de proposições (sintéticas) que permite que antecipações aconte-
çam”. 3.

Ora, se fosse mesmo possível conceber que algum intérprete pudesse ter em mente 
tudo o que um signo poderia significar em determinado instante, esta imagem mental seria 
mesmo algo muito próximo daquilo que se entende por interpretante imediato. Porém, o 
ponto mais interessante (mesmo que nunca seja realmente possível que o interpretante ime-
diato de um signo fosse totalmente atualizado nalguma mente individual ou em qualquer 
outro lugar específico) é notar que o modo ou o processo pelo qual aquela imagem, foto-
grafia composta ou abstração foi obtida deve ser necessariamente informativo, ou seja, se 
entendermos o interpretante imediato como uma margem de interpretabilidade, é admissível 
que esta fronteira de significação possível se localize nos limites daquilo que é também co-
nhecido por “suposto estado de informação” do signo. Reitera-se: não é o suposto estado de 
informação de algum intérprete particular (não é aquilo que Peirce chama de “estado atual 
de quem fala” [CP 2.347]), mas sim o suposto estado de informação do signo (ele mesmo). 
Talvez seja exatamente isto que David Savan esteja dizendo nesta passagem esclarecedora: 

3.  Em outro trecho, o autor continua: não pode haver antecipação se esta não estiver baseada num 
estoque confiável de proposições ampliativas – um estoque que esteja aberto à verificação, ao teste, 
ao refinamento, à possibilidade de rejeição, e também um estoque cujos componentes tenham sido 
alguma vez (eles mesmos) objetos de antecipações que sobreviveram às vicissitudes de um processo 
ininterrupto de inferência. 
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“a informação que o signo é capaz de transmitir aos seus intérpretes e que ele coletou dos 
signos anteriores que ele interpreta. É essa significância, produzida pela simples apresenta-
ção do signo ele mesmo, que é o interpretante Imediato” (Savan apud Santaella, 2000, p. 
72).  

Então, partindo da definição (do próprio Peirce) de que o “interpretante imediato 
está implicado no fato de que cada signo deve ter sua interpretabilidade peculiar, antes 
que ele alcance qualquer intérprete” (SS, p. 111) pode-se levantar a seguinte questão: de 
onde vem esta “interpretabilidade peculiar”, esta identidade sígnica, este poder (objetivo) 
para significar, esta “realidade própria”? Advém de informações que o signo coletou num 
longo processo de inferência, isto é, a informação é o material lógico internalizado por um 
processo que podemos denominar de interpretante. Se for apenas pela ação desse proces-
so interpretante que um signo possa receber alguma forma, então a aparência com a qual 
um signo se refere a seu objeto em determinado instante também é devida ao “conteúdo 
informacional” que aquele signo contém. Isto é apenas outra maneira de dizer que o con-
ceito de objeto imediato (tal como o de interpretante imediato) também está intimamente 
relacionado com o conceito de informação. 

As margens delineadas no interpretante imediato e a forma esculpida no objeto 
imediato são, então, devidas ao caráter processual da semiose (dos caminhos interpretati-
vos percorridos). Caso pudéssemos em determinado ponto desse processo interpretativo 
abrir um signo para observar o que está recolhido lá dentro é provável que encontrássemos 
diversos legi-signos simbólicos argumentativos (ou simplesmente argumentos) formando 
um contínuo de inferências que nos levaria do nascimento daquele signo até aquele supos-
to estado de informação. 

As feições que o objeto imediato de um signo têm em algum momento são, 
portanto, devidas a um processo histórico de aquisição de informações realizado (deve-
-se supor) diligentemente pelo interpretante imediato. Isto não significa que as réplicas de 
alguns signos quando expressas devam imediatamente evocar na mente do ouvinte uma 
longa série de argumentos que os sustentassem ou que lhes dessem alguma consistência 
lógica (nem se o ouvinte em questão fosse alguém como Bertrand Russell). Aqueles ar-
gumentos dizem respeito à formação de um signo nalgum universo. Numa interpretação 
particular da réplica de um signo, aquelas informações encadeadas devem permanecer 
recolhidas e não parece haver nenhuma obrigação semiótica (ou lógica) para que haja 
alguma explicitação deste “conteúdo”. Segundo Ransdell, é por este motivo que não há 
necessidade de que o interpretante seja atual.

Isso se mostra na expansão do julgamento “S é P” para a inferência “S é M; M é P; portanto S é 
P”. Na premissa menor o interpretante ou o termo médio é predicado do Sujeito, assim como o 
termo signo é predicado do sujeito no julgamento não analisado. Mas “S é M” é, ele próprio, um 
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julgamento expandível em “S é M’; M’ é M; portanto S é M”, e assim ao infinito. A afirmação 
de que o interpretante não precisa ser atual se expressa no fato de que não há nenhuma obrigação 
lógica geral para se avaliar, e, consequentemente, de expandir todo e qualquer julgamento nosso 
em inferências explícitas. (Ransdell apud Santaella, 2000, p. 26)

