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Resumo: O texto dá continuidade a uma pesquisa sobre a editoria de artes da revista 

Bravo!, na versão editorial publicada até agosto de 2013. Fazendo uso de conceitos da 

semiótica de Charles Sanders Peirce, este texto faz uma análise da reportagem publicada 

em julho de 2012 sobre a exposição do artista venezuelano Carlos Cruz-Diez. Observa-

se como a constituição do texto lida com signos de caráter singular, conforme a 

categoria fenomenológica da secundidade e os modos de produção da cultura 

jornalística. Ao mesmo tempo, incorre frequentemente em generalizações que 

correspondem a modos de consagrar objetos artísticos, na ordem da categoria 

fenomenológica da terceiridade. Signos na ordem da secundidade também são aqueles 

que mais se aproximam do caráter estético, estando próximos da categoria 

fenomenológica da primeiridade. 
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1. A metodologia semiótica 

 

Como ocorre a intermediação de objetos e acontecimentos artísticos através do 

jornalismo? Esta pergunta move a pesquisa, da qual este artigo faz parte, sobre a 

editoria de Artes Visuais da revista Bravo!, quando publicada de janeiro de 2012 até 

agosto do ano de 2013, pela editora Abril
2
. Neste artigo, é analisada a reportagem “Nos 

Olhos de Quem Vê” (WEISS, 2012, p.30-35), que trata da exposição retrospectiva do 

artista venezuelano Carlos Cruz-Diez, ocorrida na Pinacoteca do Estado de São Paulo. 

Em termos de metodologia, a análise faz uso dos conceitos semióticos de Charles 

Sanders Peirce, percebendo a reportagem como um conjunto de signos verbais e não-

verbais, que têm como objeto o evento artístico. 

A teoria peirciana tem como principal fundamento a explicitação das categorias 

fenomenológicas, definindo a produção de sentido entre o caráter idealístico da cultura 

humana e as condições materiais a que ela está circunscrita. Na teoria de Peirce, os 

signos e as linguagens são concebidos a partir das condições materiais e as suas 

potencialidades, que consistem na categoria fenomenológica da primeiridade, passam 

pela corporificação desses elementos em fenômenos, a categoria da secundidade, e têm 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Semiótica da Comunicação, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em 

Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Em uma nova versão on-line, atualmente a revista Bravo! vem sendo publicada com uma outra concepção 

jornalística. 
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continuidade nos hábitos de pensamento, que consistem nas relações frequentes entre os 

seres e as formas de sistematização dessas ocorrências na cultura humana, seja em 

hábitos vivenciados, hábitos culturais, nas próprias linguagens e ciências, ou seja, a 

categoria fenomenológica da terceiridade. 

Um dos aspectos mais importantes da semiótica de Charles Sanders Peirce é o 

fato de que este autor não reduz a semiose, - a capacidade dos signos de gerarem 

continuamente novos signos, produzindo assim relações de sentido, - ao plano 

unicamente simbólico.  

A semiose é uma trama de orientação lógica dos processos de 

continuidade. O pensamento é o campo privilegiado da continuidade. 

Muito cedo, Peirce deu-se conta de que não há pensamento ou formas 

de raciocínio – nem mesmo as formas puramente matemáticas, e mais 

ainda estas – que se organizem exclusivamente por meios de signos 

simbólicos. A semiose genuína é um limite ideal. No plano do real, só 

ocorrem misturas. Outros tipos de signos, além dos símbolos, intervêm 

e são necessários à condução do pensamento e das linguagens. A 

mistura sígnica é parte integrante do pensamento e de todas as 

manifestações de linguagem. Desenredar a meada das misturas sígnicas 

foi uma das tarefas a que Peirce dedicou boa parte de sua existência. 

(SANTAELLA, 2000, p. 90) 
 

Peirce, em seus escritos reunidos nos Collected Papers, dedicou vários textos às 

categorias fenomenológicas, buscando evidenciar os aspectos fundamentais para a 

compreensão do pensamento, configurando uma excelente teoria do ponto de vista 

metodológico. No livro Semiótica (PEIRCE, 2000), elucida: 

[As] verdadeiras categorias da consciência são: primeira, sentimento, a 

consciência que pode ser compreendida como um instante do tempo, 

consciência passiva da qualidade, sem reconhecimento ou análise; 

segunda, consciência de uma interrupção no campo da consciência, 

sentido de resistência, de um fato externo ou outra coisa; terceira, 

consciência sintética, reunindo tempo, sentido de aprendizado, 

pensamento. (PEIRCE, 2000, p.14). 
 

