
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 
Comunicação 

XXXII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba, PR – 4 a 7 de 
setembro de 2009 

 

 1

Estudos sobre Semiótica da Arte 1 
 

Bruna Casali da Silva2 
Isadora Finger Bittencourt3 

             Micaela Lüdke Rossetti4 
            Tassiara Baldissera Camatti5 

      Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul, RS 
 

RESUMO 
 

A Semiótica da Arte é estudada para decifrar o que os artistas objetivavam e objetivam 
passar ao mundo através de suas obras de arte. Segundo Jan Mukarovsky, linguista 
tcheco, toda obra de arte tem caráter autônomo – servindo de intermediário entre o 
artista e o receptor – e caráter comunicativo – exprimindo sentimentos, ideias, estado de 
espírito, a realidade. Este artigo discute sobre arte e sobre semiótica da arte, com base 
em pontos de vista de diferentes autores como Maria José Palo, Ernst Kris, Anton 
Ehrenzweig, Gilbert Duran, Elaine G. P. Caramella, Lúcia Santaella, entre outros. Por 
fim, os conhecimentos adquiridos são aplicados em uma análise da pintura intitulada 
“Guernica”, de Pablo Picasso. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Arte; Semiótica; Guernica 
 
1 INTRODUÇÃO 

O presente artigo visou identificar os signos presentes nas obras de arte, assim 

como analisar suas estruturas. Obras de arte são veículos de comunicação que objetivam 

passar uma mensagem. Estudar a semiologia na arte é essencial para entender o 

processo de produção do autor e de percepção do receptor em relação a essa mensagem, 

ao conteúdo significativo da obra. O tema é de extrema relevância para evitar avaliações 

equivocadas de obras de arte e para entender como uma mesma obra pode atingir os 

receptores de diferentes maneiras. Acerca dessas afirmações nos propusemos a 

responder: A arte é um signo? Que tipo de signo? Como a arte usa a semiologia? O que 

ela comunica? Qual a importância da estrutura de uma obra de arte no seu sentido 

global? Qual a relação da arte com a realidade e seu contexto histórico? Quais os 

objetivos dos produtores de arte? 

Para efetuar o desenvolvimento do artigo, primeiramente foi feita uma extensa pesquisa 

baseada em autores que já estudaram a arte e a semiótica da arte. Em seguida, 
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construímos as duas primeiras partes do artigo: um texto somente sobre arte e um outro 

sobre as teorias semióticas da arte do ponto de vista dos autores estudados. A terceira 

parte do artigo foi feita com base nas duas primeiras partes, analisando e discutindo os 

resultados dos elementos presentes na arte com o auxílio de uma obra de arte específica, 

a Guernica, de Pablo Picasso. Por fim, realizamos as considerações finais considerando 

todo o processo de criação do artigo e todos os conteúdos estudados para a sua 

realização 

 
2 ARTE 

A arte - produto ou processo em que o conhecimento é usado para realizar 

determinadas habilidades - geralmente é entendida como a atividade humana ligada a 

manifestações de ordem estética, feita por artistas a partir de percepções, emoções e 

ideias. Seu objetivo é estimular essas instâncias de consciência em um ou mais 

espectadores. Ou seja, cada obra de arte é uma forma de interpretação da vida, pois é 

produzida através de sentimentos, vontades, conhecimentos, ideias, criatividade e 

imaginação dos artistas. Quanto ao prazer proporcionado pela obra de arte, existem 

períodos em que a tendência é a de provocá-lo, outros que são indiferentes, e ainda os 

que buscam a sua inibição. 

A arte existe desde que há indícios do ser humano na Terra. Ao longo do 

tempo, a função da arte tem sido vista como um meio de espelhar nosso mundo, para 

decorar o dia-a-dia e para explicar e descrever a história e os diversos “eus” que existem 

dentro de um só ser. 