Em artigo sobre a noção de informação (no pen-
samento peirceano), João Queiroz e Charbel Niño El-Hani 
(2007, p. 291) afirmam que a semiose é um processo triá-
dico de comunicação de uma forma do Objeto para o In-
terpretante através da mediação do Signo e a comunicação 
da forma foi representada graficamente pelos autores com 
esta figura (ao lado). Esta definição de semiose é interes-
sante porque trabalha com uma concepção madura de Peirce a respeito do conceito de 
informação. Entretanto, o objeto e o interpretante que aparecem nesta representação 
ainda são termos “visto de uma perspectiva ampla ou global”, isto é, uma perspectiva 
elaborada sem que se levasse em conta a subdivisão dupla do conceito de objeto e a 
subdivisão tripla do conceito de interpretante. O que pretendemos realizar neste artigo, 
ainda que estivesse longe de nossos objetivos definir o conceito de semiose utilizando 
o conceito de informação, foi apresentar uma perspectiva mais localizada, ao menos 
com relação às partes “internas” do signo (o objeto e o interpretante imediatos) e sua 
relação com a noção de suposto estado de informação (de um signo). Nesta perspecti-
va, a noção de suposto estado de informação funciona como uma ponte entre os con-
ceitos de objeto imediato e interpretante imediato.    
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Resumo
Este artigo trata dos aspectos relevantes e específicos do objeto dinâmico e objeto 
imediato, que se pode identificar nos signos arquitetônico, para compreender a 
natureza da matriz própria da arquitetura, como espaço de análise semiótica do 
pensamento e da linguagem arquitetônica. A análise aplica a Semiótica peirceana 
entendendo que o propósito ontológico das semioses arquitetônicas é o de que um 
signo arquitetônico é uma ‘membrana’, interface entre o corpo humano que habita 
e o meio ambiente habitado. 

Palavras-chave: 
Arquitetura, matriz de linguagem arquitetônica, signo arquitetônico.

Figura 1: Estrutura do texto

Este artigo busca estabelecer quais seriam aspectos relevantes e específicos 
dos relatos - objeto dinâmico e objeto imediato – que se identificam nos signos arqui-
tetônicos, no sentido de compreender qual a natureza dessas semioses nas matrizes de 
linguagem e pensamento mais apropriadas para a Arquitetura. É importante ressaltar 
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que de forma nenhuma será possível esgotar esta análise e mesmo chegar a postular 
algo em definitivo.

O Signo em Peirce é um fenômeno lógico de natureza triádica composta de 
um Fundamento, o seu caráter qualitativo interno, um Objeto, ao qual se refere e que 
o determina e um Interpretante, para o qual representa aquele objeto. Ainda segundo 
Peirce, tudo pode ser um signo, tudo é um signo e tudo deve ser um signo. ‘Poder ser’, 
‘ser’ e ‘dever ser’ são os três modos lógicos que correspondem às categorias fenome-
nológicas, primeiridade, secundidade e terceiridade, que estão na base da arquitetura 
conceitual da semiótica peirceana. 

Utilizar conceitos da Semiótica geral de Charles Peirce para análise do signo 
arquitetônico, usualmente significaria apenas uma escolha mais ou menos livre de uma 
metodologia, mas na realidade promove ou cria  uma condição de possibilidade exclu-
siva, pela qual se pode chegar a conceber soluções conceituais que de outro modo não 
seriam possíveis. Isto se deve ao fato principalmente do seu conceito fundamental de 
Signo Triádico, que torna toda a análise orientada e consistente no desenvolvimento 
das idéias. 

Figura 2: Signo –Objeto - Interpretante

Tomando este diagrama de característica do Signo em geral como ponto de 
partida, examinaremos a Arquitetura ou o pensamento arquitetônico em suas diversas 
e típicas manifestações como semioses, compostas e híbridas, no desígnio de caracte-
rizar o signo arquitetônico. 

Soma-se um outro ponto de partida, também projetado neste mesmo diagra-
ma de relações, pelo qual as matrizes gerais de linguagem e pensamento – a sonora, a 
visual e a verbal -  estabelecidas por Santaella no arcabouço conceitual da Semiótica 
de Peirce, reservam um espaço de solução híbrida para o signo arquitetônico. Isto tam-
bém ocorre para outras manifestações de linguagem, mas o que chama atenção é que, 
para o signo arquitetônico, talvez não se trate propriamente de um caráter híbrido, mas 
da natureza intrínseca de suas operações semióticas  - artística, tecnológica e científi-
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ca - guiadas por um interpretante final, um propósito que envolve sempre a predomi-
nância do existencial, do concreto, das relações com a matéria construída no espaço 
tridimensional. Um signo arquitetônico é interpretado pelo uso ou ocupação espacial. 
Por conseqüência, o signo arquitetônico  é eminentemente sinestésico.

 (1) Ao perguntar qual o lócus próprio do signo arquitetônico dentre as ma-
trizes, sonora, visual e verbal, seria  fácil perceber que a matriz visual, embora pareça 
inicialmente apropriada, é insuficiente para comportar a extensão ou compreender  o 
fundamento do signo arquitetônico. Um signo arquitetônico é um signo visual? Sim, 
mas não somente. Muito menos ainda é um signo sonoro ou verbal. Uma boa justifica-
tiva para isto é o fato de que em suas diversas manifestações possíveis, a representação 
das idéias arquitetônicas se dá por meio de signos visuais. 

 (2) Deste ‘desconforto’ pode-se depreender alguns caminhos para investigar 
qual poderia seria o caráter específico da relação de determinação de um signo arqui-
tetônico e portanto da natureza de seus objetos imediatos característicos. 