Todas as concepções semióticas de Peirce partem do fundamento das categorias 

fenomenológicas, cuja compreensão é a base para entender como deve operar qualquer 

tipo de análise que tenha a sua teoria como modo de observação. O autor Gérard 

Deladalle (1996) descreve: 

La primeridad es la categoría del PUEDE SER, de la cualidad pura; 

‘esta pura cualidad o talidad no es en sí misma una ocurrencia como 

ver un objeto rojo; es un puro posible…’ […] la secundidad es la 

categoría del OCURRE QUE ES, de ocurrencia, de la simple existencia 

de hecho; la terceridad es la categoría del SERIA si se relizaran 

determinadas condiciones […], la categoría de la ley. La primeridad 

tiene una generalidad universal, la terceridad, una generalid hipotética; 
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la secundidad indica lo que ocurre que es, lo individual concreto. 

(DELADALLE, 1996, p.134-135) 

    

O signo, para Peirce, relaciona-se aos objetos sob algum aspecto, de forma a 

mediar um interpretante nas mentes que o vivenciam. O autor classificou os signos a 

partir de suas características próprias (qualissignos, sinsignos, legissignos), das relações 

que estabelecem com os objetos (ícone, índice e símbolo) e de acordo com os diferentes 

interpretantes que produzem (rema, dicente e argumento). Levou em conta que podem 

ocorrer diferentes combinações dessas classes sígnicas na experiência prática e no 

pensamento, o que o levou a uma imensa produção intelectual de caráter lógico e 

filosófico, de forma a compreender a complexidade do pensamento. 

Neste artigo, interessa sobretudo a classificação dos signos quando a si mesmos. 

Identificam-se sinsignos, que consistem em signos que se apresentam como objetos 

ocorrentes ou fatos, o tipo de signo próprio da linguagem jornalística, marcada pelas 

noções de “atualidade” de de “relato factual”, na ordem da categoria fenomenológica da 

secundidade. 

O prefixo sin pretende sugerir a ideia de único, singular, aqui e agora. 

Peirce também se refere ao sin-signo como um objeto da experiência 

direta. Assim, qualquer coisa que compele nossa atenção é na sua 

insistência, um segundo em relação à atenção compelida. É o tropeço do 

encontro ou ocorrência que deve ser essencial ao sin-signo e que faz de 

um signo. É claro que ele envolve quali-signos. Nesse caso, não é a 

qualidade em si que está funcionando como signo, mas sim sua 

ocorrência no tempo e espaço numa corporificação singular. 

(SANTAELLA, 2000, p.100-101.)  
 

Esteticamente, os qualissignos seriam o tipo de signos mais importantes do 

campo das artes. No entanto, por serem inapreensíveis, uma mera possibilidade, eles 

somente podem ser tratados e percebidos como sinsignos. No entanto, ao tratar da 

sensibilidade, todo texto sobre arte ou estética tenta aproximar-se do tipo de ação 

sígnica que ocorre na ordem da primeiridade. 

Na semiose, o sinsigno atualiza-se como algo singular, podendo ser 

compreendido como um reflexo especular do objeto, ao modo indicial, e de forma a 

produzir interpretante do tipo dicente. No entanto, estes sinsignos, na maior parte, 

podem ser vistos como réplicas de legissignos, que correspondem a signos da cultura, 

que fazem parte de algum tipo de sistematização. A autora Lucia Santaella afirma: “É 

certo, porém, que todo sin-signo é, em alguma medida, uma atualização de um legi-

signo”. (SANTAELLA, 2000, p.101.) 
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Um legissigno corresponde a uma lei, estabelecido através de um sistema lógico 

ou cultural. Os sinsignos, geralmente são réplicas de legissignos. “[São] sin-signos 

porque ocorrem aqui e agora, mas são réplicas porque corporificam e atualizam um legi-

signo” (SANTAELLA, 2000, p.102) 

De acordo com o empreendimento das semióticas em geral, os legissignos 

podem ser identificados nos mais diversos sistemas, atualmente compreendidos 

sobretudo no âmbito da cultura. As palavras são legissignos dos mais evidentes, pelo 

fato de que o seu sentido é dado pelo sistema linguístico. De acordo com a sua 

atualização nos textos, tornam-se réplicas ou sinsignos, produzindo semióticas de 

caráter mais singular. 

Nesta pesquisa, interessam especialmente os legissignos que correspondem à 

profissão jornalística e suas relações com o meio artístico e suas simbologias próprias. 

O texto jornalístico é construído de acordo a como a profissão do jornalismo se insere 

na sociedade com as suas tecnologias e modos de organização lógica particulares, ou 

seja, a cultura jornalística. 

Conforme o autor Nelson Traquina (2004), a tradição das pesquisas sobre 

jornalismo iniciada pelos sociólogos norte-americanos revelou “a dimensão trans-

organizacional no processo de produção de notícias, ou seja, todo o networking informal 

entre os jornalistas e a conexão cultural que provém de ser membro de uma comunidade 

profissional” (TRAQUINA, 2004, p.172).  