Os historiadores de arte buscam determinar os períodos que empregam 

determinado estilo estético, denominando-os de movimentos artísticos. A arte registra as 

ideias e os ideais das culturas e etnias, sendo assim, importante para a compreensão da 

história do Homem e do mundo. Ela traz indícios sobre a vida, a História e os costumes 

de um povo, inclusive dos povos e nações já extintas, fazendo com que conheçamos 

várias civilizações. Algumas das grandes tradições artísticas que são conhecidas e 

utilizadas até a atualidade têm fundamentação na arte dos povos antigos.  

Arte é um campo do conhecimento humano que evoca a vivência e a 

interpretação sensorial, emocional e intelectual da vida em todos os seus aspectos. A 

verdadeira essência da arte é poder transformar a realidade de acordo com os ideais e 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sentimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vontade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Criatividade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagina%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Movimentos_art%C3%ADsticos
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pensamentos do artista. Formas artísticas podem extrapolar a realidade, exagerar coisas 

aceitas ou simplesmente criar novas formas de se observar a realidade. 

Uma obra artística só se torna conhecida quando algo a faz ficar diante de um 

dos sentidos do ser humano. Os meios de comunicação criam maior acessibilidade entre 

a pessoa que deseja desfrutar da arte e a própria arte. 

2.1 História 
Em cada época, diferentes grupos (ou cada indivíduo) escolhem como devem 

compreender esse fenômeno cultural que é a arte. O método formalista mais antigo 

entende que a obra de arte se dá pelas formas. O método histórico entende que a obra de 

arte é um fato histórico, portanto reflexo e ação em um determinado contexto histórico. 

O método sociológico entende a obra de acordo com o estudo da sociedade a qual ela 

pertence. O método iconográfico entende a obra pelos ícones e símbolos que ela 

carrega. 

Ao longo do tempo, podemos observar as grandes mudanças sofridas pela arte, 

com seus inúmeros períodos e movimentos, transformando-se e evoluindo 

constantemente.  

2.2 Estrutura 
As estruturas que compõe uma obra de arte (arranjo de formas, cores, ritmo, 

texturas, e linhas) expressam as idéias e emoções que ela irá passar. Diante de um 

quadro, cada espectador terá uma sensação diferente, de acordo com sua disposição, 

seus conhecimentos e seus gostos.  

Como característica específica da estrutura na arte, consideramos as relações 

mútuas entre as suas componentes – relações por sua essência dinâmicas.  O que 

perdura é apenas a identidade da estrutura. A sua composição interna e a correlação das 

suas componentes modificam-se incessantemente - a hierarquia, a subordinação, a 

superioridade mútua das componentes, encontram-se num estado de permanente 

mudança. Aquelas componentes que temporariamente vêm a primeiro plano têm 

importância decisiva para o sentido geral da estrutura artística. 

Para que uma obra de arte possa ser compreendida como uma estrutura, tem de 

ser entendida e também criada em relação à determinadas convenções artísticas, 

estabelecidas pela tradição artística, que estão na consciência dos artistas e dos 

receptores. Identificando-se, por um lado, com as convenções artísticas do passado e 

encontrando-se, por outro, em contradição com elas, a estrutura da obra impede que o 
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autor entre em conflito com a realidade presente, com a situação da consciência social 

do momento, e com estado da sua própria consciência. Cada obra de arte se integra num 

fluxo contínuo através dos tempos.  

A estrutura da obra de arte se manifesta como um processo e como um 

movimento. A atitude do autor perante a realidade e o seu método de criação variam 

com o tempo, modificando - consequentemente - as estruturas das suas obras. O autor 

está submetido a transformações devidas à evolução da consciência social, existindo 

sempre uma tensão entre o que se muda e o que se conserva. Cada uma das gerações de 

artistas que vivem numa mesma época, representa, pela sua criação, outra estrutura (por 

vezes muito diferente das demais) e estas estruturas influenciam-se reciprocamente. Há 

também relações mútuas de influência entre as artes das diversas nações. 

A obra artística particular, a evolução de cada arte em conjunto e as relações 

recíprocas entre elas, têm um caráter de estrutura. 

2.3 Função 
A obra pode ser capaz de exercer várias funções ao decurso do tempo. A 

mudança de função dominante manifestar-se-á, necessariamente, na transformação do 

sentido global da obra. 