É importante enfatizar que neste momento da análise, é mais relevante tra-
balhar a matriz do pensamento arquitetônico do que da linguagem arquitetônica, que 
não seja a manifestação de seu caráter geral ou ontológico de representação. Como é 
basicamente pensar arquitetura, como  é a semiose de um signo arquitetônico?

A diferença parece ficar mais evidente na qualidade ou fundamente próprio  a 
um signo arquitetônico. Ou seja, aquele caráter do  signo que pode mediar  ou repre-
sentar adequadamente um pensamento ou conceito arquitetônico. Mas como o funda-
mento de um signo é um aspecto inerente e intrinsecamente ligado ao Objeto Imediato 
ou ao modo como a determinação se dá, e também a natureza de sua interpretabilidade 
(Interpretante Imediato), esta qualidade ou diferença contamina a totalidade do signo 
e também todas as suas semioses possíveis. 

O Objeto Imediato é o Objeto (D) apresentado no Signo, “... a primeira re-
presentação mental daquilo que o signo indica...”, a possibilidade de acesso ao OD,  
“...  é aquele que o signo cria ao representa-lo” (Peirce, 1905 apud Santaella, 1995,p.56) 
[...] – no pensamento, projeto conceitual, projeto executivo, obra, unidade construída, 
ocupação. 

Objeto Dinâmico é o Mediato, é o que determina o Signo, o que ‘provoca’ o 
signo – o conjunto disponível (ilimitado e inacessível diretamente) das idéias, desejos, 
possibilidades,  limitações, leis e necessidades arquitetônicas.

O Objeto Dinâmico é a Realidade e o Objeto Imediato é sua apresentação no 
Signo. Para efeito da semiose, eles existem com um binômio indissolúvel, e no caso 
do signo arquitetônico – cuja natureza dominante é existencial, os valores semióticos 
diferenciais são proeminentes na tipologia de seus objetos imediatos, pois não se trata 
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de signos destinados a gerar semioses pronunciadamente icônicas ou simbólicas, onde 
as questões relativas ao Objeto Dinâmico são mais relevantes.  

O signo arquitetônico é determinado em uma dinâmica (OD), onde há uma 
intencionalidade existencial (IF) mas também, aonde o vínculo indicial vai evoluindo 
em semioses com diferentes Objetos Imediatos, na medida em que se desenvolve em 
direção à realização do construto arquitetônico no espaço.

Semiose - Objetos  

Figura 3: Objetos - Semiose

Objetos Imediatos Arquitetônicos

Figura 4: Tipos OI Arquitetônicos

O OI, objeto imediato, que é a relação de representação, e constitui o signo, 
ele mesmo,  junto com o fundamento e o interpretante imediato  (forma ou qualquer 
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coisa de um tipo geral), no interior da semiose, é como o OD ‘existe’ no signo, o as-
pecto em que é representado no e pelo signo.  

1. Signo – Idéia     Semiose – Pensamento 

O Objeto Imediato das idéias arquitetônicas são qualidades ou formas men-
tais,  substâncias de signos mentais, a primeira mediação arquitetônica do objeto dinâ-
mico. “O objeto dinâmico é sempre infinitamente mais amplo que o signo.” (Santaella, 
2001, 45)

Quando se concebe uma solução arquitetônica, ainda na condição de signos 
mentais, insights, tênue confronto de puras qualidades formais, embora sejam ima-
gens visuais ou visualizáveis, sempre serão formas plásticas com orientação espacial 
- com as qualidades da orientação espacial, que exprimem as regularidades do mundo 
físico e também a funcionalidade futura desejada. São semioses preponderantemente 
qualitativas ou icônicas, mas a cujo fator de ligação por semelhança do OI com o OD 
soma-se o recorte, ainda que mais remoto, de uma determinação indicial e simbólica.  
Sin-signos icônicos.

Com exceção do Objeto Imediato do pensamento arquitetônico, o OI dos sig-
nos arquitetônicos é sempre ‘físico’-  o design ou forma, a engenharia, a função e uso 
que compõem.

2. Signo – Programa  Semiose - Registro ou descrição verbal.
legi-signos simbólicos

O Programa é parte do objeto dinâmico que determina o signo-conceito arqui-
tetônico, sendo como é um conjunto de condicionantes. Em geral, são signos - verbais 
ou discursivos - cujos objetos imediatos retratam necessidades e exigências para a 
realização de um determinado projeto arquitetônico. 

Há uma tensão importante que se revela para além de descrever o caráter do 
Objeto Imediato do Programa Arquitetônico (que é ...) e que se manifesta de forma 
similar à que ocorre entre Objeto Dinâmico e Objeto Imediato de um signo, pois a 
primazia do real prepondera no Programa em relação à Idéia ou solução arquitetôni-
ca, onde  o Objeto Imediato, que é da ordem da primazia lógica ou semiótica, é mais 
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evidente, em virtude do caráter icônico, puramente qualitativo que envolve sua signi-
ficação.  

3. Signo – Projeto  Semiose - desenho ou representação visual.
(som)

O Objeto Imediato no signo do Projeto arquitetônico é o primeiro que tem 
o caráter genuíno de representação visual, constituído que é na síntese imaginativa e, 
mesmo, conceitual, formalizada em representamens tais como imagens gráficas, dese-
nhos, diagramas que representam projeções espaciais. 