Há, nos textos, algo que não é somente uma característica do jornalismo, uma 

constante transição ou relacionamento entre signos da ordem da primeiridade, da 

secundidade e da terceiridade. Na produção intelectual, os signos mais perceptíveis são 

da ordem da secundidade e da terceiridade. Nos textos verbais, os signos da ordem da 

primeiridade aparecem de forma mais sutil, quando qualificam os eventos. Para o 

jornalismo, os signos da ordem da secundidade são privilegiados, ao contrário da 

filosofia e da matemática, por exemplo, em que os signos da ordem da terceiridade são 

os mais importantes. 

Quando se trata das artes, a categoria da primeiridade ganha relevância. Na 

definição desta categoria, compreende-se a percepção como algo da ordem de uma mera 

possibilidade, sem a identificação de um objeto concreto. A partir de uma vivência 

particular, ganha concretude e passa à secundidade, como algo da ordem de uma 

experiência singular, vivida por cada espectador. Na medida em que se compreende a 
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recepção de obras de arte como algo da ordem da subjetividade, isto deve ser levado em 

conta em textos que abordam a produção artística, já que a sensibilidade envolve a 

tendencialidade dos signos produzirem sentido, mas dependendo das vivências 

particulares destas semioses. 

Também interessam na abordagem deste artigo as classificações peircianas 

quanto às relações dos signos com seus objetos, que permitem a análise de aspectos 

não-verbais que constituem a apresentação gráfica das reportagens. Ícones são aqueles 

tipos de signo que se relacionam aos seus objetos por relações de semelhança, índices 

por algum tipo de relação causal ou física e símbolos, os que estão na ordem das 

convenções explícitas ou não da cultura ou dos hábitos. Conforme a autora Lucia 

Santaella, os signos podem estar conectados a seus objetos em virtude de uma 

similaridade (ícones); uma conexão de fato, não-cognitiva (índices); e hábitos ou uso 

(símbolos) (SANTAELLA, 2000, p.92).  

2. Análise da reportagem 

 

A revista Bravo! pode ser tomada como um signo que produz sentido dentro do 

meio editorial jornalístico e do contexto cultural, podendo ser reconhecida como um 

exemplo de jornalismo cultural, um sinsigno,  ou um símbolo de jornalismo cultural. 

Vista como um entre outros exemplos de jornalismo cultural, a Bravo! pode ser 

observada como uma ocorrência entre outras que demonstram a prática do jornalismo 

cultural. Quando tomada como um modo de produção a ser seguido, a revista passa à 

condição de símbolo, na medida em que por trás desta significação, está um 

reconhecimento do meio jornalístico, artístico ou do público leitor de uma prática 

legítima de jornalismo cultural. Em boa parte, contribuiu para essa possível condição 

simbólica o investimento feito pela editora, que permitiu uma elaboração gráfica de 

excelente qualidade e a distribuição nacional, embora a maioria das reportagens tratem 

de eventos nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. 

A condição de símbolo também daria à revista o lugar de legitimadora da 

produção artística, dando aos temas tratados o reconhecimento artístico, papel que é 

exercido também por outras instituições como os museus e outros espaços de 

visibilidade pública. Desta forma a revista constitui um espaço de consagração, que 

cumpre sobretudo com a função de explicitar o porquê daquele evento alcançar o 

patamar artístico. 
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A reportagem, analisada como um signo, seleciona aspectos ao modo da cultura 

jornalística, com legissignos próprios dessa prática profissional e de modo a alcançar 

um leitor interessado em artes visuais. Dessa maneira, levando em conta a concepção 

triádica de signo peirciana, observa-se como o signo relaciona-se à exposição artística, 

de modo a gerar possíveis interpretantes nas mentes leitoras. 

Na lógica da produção jornalística, é importante levar em conta a avaliação do 

assunto em relação ao conjunto geral da edição. Apesar do assunto abrir as páginas da 

editoria de Artes Visuais, o fato de a reportagem não ter recebido uma chamada de 

capa
3
, um legissigno da “cultura jornalística” (TRAQUINA, 2004), indica que o assunto 

não foi considerado dos mais importantes na edição daquele mês. 

A matéria ocupa seis páginas das 23 destinadas à editoria. Como está sendo 

frequente em todas as reportagens analisadas no período de janeiro de 2012 a março de 

2013, o planejamento gráfico é generoso e as páginas são ricamente ilustradas com 

imagens relativas à exposição, que neste caso trata-se de arte abstrata cinética. 

O título “Nos Olhos de Quem Vê” não se trata de um título jornalístico 

convencional, propondo mais a curiosidade em torno do assunto do que uma descrição 

objetiva. É acompanhado pela chamada para a reportagem e a reprodução de uma das 

obras, “Physichromie 93”, identificada pela legenda. Ocupando duas páginas, a imagem 

circular se adequa ao espaço de duas páginas, vazando nas margens superior e inferior. 