As funções da arte são muitas e variadas, mas uma entre todas é específica para 

a arte e, sem ela, a obra de arte deixaria de ser obra de arte: a função estética. A função 

estética, mais que incluir as coisas ou as atividades num contexto prático, exclui-as 

desse contexto. O fato de a função estética não tender para um objetivo prático não quer 

dizer que ela impeça o contato da arte com os interesses vitais do homem.  

As funções práticas encontram-se em proximidade e competição recíproca, 

esforçando-se por prevalecer umas sobre as outras, mostrando tendência para a 

especialização funcional. A função da arte aparece como um conjunto de energias vivas 

em permanente tensão e em permanente conflito. As funções da obra são 

compartimentos em movimento, que continuamente transformam o aspecto da obra de 

receptor em receptor, de nação em nação, de época em época. 

A função estética se objetiviza na consciência do receptor, de modo que este 

avalia o objeto baseando-se na sua comparação com determinadas convenções artísticas, 

em parte realizadas e em parte violadas. No entanto a aceitação do objeto como obra de 

arte é só uma manifestação extrema de um fenômeno muito mais geral: a sensação de 
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liberdade na decisão da funcionalidade da obra de arte – sensação que constitui fator 

indispensável na sua eficácia. 

Os conceitos que formam a estética são beleza, equilíbrio, harmonia e forma. 

A beleza é uma percepção individual, caracterizada normalmente pelo que é 

agradável aos sentidos. Esta percepção depende do contexto e do universo cognitivo do 

indivíduo que a observa. O belo depende muito da sociedade e de suas crenças. O 

equilíbrio se encontra quando todos os elementos que compõe a imagem estão 

organizados de tal forma que nada é enfatizado, todos passando uma sensação de 

equilíbrio visual. O que influencia o equilíbrio são as cores, as imagens, as superfícies, 

os tamanhos e as posições dos itens presentes na obra. Harmonia é relacionada à beleza, 

à proporção e também à ordem. Os elementos variam conforme um grau de importância 

pré-estabelecido, se relacionando ao esquema geral da organização do objeto. A forma 

da obra também é uma das coisas mais importantes. 

 
3 TEORIAS SEMIÓTICAS DA ARTE 

Vivemos em uma sociedade rodeada de linguagens que precisam ser decifradas 

para ganharem sentido. Semiótica é a ciência geral que analisa todas essas linguagens, e 

as suas significações. Em outras palavras, é o estudo de todos os sistemas de signos 

através dos quais os seres humanos se comunicam. A semiótica possibilita o estudo do 

conjunto dos processos de produção de sentidos, seja nas expressões verbais, não 

verbais ou no mundo natural. Ela busca descrever e analisar a constituição dos 

fenômenos como signos. 

O signo é uma criação do ser humano para representar, através de linguagens, o 

que há no mundo. Ele carrega em si a substituição – imagem - de outra coisa: seu 

objeto. A partir dessa relação signo-objeto, o sujeito interpretador forma em sua mente 

outro signo que traduz o significado do primeiro. O significado de um signo é outro 

signo, podendo ser este uma imagem mental ou evidente, uma ação ou reação, uma 

palavra ou um sentimento. 

3.1 Semiótica de Peirce 
Uma das linhas teóricas da semiótica é chamada de Semiótica Peirceana, já que 

o seu fundador chamava-se Charles Sanders Pierce (EUA, 1839 – 1914). Para Pierce – 

considerado o verdadeiro pai da semiótica - tudo no mundo é signo, tudo são entidades 

semióticas, desde os objetos até o próprio ser humano. Como essa visão é bastante 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Percep%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Harmonia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Propor%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Forma
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ampla, ele dividiu os signos em três categorias chamadas Categorias do Pensamento e 

da Natureza ou Categorias Universais do Signo: Primeiridade é a capacidade 

contemplativa do ser humano, o ver, o acaso, o espontâneo, o puro sentir. É indivisível e 

intransferível. O ícone representa a sua relação no signo-objeto, representando o objeto 