É o primeiro signo ou semiose arquitetônica explícita, nessa sucessão. Re-
gistro ‘no  papel’, ‘preto no branco’, e que a partir do advento da computação gráfica, 
evoluiu para os sistemas de representação digital bidimensional e tridimensional, que 
utilizam programas mais e mais precisos para alcançar seus resultados. Cada uma des-
ta formas de registro ou signo exibe Objetos Imediatos diferentes mas todos da ordem 
do visual, muito embora por se tratar de computação gráfica ocorre a dominância de 
sin-signos indicativos, réplicas de seus respectivos legi-signos. Cabe notar que tais 
legi-signos sendo expressão de pensamento que de modo algum se reduz à produção 
individual do arquiteto, mas que, ao contrário,   insere a este  último, de um modo 
muito mais eloqüente do que nas técnicas tradicionais do desenho, na trama semiótica 
que o informa e o supera.   

 Nesta seara do mundo digital, a Arquitetura já está dando mais um passo 
evolutivo na sua matriz conceitual, com o surgimento de  programas de concepção ou 
prospecção de soluções arquitetônicas em colaboração continuada com recursos de In-
teligência Artificial, em  programas ou sistemas computacionais especialistas. Avança 
para além de um processo de visualização científica – que a rigor cria possibilidades 
mais precisas de percepção de formas e qualidades tridimensionais – com a utilização 
de recursos computacionais gráficos que operam e interferem no âmago do processo 
de criação arquitetônica, propriamente dito. A máquina computacional lado a lado com 
o arquiteto. Impossível não perceber a ‘coletivação’ dos processos mentais, e portanto 
de elementos legi-signos no processo.

4. Signo – Projetos Executivos  Semiose – desenho e diagrama 
técnico

 O que é relevante sobre o Objeto Imediato nos projetos executivos, e que são, 
nessas semioses, ‘modos de correspondência que se estabelecem entre signo e objeto’ 
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com a peculiaridade de se manifestarem como diagramas técnicos, executivos, signos 
concebidos para gerarem interpretantes dinâmicos concretos.

Isto pode ser  compreendido como uma espécie de processo intra-semiótico 
onde os objetos imediatos dos signos em semiose se realizam no trânsito de uma dinâ-
mica diagramática icônica para diagramas dicentes, sin-signos ou réplicas que indicam 
positivamente o que deve ser feito em termos arquitetônicos para a engenharia e cons-
trução da obra. A questão do referente ou da identificação referencial se torna prepon-
derante,  ou até mesmo revela a natureza mais íntima da função semiótica do Objeto 
imediato, que seria ‘transmigrar’ informação qualitativa do objeto dinâmico, real para 
a qualidade representação lógica da semiose e vice-versa. Mediar e representar.

Objeto Imediato – [...] o interpretante como tal se refere ao signo, que ele imediatamente 
interpreta, como sendo interpretante de um signo logicamente anterior do objeto. Este signo 
anterior é chamado de objeto imediato, presumivelmente assim chamado porque se trata do 
objeto na sua forma imediatamente disponível – ou seja, sua forma representativa  dentro de 
uma seqüência semiótica – para os propósitos de uma identificação referencial. (Ransdell, 
1983, p.28 apud Santaella,1995, p. 55)

5. Signo – Obra Construção  Semiose - construção material do 
espaço

Aqui a relevância específica do Objeto Imediato nas semioses típicas das  
operações construtivas está em complementaridade as do projeto executivo, por um 
lado e por outro, com os objetos imediatos das semioses subseqüentes –  a do signo 
arquitetônico e do interpretante arquitetônico.

As semioses construtivas, cadeias de signos que traduzem os projetos exe-
cutivos em processos operacionais, portanto semióticos, incorporando em especial as 
propriedades, condutas e leis dos materiais e da física do espaço,  se clivam  em semio-
ses que dão continuidade a atualização do signo – obra. Esta instância arquitetônica é, 
em termos semióticos e reais, precursora do Signo Arquitetônico, propriamente dito. 

 Aqui cabe mencionar uma alteração semioticamente importante que vem 
ocorrendo, sob uma nova mentalidade construtiva,  com a transformação do ‘cantei-
ro de obra’1 da construção civil em um ‘canteiro de montagem’2, que retroage sobre 
a natureza das semioses típicas do projeto executivo. O projeto executivo, para um 
canteiro de montagem, passa a apresentar-se como um conjunto de signos logísti-

1.  Canteiro de obra  - conjunto de áreas destinadas à execução e apoio dos trabalhos da indústria da 
construção, dividindo-se em áreas operacionais e áreas de vivência.

2.  Canteiro de montagem -  espaço cuja função logística ocupa a mesma área final da obra para a 
montagem de elementos pré-moldados e organizados.
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cos, que necessariamente tem de incorporar às indicações visuais, informações sobre 
ações e condutas construtivas necessárias. Legi-signos dicentes que em suas réplicas, 
se constituem em sin-signos dicentes de um tipo especial para determinar toda logís-
tica espaço-temporal de disponibilizar em tempo e hora , numa sintaxe única e har-
moniosa, elementos vindos das mais diversas fontes em princípio independentes umas 
das outras e com lógicas específicas de produção, transporte e armazenamento. Novas 
qualidades de Objeto Imediato são solicitadas.

Outra informação reveladora vem da utilização de um processo cinemato-
gráfico chamado ‘Time-lapse’3, para o registro da construção arquitetônica, indicando 
as modificações do espaço ao longo do tempo. Trata-se de uma semiose em paralelo 
ao processo construtivo, e cujo Objeto Imediato final se apresenta pela manipulação 
técnica da edição das imagens fotográficas, aceleradas cinematograficamente, criando 
a realidade da passagem do tempo. 