O círculo escuro maior contém um círculo menor com uma composição de vários outros 

círculos coloridos transparentes, combinados com barras verticais. O círculo, de certa 

forma, sugere a continuidade da reportagem nas páginas a seguir, pela sugestão de 

movimento própria da forma. Conforme a autora Donis A. Dondis (2000), a sugestão de 

movimento nas manifestações visuais estáticas, como no caso das páginas da revista, 

“está implícita em tudo aquilo que vemos, e deriva de nossa experiência completa do 

movimento da vida” (DONDIS, 2000, p.80) 

A escolha editorial por este ícone de uma das obras do artista para as primeiras 

páginas combinou a necessidade de uma primeira significação do objeto dinâmico
4
 com 

                                                 
3 Chamadas são pequenos textos ou títulos que aparecem nas capas de publicações jornalísticas impressas, 

ressaltando os assuntos considerados mais importantes na edição. A autora e editora Fatima Ali considera as 

chamadas como um dos elementos cruciais na elaboração da primeira página das revistas, sendo que “a capa tem de 

transmitir a identidade e o conteúdo da publicação, deter o leitor, levá-lo a pegar o exemplar, abri-lo e comprá-lo” 

(ALI, 2009, p. 67) 
4 “A distinção entre o ‘objeto dinâmico’ (objeto em si próprio, exterior ao signo, a cuja realidade a semiose busca 

aproximar-se cada vez mais) e o ‘objeto imediato’ (tal como o objeto é atualizado ou representado pelo signo) elucida 

e revela a complexidade das [semioses]” (HERMES, 2013, p.35). No caso desta reportagem analisada o objeto 
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as necessidades próprias da constituição do texto jornalístico, produzindo-se assim uma 

excelente abertura da editoria de artes visuais. As imagens reproduzidas nas páginas da 

revista são ícones porque estabelecem relações de semelhança com as obras artísticas. 

No entanto, também podem ser índices pelo fato de que as fotos foram feitas em 

presença das obras, sendo resultado da captação de reflexos luminosos no sensor do 

aparelho. Esta distinção semiótica ficou consagrada pela abordagem feita pelo autor 

Philippe Dubois no livro “O Ato Fotográfico” “[A] fotografia não é (necessariamente) 

analógica porque é (antes de mais nada) indiciária” (DUBOIS, 1993, p. 67). Desta 

forma a reportagem também cumpre com a função de estabelecer uma experiência 

prévia do que venha ser visitar a exposição. 

A forma circular dentro de outro círculo maior, cortado nas margens, adequado 

ao formato retangular das duas páginas, também estabelece iconicamente semelhança 

com o formato oval de um “olho”, ao qual remete o significado da expressão do título 

“Nos olhos de quem vê”. 

Primeiramente foi observado o movimento de leitura, próprio de quem folheia as 

páginas de uma revista. Mas há ainda outro movimento em questão, que é informado no 

texto de abertura: “Graças à ilusão de ótica, as obras de Carlos Cruz-Diez dão ao 

espectador a impressão de que se movimentam”. Desta forma os signos verbais do texto 

primeiramente enfatizam o significado da imagem, e a imagem volta a significar o texto 

verbal. 

A chamada de abertura conclui: “A primeira retrospectiva do venezuelano no 

Brasil, tido como o maior representante vivo da arte cinética, abre neste mês.” O 

sinsigno “primeira retrospectiva do venezuelano no Brasil”, que corresponde a um fato 

singular, associa-se ao legissigno “maior representante vivo da arte cinética”, que 

corresponde a um possível consenso do meio artístico em torno do artista. 

A legenda da imagem de abertura traz a citação de falas do entrevistado, ao 

modo de um legissigno da cultura jornalística, fazendo uso de um depoimento do artista 

feito em 1963: “A conclusão das minhas obras acontece quando são vistas”. As 

entrevistas constituem um legissigno da cultura jornalística por serem uma prática 

fundamental da profissão e pelo fato de que os textos que se qualificam como 

jornalísticos serem feitos em sua maioria com base na técnica de entrevista. 

                                                                                                                                               
dinâmico é a exposição do artista Carlos Cruz-Diez e objeto imediato, os aspectos relativos à mostra que o texto 

evidencia de forma a produzir sentido sobre o objeto dinâmico. 
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Para compreender a centralidade que a noção de “entrevista” ocupa na cultura 

jornalística, pode-se citar o autor Luiz Caversan (2009), em seu livro “Introdução ao 

Jornalismo Diário”, no qual identifica a “capacidade de perguntar” como a principal 

qualidade de um repórter (CAVERSAN, 2009, p.43). O autor Nilson Lage (2011) define 

a “entrevista” como o “procedimento clássico de apuração de informações em 

jornalismo”. “É uma expansão da consulta às fontes, objetivando, geralmente, a coleta 

de interpretações e a reconstituição de fatos” (LAGE, 2011, p. 73) 

Quanto os entrevistados tratam-se de artistas visuais, a importância da entrevista 

jornalística pode ganhar um significado diferenciado. O diretor da Coleção Patrícia 

Phelps de Cisneros (2014), que publicou um livro com uma extensa entrevista com 

Cruz-Diez, afirmou: 

Se assumirmos que a arte é sobretudo uma forma de comunicação e um 

veículo através do qual constrói-se significado e negocia-se 

interpretação, então as motivações, dúvidas, certezas e ambições do 

artista podem somente ampliar nossa compreensão e apreciação do 

objeto (PÉREZ-BARREIRO, 2014, p.11). 