por semelhança, possuindo as mesmas características do objeto, como a escultura de um 

homem, um risco feito a lápis ou uma metáfora verbal. Secundidade é a capacidade para 

distinguir e discriminar experiências, a reação dos fatos concretos, baseada naquilo que 

já conhecemos. É a relação entre duas forças que não existem se há a ausência de 

alguma. O índice representa a sua relação no signo-objeto, indicando outra coisa com a 

qual está ligado. Relaciona-se com o real dizendo respeito à experiência, como uma 

batida na porta, uma impressão digital, uma seta indicando a direção. Terceiridade é a 

capacidade de generalizar os fatos e organizá-los em categorias. É a mediação, a 

aquisição, a interpretação do mundo. A terceiridade nos faz conhecer algo mais. O 

símbolo representa a sua relação no signo-objeto e, por convenção, não tem relação com 

a coisa representada. Refere-se ao objeto denotado pela associação de ideias produzidas 

por uma convenção, como uma pomba branca representando a paz. 

3.2 Semiótica da arte na visão de diferentes autores 
As Categorias do Pensamento e da Natureza facilitaram o desenvolvimento da 

semiótica fazendo com que os signos de diversas áreas da vida passassem a ser 

analisados. Entre elas, a arte foi - e continua sendo - um segmento atrativo para 

semiotistas já que carrega em si relações de produtores e receptores, da obra de arte com 

seu contexto (sua realidade, seu tempo) e as próprias relações de signos, além de ser um 

instrumento de comunicação. Os estudiosos buscam interrogar as formas de significação 

e os tipos de significados presentes nas obras de arte acerca da mensagem que as 

mesmas podem veicular. 

Analisando obras de arte produzidas nas diferentes épocas da história, pode-se 

concluir que desde sempre a semiótica se fez presente. A pintura do século XVI buscava 

a comunicação através de símbolos que expressavam conhecimentos religiosos e que 

pretendiam atingir o observador com objetividade e clareza, sem deixar dúvidas sobre o 

que estava sendo dito (terceiridade). No século XIX as telas eram compostas por sinais, 

criando relações indiciais (secundidade) e surgia a fotografia e o cinema, levando a arte 

para outros segmentos. O século XX chegou trazendo as vanguardas modernas que se 

desvincularam das regras artísticas e começaram a pregar a liberdade e o uso de novos 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 
Comunicação 

XXXII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba, PR – 4 a 7 de 
setembro de 2009 

 

 7

materiais e suportes. Ainda no século XX, especificamente nos anos 60, os artistas 

conscientizaram-se sobre a existência dos signos e passaram a valorizá-los e utilizá-los 

ao seu favor, criando obras de arte recheadas de mensagens e conceitos. Nessa época foi 

formado o Fluxus, um grupo de artistas com referências Dadaístas que buscava inserir a 

arte no cotidiano das pessoas retirando as obras dos museus e galerias e levando-as para 

o convívio da população. 

Peirce denominou a arte como sendo uma “ciência prática”. Read, Herbert 

(1955, apud MILNER, 1973, p.89 - 90), em seu livro Icon and Idea (ícone e Idéia) 

afirma que arte é descobrir (mais do que procurar) novos símbolos para significar novas 

áreas de sensibilidade. Maria José Palo (1998), no artigo Artes são hábitos: hábitos são 

artes, diz que, normalmente, a arte representa o objeto em seu caráter de signo. Para que 

haja a produção de uma obra de arte é necessário ter idéias que, na arte, são sempre 

mutáveis, não tendo início ou final delimitados e baseadas nas experiências do artista. 

Quando interpretadas pelo receptor, a obra de arte ganha um sentido baseado na 

experiência imaginária. A função básica dessa abordagem do objeto do signo artístico é 

proporcionar um novo contexto reprodutivo de hábitos novos que melhor se adaptem ao 

tempo presente. A imaginação é o único meio de unir o velho com o novo. 