6. Signo – O Signo Arquitetônico  Semiose - unidade arquitetônica 
(matriz espaço-temporal)

O Objeto Imediato do signo arquitetônico em sua completude.  A qualidade 
semiótica arquitetônica plena.

A experiência real da Arquitetura, seja em uma caverna ou na capela Sistina é 
a manifestação do signo arquitetônico propriamente dito. Seu objeto imediato é a obra, 
sua permanência e interpretação continuada no tempo. Nessa condição genuína do sig-
no arquitetônico já não se permite a análise do objeto imediato fora da relação triádica, 
ou seja, a não ser  junto com o fundamento e o interpretante imediato, e mesmo na sua 
semiose ou geração de interpretantes dinâmicos. 

Isto se confirma na comparação com o objeto imediato do signo no projeto 
arquitetônico, que se define no escopo da imagem visual,  hipoícone, e que portanto, 

3.  Fotografia Time-lapse é um processo cinematográfico onde cada fotograma ou quadro (frame) de 
filme é tomado a uma velocidade muito mais lenta do que aquela em que o filme será reproduzido. 
Quando visto a uma velocidade normal, o tempo parece correr mais depressa e assim parece 
saltar (lapsing). A fotografia Time-lapse pode ser considerada a técnica oposta à fotografia de alta-
velocidade. Alterações que normalmente surgem como sutis aos nossos olhos, como o movimento 
do Sol e das estrelas no céu, tornam-se evidentes. O Time-lapse é a versão extrema de uma técnica 
cinematográfica de manipulação lenta e pode ser por vezes confundida com animação de paragem de 
movimento (stop motion). (wikipédia)
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pertence à ordem dos signos degenerados – imagem-ícone,  e deste modo não possuem 
o mesmo caráter triádico genuíno atribuído ao signo arquitetônico.

Objeto imediato, fundamento e interpretante imediato tornam-se indistintos 
no amálgama da experiência concreta do signo ou espaço arquitetônico,  pois a quali-
dade arquitetônica não se manifesta senão como uma síntese ou  uma totalidade que é 
mais do que a somatória de aspectos. Uma qualidade que não pode ser representada a 
não ser por um signo cuja  alquimia e equilíbrio de caracteres sejam específicos.

 A unidade arquitetônica construída em termos semióticos ou tomada como 
o signo arquitetônico por excelência, poderia equivaler ou ser comparada ao caráter 
genuíno do signo simbólico, tendo como base ser um signo cuja realidade ou manifes-
tação se dá no contínuo espaço–temporal, lógico e material. Signo espaço-temporal, 
signo genuíno, símbolo.

Avaliando o signo arquitetônico genuíno na sua geração de interpretantes ou 
seja,  a modalidade do interpretante arquitetônico,  é possível observar o equilíbrio en-
tre a relação diádica e relação triádica perpetrada . O Interpretante arquitetônico, pelo 
menos no nível de sua interpretabilidade ou interpretante imediato, conjuga o verbo 
habitar. O uso, a ocupação continuada está prevista, pressuposta na intencionalidade 
do signo, e no seu limite expressa a idéia da habitação. 

Na observação e análise desta instância genuína do signo arquitetônico sur-
gem os primeiros indícios relativos a natureza de uma matriz arquitetônica.

Matriz do Pensamento e Linguagem Arquitetônicos 
Legi-signo icônico

Do resultado desta análise  pode-se concluir pela necessidade de propor uma 
matriz adequada ao signo arquitetônico, a ser descrita e postulada como um espaço 
de elaboração especial para a concepção e análise semiótica da arquitetura e da lin-
guagem arquitetônica. A dificuldade maior desta proposta reside no fato de que, no 
paradigma triádico da semiótica não caberia uma quarta matriz, razão pela qual deve-
-se considerar a possibilidade de uma variação no diagrama das três matrizes, sonora, 
visual e verbal, proposta como as matrizes gerais por Santaella, pensando o conceito 
de matriz, como sendo um legi-signo icônico, que exprime a preponderância de uma 
categoria fenomenológica. 

A questão da Matriz Arquitetônica - pensamento e linguagem – talvez seja 
sobretudo relativa a natureza de seu Interpretante Final, o propósito que guia, em co-
mum, todas as suas semioses. E parece passar também por um sugestivo equilíbrio 
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entre as três categorias fenomenológicas universais, com ênfase na secundidade do 
espaço e da forma. 

Aqui se coloca a importância maior de considerar o específico do Objeto 
Dinâmico na semiose arquitetônica. O objeto dinâmico é o relato que integra a rela-
ção triádica do signo, na conexão  legítima com o Interpretante Final. E, afinal qual o 
caráter particular do OD que determina o signo arquitetônico? Isto está contemplado 
no tipo de IF, no propósito e intencionalidade que guia sua semiose em direção ao seu 
significado último. O que um signo arquitetônico representa e o que ele significa?