     

A declaração do artista entrevistado, que já produz sentido por ser uma forma de 

tornar presente o artista em questão ao longo do texto, ao modo jornalístico, também 

pode ser vista como um sinsigno, uma ocorrência, que procura ganhar a dimensão de 

legissigno em relação ao trabalho artístico, qualificado assim de “interativo” ou como 

obra aberta. 

Os legissigos “interatividade” e “obra aberta” estão muito presentes nos 

discursos sobre arte da atualidade.  No livro “Arte Contemporânea”, o autor Michael 

Archer (2001) afirma: 

[A] questão das obrigações mútuas entre o artista e o espectador ser faz 

igualmente presente. Observar a arte não significa ‘consumi-la’ 

passivamente, mas tornar-se parte de um mundo ao qual pertencem essa 

arte e esse espectador. Olhar não é um ato passivo; ele não faz que as 

coisas permaneçam imutáveis (ARCHER, 2001, p.235). 

 

No seu texto clássico, “Obra Aberta”, Umberto Eco (1986) afirma: 
 

[Poder-se-ia] objetar que qualquer obra de arte, embora não se entregue 

materialmente inacabada, exige uma resposta livre e inventiva, mesmo 

porque não poderá ser realmente compreendida se o intérprete não a 

reinventar num ato de congenialidade com o autor. (ECO, 1986, p.41) 
 

Depois dessas considerações, é produtivo retornar ao título “Nos olhos de quem 

vê”, cuja semiose aparece claramente como um dos signos produtores de possíveis 

interpretantes, em torno dos legissignos “obra aberta”, “interatividade” e “movimento”. 
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Nas duas páginas seguintes, dois ícones ocupam a maior parte do espaço gráfico, sendo 

a reprodução de obras do artista, imagens abstratas constituídas pelas mesmas cores, 

com tonalidades diferenciadas, próximas do bege e do lilás. Uma imagem ocupa uma 

página inteira, marcada por espaços retangulares com texturas constituídas por formas 

retilíneas, sutis inclinações das linhas e sutis sobreposições que aguçam a percepção 

visual. Na outra página, o outro ícone, em dimensões menores, traz a reprodução de 

uma obra com formas não tão retilíneas, com a sobreposição de duas estruturas, cada 

uma com uma coloração diferente e uniforme, sobre uma ampla superfície branca. As 

composições coloridas são sinsignos icônicos remáticos que primeiramente produzem 

possíveis sensações, mas que ganham um caráter de legissigno na medida em que são 

reconhecidas como “arte abstrata” ou “arte cinética”, como os signos verbais da 

abertura do texto situaram. A revista serve-se das elaborações artísticas para a sua 

composição gráfica e ao mesmo tempo disponibiliza reproduções que permitem uma 

primeira experiência estética relacionada à exposição. Ao ler o texto, há uma produção 

de semiose na conjunção dos sentidos produzidos pelos ícones reproduzidos, por 

sinsignos como “busca pelo novos alcances físicos da cor”, “movimento”; e legissignos 

como “op arte” e “arte cinética”. 

A legenda, ao mencionar os títulos das obras, situa os sinsignos icônicos com as 

palavras (legissignos) que no texto verbal funcionam como sinsignos, na medida em que 

servem para atualizar um objeto específico, não uma generalização lógica, como é 

próprio dos legisssignos. Também uma informação sobre o processo de criação do 

artista funciona como um sinsigno: “A busca pelos alcances físicos da cor tornou-se 

uma obsessão para Cruz-Diez”. 

Para identificar quem é o artista, a abertura do texto principal cita vários 

legissignos, classificações de ordem profissional, nas quais ele pôde ser incluído: 

“cartunista”, “publicitário”, “artista urbano”, “autor de aplicativos para jogos 

interativos”, “homem de mídia”, “maior representante vivo da arte cinética”. Por ser um 

legissigno crucial em relação à exposição tratada pelo texto, a “arte cinética” é 

imediatamente definida: “aquela em que as abstrações ganham movimentos, seja por 

meio de ilusões óticas, seja por meio de motores ou outros artifícios” (WEISS, 2012, 

p.32) 

O parágrafo deixa de ter uma abordagem generalista ao abordar sinsignos que 

aproximam o artista do momento presente com a citação de fatos próximos ao contexto 
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espaço-temporal da exposição: “gosta de fazer exposições simultâneas em lados opostos 

do mundo”, “veio em abril conhecer a Pinacoteca de São Paulo (onde ocorre a 

exposição retrospectiva”, “em abril checou a montagem de instalações na galeria 

paulistana Raquel Arnaud”, “voltou da China, onde as mesmas obras estavam 

expostas”, “sem demonstrar cansaço, falava empolgado sobre a seleção das 150 obras 

que pontuariam sua trajetória na pinacoteca”. Deixam-se de lado generalizações 

qualificativas (legissignos), próprias da categoria fenomenológica da terceiridade, para 

dar um caráter de secundidade, de algo que se sucede aqui e agora no tempo, ao modo 

jornalístico. 