 
O signo cresce, e uma vez sujeito à mudança de um tipo espontâneo, 
cumpre as leis reprodutivas do seu processo evolucionário. 
Continuidade ou generalidade estão enraizados no hábito em função 
desse processo de geração de modelos gerais. O signo de qualidade 
artística desenvolve-se segundo suas próprias leis, leis de pura auto-
replicação (signos de-generados), de produção de realidade (signos 
didáticos), ou de objetos “semioticamente reais” (interpretantes). 
Nesse processo triádico da semiose, no qual os interpretantes são, 
incessantemente, comutados em signos sucessores na direção da 
encarnação final da qualidade em objeto, é que resulta a novidade da 
criação da arte. (PALO, apud OLIVEIRA e FECHINE, 1998, p.300 - 
301.) 

 
Jan Mukarovsky (1891 – 1975), linguista tcheco, analisou as funções estéticas 

das obras de arte tendo como base a troca da ideia de beleza pela ideia de função. Para 

ele, o ser humano só consegue perceber características das coisas que podem ser usadas 

para alcançar algum objetivo. O comportamento é fruto da relação sujeito X coisas e a 

realidade é simplificada através de conceitos. Para Mukarovsky, a classificação das 

obras de arte deveriam ser feitas com embasamento nos fenômenos sociais, tendo em 

vista que seu objetivo é ajudar o receptor a formar sua própria relação com a realidade. 
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Alguns cientistas buscaram justificar aspectos das obras de arte usando a 

psicologia.  Kris, Ernst (1953, apud MILNER, 1973, p.90) autor de Psychoanalytic 

Explorations in Art (Explorações Psicoanalíticas na Arte) contraria Mukarovsky 

dizendo que o teste do valor de uma obra de arte deve ser medido pela proximidade à 

vida psíquica do artista e não pela proximidade à realidade, ao contexto social. 

Ehrenzweig, Anton (1953, apud MILNER, 1973, p.92) no que diz respeito à percepção 

do ser humano, fala sobre uma “tendência articulada” da mente humana para justificar o 

fato de, na maioria das vezes, nos inclinarmos a notar formas compactas, precisas e 

simples, excluindo aquilo que não deciframos facilmente. Pierce afirma que “só 

percebemos aquilo que conhecemos” e os nossos sentidos funcionam como um 

mecanismo abstraidor. 

A Escola Gestalt, uma das correntes da psicologia, baseia-se na ideia de que o 

todo é mais simples do que a soma das partes. Os psicólogos desta teoria criaram a 

“tendência de Gestalt” para descrever como tendemos a perceber em função da 

densidade e da coerência – de como gostamos de descobrir um padrão. É como se a 

mente humana criasse lógicas de interpretação e se negasse a enxergar o que é 

desconhecido. 

Outro grupo de estudiosos mais voltado para a área da antropologia, fixou seus 

esforços no entendimento das imagens. Imagem, do ponto de vista semiótico, é tudo que 

retrata uma percepção, um comportamento ou um signo, como um desenho, uma 

pintura, uma foto, um filme, letras, sinais, etc. Hardarik Bluhdorn conceitua imagens 

como sendo signos produzidos por organismos para fins de comunicação. Tais signos 

são vistos como produtos de comportamento pois são fruto da recepção do mundo por 

indivíduos de diferentes visões, podendo ser de função comunicadora, conservadora, 

interpretante e projetante. Duran, Gilbert (1960, apud STRÔNGOLI, 1998, p.99 a 101) 

afirma que todas as imagens – incluindo as obras de arte – são sempre símbolos, 

entidades imperfeitas. O símbolo é visto como algo abstrato, polivalente e plural, 

necessitando de um significante e de um significado. Os signos das obras de arte 

reúnem, então, uma imagem (significante) e um sentido (significado). Esse sentido 

baseia-se, para Duran, na vertente psíquica e cultural do artista e é resultado de ordens 

subjetivas do inconsciente e também de intimações objetivas do meio social. 
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Elaine G. P. Caramella (apud OLIVEIRA e FECHINE, 1998, p.44), em um 

artigo intitulado Imagem: material e procedimento, discute que as imagens na arte são 

linguagem construção, pois a introdução de novos materiais que geram novos 

procedimentos, consequentemente, geram outras concepções de signo artístico, 

ressignificando o que é chamado de imagem artística. A arte é uma organização de 

códigos e linguagens que se modificam com o passar do tempo, criando continuamente 

novos signos e significados. 