Para o caso do Objeto dinâmico que é a relação de determinação do Signo, 
é importante compreender que o propósito ontológico da arquitetura, ou da semiose 
arquitetônica se realiza na idéia de que todo signo arquitetônico se manifesta como 
uma espécie de ‘membrana’, uma interface entre o corpo humano que habita e o meio 
ambiente habitado. Talvez isto defina o caráter peculiar da determinação ou do OD 
no signo arquitetônico, a forma ou o modo pelo qual o objeto imediato ‘recorta’ a de-
terminação do signo pelo objeto dinâmico, em concomitância com a natureza do seu 
propósito de significação.

No âmbito de suas relações matriciais deve-se inicialmente entender que um 
signo arquitetônico não é um signo sonoro, tão pouco um signo verbal, nem estrita-
mente visual.  Seguindo este raciocínio, a idéia é propor que, no diagrama triádico das 
matrizes, o lugar da matriz verbal seja ocupado pela matriz espaço-temporal, como 
uma variação do grau da terceiridade, para comportar as características do signo ar-
quitetônico. A matriz arquitetônica seria a matriz espaço-temporal. Uma matriz sob a 
dominância da terceiridade.

Por um lado, o legi-signo simbólico argumental dominante na matriz verbal 
do signo lingüístico, não encontra  correlação perfeita na matriz espaço-temporal. Por 
outro, esta matriz possui elementos em comum com aquele domínio, no caráter legi-
-signo, que se atualiza como réplica  na interação do organismo vivo, inteligente e as 
forças condicionantes do meio-ambiente natural e arquitetônico. A terceiridade genu-
ína do legi-signo verbal, não a arbitrariedade, ou convencionalidade, mas a tempora-
lidade, a dinâmica da incompletude, modulada pela permanência, e pela regularidade 
habitual, implicada no habitar, encontra correspondência na matriz espaço-temporal  e 
tridimensional. 

Se for pensado numa equivalência com um signo verbivocovisual, o diagrama 
do signo arquitetônico poderia compreende-lo como signo espaço-temporal tátil visu-
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al, onde o espaço-tempo é sua terceiridade, a tatilidade háptica (e não a sonoridade) 
sua primeiridade e a visualidade sua secundidade. Tatilovisuespaçotemporal. 

Certamente estas são apenas conjecturas, exercícios abdutivos que exigem e 
ao menos merecem uma investigação sistemática e a submissão a prova dos conceitos, 
que serão levados a cabo em futuros artigos  de maior porte.
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Resumo
O artigo discute realismo e ciência na filosofia de Peirce, partindo da distinção 
entre objetos dinâmico e imediato, apontando que essa distinção nos permitirá 
contrapor o realismo peirceano a outras posturas filosóficas, como o idealismo ou 
o nominalismo, o que indica a resolução encontrada por Peirce para entender em 
que ordem se dá o encontro da ciência com o real.

Palavras-chaves
signo; objeto; realismo; método científico

Abstract
The article discusses realism and science in the philosophy of Peirce, from the 
distinction between dynamic and immediate objects, pointing that this distinction 
allow us to confront peircean realism to other philosophic theories, like idealism 
or nominalism, which indicates the solution found by Peirce to understand in 
which terms science encounters reality.

Keywords
Sign; object; realism; scientific method

Este trabalho procura pensar a correspondência entre realidade e representa-
ção, lembrando que, nos termos do senso comum (e, às vezes, para além dele), as duas 
coisas são postas como separadas. Minha inquietação é a de que o cenário conceitual 
dicotômico tem se mostrado ineficaz na abordagem de alguns problemas; por exem-
plo, na ciência, se considerarmos que toda produção teórica é uma representação dos 
objetos, e se toda representação for diferente do objeto, teremos um quadro pouco 
satisfatório no qual todos os postulados, discussões e conceitos não sustentam uma 
relação de proximidade com o real.

Proponho, então, discutir outro modo de encarar a relação entre representação 
e realidade, à luz da distinção entre objeto dinâmico e objeto imediato na tríade objeto 
– signo – interpretante, na semiótica de Charles S. Peirce (1834 – 1914). Essa distin-
ção nos permite abordar a realidade veiculada pelo signo sem negar a realidade em si 
mesma. Podemos, assim, trabalhar a concepção peirceana de conhecimento científico 
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como atividade contínua sustentada pelo seguir incessante de dúvidas balizadas pela 
existência do real. 

Definições de objeto
Na definição do próprio Peirce, o Objeto pode se referir ao “Objeto Imediato, 

que é o Objeto tal como o próprio Signo o representa, e cujo Ser depende assim de sua 
representação no Signo”, ou ao Objeto Dinâmico, “que é a Realidade que, de alguma 
forma, realiza a atribuição do Signo à sua Representação” (PEIRCE apud SANTA-
ELLA , 2000, p. 39).

Também: “em relação ao Objeto, pode-se referir ao Objeto como conhecido 
no Signo e portanto como Ideia, ou pode ser o Objeto como ele é para além de qual-
quer aspecto, o Objeto nas relações que um estudo ilimitado e final o mostraria” (CP 
8.1831).

Em uma dinâmica em que o signo é determinado pelo objeto dinâmico, o sig-
no também o “cria” na figura de um objeto imediato, já de natureza sígnica (SANTA-
ELLA, 2000, p. 40). Isso significa que a realidade, externa ao pensamento e às repre-
sentações, “pugna por revelar-se como ela é” (RUSSI-DUARTE, 2008, p.20), agindo 
de modo favorável para ser conhecida, o que se dá sempre pela mediação sígnica.