O trecho “Cruz Diez: Cor no Espaço e no Tempo enfim chega à capital paulista, 

após uma temporada de um ano de filas no Malba, o Museu de Arte Latino-Americana 

de Buenos Aires” evidencia o principal objeto dinâmico do texto, que se trata da 

exposição. Desta forma as palavras funcionam como um sinsigno, que se relaciona a 

uma ocorrência singular. No entanto, associa-se o “sinsigno” ao legissigno do 

“sucesso”, correspondente à percepção das palavras “temporada de um ano de filas no 

Malba” como a atualização no texto de uma ideia geral pré-existente, demonstrando 

assim a funcionalidade do texto como espaço de consagração, que visa sobretudo 

evidenciar que se trata inquestionavelmente de “arte”. 

As declarações feitas pelo artista, como já foi observado na legenda, são 

sinsignos que dão um sabor jornalístico acentuado ao texto e tornam presente na 

reportagem o pensamento do artista, ganhando um caráter de secundidade 

especialmente quando ele relata os seus processos de criação e elaboração da exposição: 

‘A conclusão dos meus trabalhos não acontece no ateliê, mas no espaço 

e no momento em que são vistos. A luz da pinacoteca é excepcional e 

tenho grande expectativa de que isso tornará a mostra surpreendente e 

muito diferente da apresentada na Argentina’, aposta Cruz-Diez. 

(CRUZ-DIEZ in WEISS, 2012, p.32) 

  

O depoimento dá uma maior concretude ao objeto dinâmico, estabelecendo uma 

mediação menos generalista do que o trecho inicial, fazendo com que a semiose transite 

de interpretantes da terceiridade para a secundidade, como é almejado pelo jornalismo. 

No entanto, parece que o intuito é sempre garantir que a mostra se trata da mesma que 

teve “sucesso” na Argentina: 

O recorte da curadora Mari Carmen Ramírez é, contudo, idêntico ao 

portenho: um resumo de todas as fases da carreira da artista, dos anos 

40 aos dias de hoje. O destaque tende a ser mesmo a produção realizada 

a partir da segunda metade do século passado, quando o tema tratado 
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nas obras, inicialmente de cunho social, deu espaço à abstração e a uma 

pesquisa mais voltada para o uso dos tons e sua percepção pelo olho 

humano. ‘Foi preciso um acúmulo incrível de fracassos para eu 

encontrar o meu caminho’, diz o artista. (WEISS, 2012, p.32) 

 

Este trecho citado acima revela a transição frequente entre signos das ordens da 

secundidade e da terceiridade. Mais uma vez, a semiose transita de signos que 

relacionam o evento paulista com o sucesso “portenho”, em direção à singularidade da 

obra do artista, evidenciando-se essa forma de produção de sentido através dos 

depoimentos do artista sobre o seu processo criativo. O signo “pesquisa mais voltada 

para o uso dos tons e sua percepção pelo olho humano” designa eventos concretos, 

resultado de ações humanas sobre a materialidade do mundo. É notável que após 

mencionar a ideia de “sucesso”, o texto vai atualizar a ideia de “fracasso”, no 

depoimento do artista, que a coloca como um evento típico da criação artística. 

É observável como signos da ordem da terceiridade articulam-se com signos da 

ordem da secundidade de forma a produzir sentido. O parágrafo seguinte inicia com a 

seguinte frase: “Em 1960, quando se mudou de Caracas para Paris, onde mantém ateliê 

atualmente,...” Levando em conta esse signo verbal, um possível interpretante da ordem 

simbólica é de que se trata de um artista latino-americano que obteve sucesso 

internacional, justamente por ter transitado entre a América Latina e um dos centros 

hegemônicos da cultura global. Esse interpretante é provavelmente associado, para o 

leitor, à ação criativa do artista, pois está imediatamente seguido pelo seguinte signo: 

“Cruz-Diez mergulhou de maneira sistemática e quase obsessiva na sua busca pelos 

novos alcances físicos da cor”. A ação do artista é colocada como a causa do “sucesso”. 

No entanto, também revela quais foram as preocupações que nortearam o artista e que 

produzem sentido em relação à sua obra, que investiga os efeitos cromáticos das 

composições visuais.    