O objeto dinâmico parece, então, ser aquilo que independe de nós. Neste pon-
to Peirce aparentou contrariar-se, ora referindo-se a ele como englobando também 
objetos imaginários ou fictícios (CP 8.314), ora referindo-se apenas àquilo que se mos-
tra no estudo final e ilimitado (CP 8.183). Acreditamos ser esta última definição mais 
adequada, porque corresponde à visão de realidade como aquilo que não depende de 
divagações individuais (sobre isso mais à frente); sabemos, inclusive, que os conteú-
dos dos sonhos e imaginações não têm a força de regularizar-se ou permanecer2...

Portanto, os diversos sistemas de signos têm modos singulares de representar 
os objetos dinâmicos. A distinção entre objetos permite entender, então, a natureza 
mesma do signo que é representar “em algum aspecto ou capacidade” para alguém 
(CP 2.228), de modo que o conhecimento se dá em um cenário de incompletude. Isso 
coloca uma questão: se podemos conhecer o objeto apenas pela mediação do signo, 
como garantir e demonstrar a existência de um objeto em si mesmo?

O objeto imediato é o lekton dos Estoicos, Dion como representado; o objeto dinâmico é o 
Dion real, Dion como ele existe independentemente de ser representado. Mas só podemos 
conhecer Dion como representado, já que todo conhecimento é representação. Então como 

1.  A notação CP X.Y se refere aos Collected Papers of Charles Sanders Peirce, onde X é o número 
do livro e Y o número do capítulo.

2.  Apesar disso, a filosofia de Peirce é vasta e não exclui a imaginação nem a ficção produzidas pela 
mente humana, mas este não é o lugar deste debate.
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a realidade pode ser distinguida da representação? Estamos de volta ao idealismo semiótico. 
(SHORT, 2007, p. 191).    

Realismo e método científico em Peirce: a compreensão dos objetos
Existe uma argumentação utilizada contra o idealismo citado acima, conheci-

da como “realismo científico” (SHORT, 2007): a realidade é apresentada na hipótese 
de um mundo que é basicamente como a ciência descreve, e ela o descreve, ao menos 
em aspectos físicos, como existindo independentemente de nós. Nesse aspecto asse-
melha-se ao realismo de Peirce – porém, na concepção peirceana de método científico, 
a verdade não implica uma “redução” às comprovações:

Ao contrário, a verdade de uma proposição não tem que se provar em determinadas com-
provações práticas, tampouco pode provar-se exaustivamente em tais comprovações fáticas; 
mas, se se cumprissem certas condições, provaria sua verdade (...) (APEL, 1997, p. 96)

Para chegar a essa conclusão, deve-se entender a propriedade dos fenômenos 
para além da experimentação científica, dificuldade que pode aparecer na formulação 
do pragmaticismo, isto é, na relação entre a verdade e seus efeitos concebíveis. Os 
conceitos podem ser compreendidos por seus efeitos concebíveis, mas não se limitam 
a eles; por exemplo, vemos que o diamante é duro porque tritura qualquer outra pedra, 
porém “não pensamos por isso que o diamante começa a ser duro quando começa a 
triturar outra pedra” (PEIRCE apud APEL, 1997, p. 111).

Isso significa que a dureza do diamante não consiste em nenhum tipo de ex-
perimento, mas sim “segue uma lei real em função da qual, em todos os experimen-
tos sensíveis que seguem certo procedimento, apareceriam certos ‘efeitos sensíveis’” 
(APEL, 1997, p. 111), portanto “a dureza do diamante é uma possibilidade real das 
coisas que os experimentos se limitam a pôr em manifesto” (idem). O pragmaticismo 
não é uma teoria verificacionista centrada no sentido expresso pela experimentação; o 
experimento deve ser entendido de maneira ampla como ponto de encontro com exem-
plos concretos das leis da realidade.

Vamos entendendo a partir daí que o objeto dinâmico aparece nos fatos da 
linguagem, manifesta-se como objeto imediato veiculado pelo signo, mas isso não é 
tudo – afirmá-lo seria submeter o mundo às capacidades das representações. Podemos 
concordar com os idealistas que “falar em um mundo irrepresentável já é representá-
-lo”, mas apenas em determinada medida. O mundo, o objeto dinâmico, ou, conforme 
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exemplificado, a dureza do diamante, devem aqui entender-se como lei regular “a que 
a nós, seres humanos, nos remete todo sentido do real” (APEL, 1997, p. 112). 

A realidade como lei regular aparece também no processo científico de in-
vestigação considerado como atividade coletiva e contínua, sendo o objeto dinâmico 
aquele que se mostra sempre o mesmo se a pesquisa for prolongada suficientemente. 
Isso porque Peirce sugere, em sua definição de “verdade”, um “princípio de conver-
gência imanente a ela, que opõe a qualquer relatividade concebível na experiência a 
força do pensamento inferencial ‘in the long run’” (APEL, 1997, p. 92).

Para Peirce, portanto, estamos caminhando na direção de uma verdade cuja 
característica é insistir em revelar-se como é. Este “caminhar” se dá como “tendência 
assintótica3 em direção à verdade” e é a “esperança epistemológica” na qual a ciência 
se ergue (ANDACHT, 2004). A continuidade que a caracteriza como atividade em 
constante aperfeiçoamento pode ser entendida pela correspondência inexata estabele-
cida entre objeto imediato e objeto dinâmico na ação do signo. Postular que é impos-
sível existir uma realidade para além das representações é negar ao conhecimento sua 
capacidade processual de aprimorar-se rumo à verdade, ou pior, de conhecer. 

Nesse sentido, é interessante colocar o papel da dúvida e da indeterminação 
como força que impele o pensamento, como signo, a aperfeiçoar-se ou buscar outros 
pontos de adequação à realidade. A argumentação de Peirce, neste âmbito, nega que as 
representações e as teorias atingem o conhecimento absoluto da verdade, porque, neste 
caso, seria possível, dentre outras coisas, conhecer todo o funcionamento das leis do 
Universo, em um cenário de determinação causal (IBRI, 1992, p. 46). 

Surge daí a necessidade de apresentar o falibilismo, na proposta peirceana, 
para entender em que medida é possível atribuir à ciência seu caráter de erro. Visto 
que o signo só pode ilustrar determinados aspectos do objeto, a representação tem a 
característica própria de ser incompleta. Porém, sabendo que o objetivo das teorias é 
permitir conhecer, podemos perceber que no uso científico e no teste experimental os 
conceitos confrontam-se com um mundo que eles não representam por inteiro; neste 
caso eles podem ser aprofundados e corrigidos.

Ainda, o falibilismo funciona sob o regime do evolucionismo que caracteriza 
a ideia de crescimento contínuo, presente em diversos pontos da filosofia peirceana (o 
crescimento do signo, a teleologia, o indeterminismo ontológico). “O falibilismo é a 

3.  Em geometria analítica, uma assíntota de uma curva é uma linha tal que a distância entre a curva e 
a linha aproxima-se de zero na medida em que elas tendem ao infinito.
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doutrina de que nosso conhecimento nunca é absoluto, mas é como se sempre flutuasse 
em um continuum de incerteza e indeterminação” (CP. 1.171). 

Assim, 

em relação à grande paixão de Peirce pela ciência, o mais importante era o crescimento. (...) 
As teorias guiam a inquirição para que, nela, elas se aprimorem. Não é preciso dizer que esse 
crescimento é em direção à verdade (não apenas em maior acurácia, mas, mais importante, 
em direção a verdades maiores e mais profundas); mas talvez seja melhor dizer que o cresci-
mento vem primeiro e que “verdade” se define como seu limite ideal (SHORT, 2004, p. 287)

Isso nos permite ver a contribuição de Peirce a uma nova concepção de ci-
ência superando a de conhecimento sistematizado: é uma conversão da “vontade in-
telectual” não mais como ambição de atingir a verdade final, mas como “vontade de 
contribuir para um processo contínuo, a ser continuado pelos outros” (SHORT, 2007, 
p. 327).

No cenário do conhecimento falível, portanto, há uma tendência cada vez 
maior para a aprendizagem – a mente aprende no estabelecimento progressivo de ver-
dades e fixação de crenças, em um regime cuja condição fundamental seja a existência 
de uma realidade que, como objeto dinâmico, seja externa ao signo. 

Conclusões
Este artigo procurou explorar a distinção entre objetos dinâmico e imediato 

para contribuir na compreensão da visão peirceana de método científico, trabalhando 
também seu realismo e o estatuto da representação.

Expusemos que o real, como interesse científico, encarna-se na figura de um 
objeto dinâmico externo à própria ciência, funcionando como princípio regulador que 
dá ao conhecimento sua coesão e permite a aprendizagem da mente. Ao mesmo tempo, 
porém, esse mesmo real expressa-se nos objetos imediatos veiculados pela represen-
tação.

A verdade, pela própria concepção peirceana de ciência, não pode residir ou 
revelar-se inteira em uma opinião. Admiti-lo seria confiná-la ao objeto imediato no 
signo. Ao contrário, a verdade vai se revelando aos poucos no processo científico de 
descoberta e experimentação com a realidade. É assim que a realidade (objeto dinâmi-
co) e a realidade representada (objeto imediato) têm uma conexão necessária que nos 
impele a vê-las como interligadas. A realidade é mais do que aquilo que pode ser vis-
lumbrado; para Peirce, “ela é experimentada, provada, tocada, cheirada (...). Conhecer 
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a realidade por meio de suas representações em nenhuma medida diminui nosso con-
tato com o real” (ANDACHT, 2010, p. 4).

Na trilha do método científico, vemos que a realidade mediada pelo signo não 
nos basta; aparece em nossa experimentação com o mundo a necessidade de ampliar 
nossas opiniões e hábitos de crença em uma afinidade crescente com a verdade. Assim 
entendemos que a realidade representada e a realidade em si identificam-se cada vez 
mais, no telos (τέλος) que constitui o ponto-limite final e ideal que traça o rumo da pes-
quisa, mas que é impossível determinar.

Finalizando, aceitamos o convite de reforçar com Peirce a realidade como 
aquilo que “é independente das divagações minhas ou suas” (PEIRCE apud RO-
BERTS, 1970, p.71), contrapondo-nos ao nominalismo ou idealismo não só na abor-
dagem deste problema epistemológico, mas também no da vida:

A questão se o genus homo tem alguma existência a não ser como indivíduo é a questão se há 
algo mais importante que a felicidade e aspirações individuais. Se os homens realmente têm 
algo em comum, de modo que a comunidade deve ser considerada como fim em si mesma 
(...) é a questão prática mais fundamental em relação a toda instituição pública cuja constitui-
ção temos o poder de influenciar (CP. 8.38). 
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