O fenômeno da “pós-imagem”, que pode ser visto como um legissigno, na 

medida em que é uma classificação de um efeito visual, é apresentado como um 

componente fundamental da obra do artista: “De seus estudos surgiram criações como 

as Induções Cromáticas, pinturas feitas a partir de 1963 que exploraram o fenômeno 

conhecido como pós-imagem (as imagens que vemos demoram um pouco para se 

apagarem em nossa retina).” Na sequência do texto, essa mesma ideia é conduzida para 

a secundidade, com os seguintes exemplos das obras dos artistas: “Exemplares da série 

podem ser encontrados hoje em escalas que vão da parede de uma sala a um quarteirão 
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inteiro, como o recém-inaugurado no jardim do estádio de beisebol Miami Marlins, com 

mais de 1,5 mil metros quadrados.” A menção às dimensões relaciona a obra do artista à 

ideia de “monumentalidade”, que é uma forma de qualificar artisticamente a sua 

produção. 

No sentido de elucidar a obra do artista no contexto artístico, o parágrafo encerra 

com referência aos legissignos da teoria e da história da arte, “op arte” e “arte cinética”. 

A reportagem condena a confusão que se faz entre os dois movimentos artísticos, mas 

também aceita essa sobreposição, pelo fato de que as obras de Cruz-Diez proporcionam 

“um tipo de ilusão de ótica”, o que é um sinsigno. 

O próximo parágrafo trata de elucidar o legissigno “arte cinética”, classificação 

mais abrangente que é tomada como uma chave para a compreensão da obra do artista, 

assim como frequentemente ocorre com a produção de textos sobre as artes visuais. Cita 

os nomes de outros artistas que possam ser vistos como outros sinsignos, cuja produção 

sejam diferentes formas de atualização do legissigno “arte cinética”. Tratam-se do 

norte-americano Alexander Calder, do venezuelano Jesús Rafael Soto e do brasileiro 

Abraham Palatnik. Para o leitor que já tem alguma familiaridade com as obras desses 

artistas, geram-se interpretantes que correspondem a algum tipo de vivência desses 

trabalhos. Para o leitor cujo repertório não contempla essa experiência, a reportagem 

apresenta ao final signos icônicos (imagens) e textos verbais (sinsignos e legissignos 

inter-relacionados) sobre esses artistas, demonstrando assim interesse por contextualizar 

de maneira plena a abordagem da obra de Cruz-Diez. 

O legissigno do “movimento”, que apareceu na abertura do texto e nos ícones da 

primeira parte da reportagem, volta a ser significado nesta parte do texto, pois a arte 

cinética é descrita como a que “buscava romper com a condição estática da obra de arte, 

apresentando-a como um objeto em movimento”. A definição é conduzida novamente à 

secundidade, à atualidade, ao ser problematizada por um depoimento do artista: 

‘O cinetismo tinha um propósito radical, fundamental para a história do 

século 20. Mas o sentido do termo foi sendo banalizado a ponto de 

muito confundirem sua questão com artefatos decorativos equipados 

com motorzinhos’, espeta Cruz-Diez. (CRUZ-DIEZ in WEISS, 2012, 

p.32-35). 

 

O legissigno, que é contraposto ao da “arte cinética”, a “op art” é significado da 

seguinte maneira: 

[Conhece] seu auge entre 1965 e 1968, escora-se na criação de ilusões 

óticas em superfícies planas. As composições, em geral abstratas, 
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brincam com jogos entre figura e fundo, oferecendo padrões dinâmicos, 

que parecem vibrar, tremer ou pulsar. O húngaro Victor Vasarely e a 

britânica Bridget Riley são considerados os mais importantes nomes 

dessa escola. 

 

 No caso das artes visuais é mais adequado tentar descrever os sinsignos, 

aproximando a semiose da primeiridade, por isso, as imagens (ícones) são tão 

importantes em livros de história da arte e no jornalismo sobre artes visuais. Neste 

trecho, o texto tenta cumprir com essa função, descrevendo objetos, formas de 

composição visual e fenômenos de percepção. Ao final do parágrafo, o conjunto da obra 

do artistas citados aparece como atualizações de um legissigno da “consagração”, 

estando assim mais próximos das semioses próprias dos legissignos, do que aquelas dos 

ícones e dos sinsignos. 

 Nos três últimos parágrafos é quando haverá a maior aproximação semiótica à 

categoria da primeiridade, com a descrição qualitativa do objeto dinâmico do texto, a 

exposição de Cruz-Diez na Pinacoteca de São Paulo. No entanto é importante observar 

que há uma contínua preocupação em apresentar o trabalho como algo consagrado, que 

no parágrafo abaixo aparece na afirmação de que o conjunto do trabalhos é o “mais 

conhecido” e na sua cotação financeira: 

A maior parte da retrospectiva de Cruz-Diez é composta do seu mais 

extenso (e mais conhecido) conjunto de trabalhos: as Fisiocromias (uma 

obra da série bateu recorde de preço entre as peças do artista, em maio, 

ao ser vendida por 722 mil dólares em um leilão em Nova York). 

Realizadas desde 1959, as criações envolvem técnicas e suportes 

diferentes, como serigrafia, impressão digital, papel, metal, látex e 

PVC, mas usam a mesma linguagem, com conhecimentos de física e 

matemática, para concretizar um desejo que acabou por se tornar o 

projeto de vida do artista: libertar a cor de qualquer superfície. (WEISS, 

2012, p.35) 
 

 A listagem dos suportes ao final do parágrafo é o aspecto que mais aproxima a 

descrição da categoria da primeiridade, mas coloca o processo criativo do artista como a 

competência para a produção de efeitos cromáticos (categoria da secundidade), 

independente das superfícies usadas, no uso das técnicas (serigrafia e impressão digital) 

e por seus conhecimentos de física e matemática (categoria da terceiridade). 

Há no texto uma tentativa de reproduzir a experiência de visita à exposição, com 

base na realização anterior em Buenos Aires. Dessa forma há uma das mais profícuas 

aproximações à ordem da secundidade almejada pelo jornalismo: 

Ainda que os tons não estejam totalmente independentes como o autor 

gostaria, Cruz-Diez cumpre um propósito tão contemporâneo quanto 
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próximo do gosto do público: provocar experiências pessoais por meio 

de obras lúdicas. No Malba, em Buenos Aires, era curioso acompanhar 

a explicação da monitoria para uma única peça da família das 

Fisiocromias aos espectadores. Cada pessoa que tinha uma dúvida ou 

comentário sobre o trabalho falava como se estivesse diante de uma 

obra que só ela pudesse enxergar. E, de alguma forma, voltava à 

infância, revia o mundo de outro jeito. 

 

O texto afirma um legissigno, uma generalização lógica quanto à obra de Cruz-

Diez: “provocar experiências pessoais por meio de obras lúdicas”. Remete esta 

generalização lógica à secundidade, através da descrição do comportamento dos 

visitantes em relação a uma das obras da série Fisiocromias. Estabelece outra 

generalização lógica em torno da obra, “lembrança da infância”, para finalizar o texto 

com mais um depoimento do artista, justamente com as suas lembranças dos tempos de 

menino: 

Cruz-Diez escava nas memórias a sensação de descoberta que expressa 

em sua produção. ‘Quando era menino, durante o café da manhã, 

extasiado pelas cores sobre a toalha, me encantava com a ideia de que 

as tonalidades na verdade vinham do reflexo dos vidros coloridos nas 

janelas. A luz coloria a mesa da nossa refeição’, diz. Agora é a vez de a 

luz da Pinacoteca do Estado de São Paulo atribuir um novo colorido às 

peças do artista venezuelano. (WEISS, 2012, p.35) 
 

Este trecho com sabor literário exemplifica a dificuldade para a aproximação da 

categoria da primeiridade, que consiste na experiência própria dos ícones e que 

diferencia a produção e a recepção das obras de arte. Dois sinsignos, o comportamento 

dos visitantes da exposição e as lembranças da infância do artista foram contrapostos de 

forma a produzir uma semiose em relação às obras do artista, o mais próximo possível 

das categorias fenomenológicas da primeiridade e da secundidade.  

A edição da reportagem foi muito perspicaz ao ocupar toda a página anterior a 

este encerramento do texto, com o ícone de uma das obras mais inapreensíveis do 

artista, a instalação Cromosaturación, que, conforme descreve a legenda, “provoca 

experiências pessoais por meio de obras lúdicas” (WEISS, 2012, p.34) O ícone é uma 

foto de um ambiente dividido entre as luminosidades de cor azul, vermelho e verde, 

com a presença de espectadores interagindo com o ambiente. 

3. Considerações 

 A análise semiótica peirciana permite desconstruir textos, observando-os como 

conjunto de signos, de acordo com as categorias fenomenológicas. Nesta reportagem, 

especialmente por que o artista foi entrevistado e seus depoimentos foram enfatizados 
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pelas citações diretas, foi possível evidenciar como os paradigmas da cultura jornalística 

são importantes especialmente em relação ao jornalismo cultural. Ao tratar de obras de 

arte, é necessário produzir semioses marcadas pela ordem da secundidade de forma a 

perceber as obras na sua maior vitalidade, como entidades que interagem com os 

espectadores e são resultado de ações concretas. Enfatiza-se que as obras constituem-se 

por um vir a ser contínuo, também marcado pelos processos de criação e de recepção. 

Pelo fato de que o jornalismo cultural, a exemplo das reportagens da revista Bravo!, 

caracterizar-se como um espaço de consagração, os legissignos muitas vezes produzem 

semioses que afastam a produção de sentido da primeiridade e secundidade, que nesta 

reportagem foi tão profícua em termos de compreensão da obra, sobretudo pelas 

imagens reproduzidas com boa qualidade e pelos depoimentos do artista que revelaram 

seu processo criativo. 
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