No segmento artístico da arquitetura, o italiano, escritor, filósofo e linguista 

Umberto Eco (1972), escreveu um livro chamado Introduzione alla semiótica 

(Introdução à Semiótica) onde dedica um capitulo inteiro a este ramo da semiótica. 

Com exemplos gráficos, ele demonstrou que é preciso ter conhecimento do código do 

produto em questão para entender o funcionalismo (a forma segue a função). As funções 

indicativas nos desenhos arquitetônicos remetem às funções práticas e as funções 

simbólicas remetem às referências sócio-culturais. Por exemplo: a residência de um 

padre idoso será feita com poucas escadas, ou sem nenhuma, para facilitar a locomoção 

do mesmo; e provavelmente terá características religiosas antigas, mantendo a 

identidade cultural. Outra importante contribuição de Umberto Eco foi a criação dos 

conceitos de denotação – efeito imediato que um signo causa no receptor - e conotação 

– o significado, aquilo que nossa mente desvenda. 

 Segundo Albert Aurier, poeta, crítico de arte e teórico do simbolismo, no ano 

de 1981: 

a arte deve ser idealista, já que seu único ideal é a expressão da ideia; 
simbolista já que exprime a ideia por formas; sintética, já que 
representa as formas por símbolos, subjetiva, já que o objeto deixa de 
ser considerado como objeto para tornar-se símbolo da ideia penetrada 
pelo assunto e, em consequência, decorativa, emotiva e mística. 
(SANCHES, 1891, apud OLIVEIRA e FECHINE, 1998, p.222) 

 

  Maria Lúcia Santaella Braga, uma das maiores pesquisadoras do campo da 

semiótica do Brasil, exprime que a necessidade de pronomes e índices aparece porque 

não existe maneira de distinguir o mundo real do mundo imaginário. Além disso, 

índices são também importantes para demonstrar a relação de conexão entre dois ou 

mais signos. Com dois signos, tudo pode ser expresso, mas não há raciocínio porque 

ele, o índice, se baseia na conscientização de que, onde existem relações explicitas, 

outras implícitas podem ser encontradas. O ícone é necessário então porque ele exibe 
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essas relações raciocinadas. A função da arte é, simplesmente, se apresentar para o 

experimentalismo da imaginação que usará associações, metáforas e jogos de linguagem 

para materializá-la.  

 
4 ANÁLISE, DISCUSSÃO E RESULTADOS DOS ELEMENTOS PRESENTES 
NA ARTE 

Ao analisarmos os pontos de vista de diversos autores, identificamos o olhar do 

linguista Jan Mukarovsky como o mais esclarecedor, utilizando-o, portanto, como 

principal referência para nossa análise conclusiva.  

A obra de arte, como todo signo, destina-se a servir como intermediário entre 

duas partes, o artista – autor do signo - e o receptor. Este signo é complexo porque cada 

um de seus componentes possui um significado parcial. Em um determinado tempo e 

através de uma análise atenta, o espectador mergulha no sentido autêntico da obra e une 

todas as diversas significações parciais através do processo de configuração do sentido 

total da obra. Quando este sentido está completo, o receptor percebe o testemunho do 

autor sobre a realidade. O modo e o procedimento pelo qual se forma o contexto 

significativo é essencial e decisivo para que o espectador tenha sua própria interpretação 

e ligação com sua realidade. 

Esta relação entre arte e verdade, especialmente, por seu caráter de signo, é 

historicamente variável. A arte tem muitas possibilidades de significação devido à 

realidade em seu conjunto. Ela é um signo autônomo - pelo fato de servir de 

intermediário entre membros de uma coletividade - e de signo comunicativo, pois 

funciona como palavra que exprime sentimento, a ideia e o estado de espírito. Há uma 

ligação que une o aspecto autônomo com o contexto geral dos fenômenos sociais. Como 

código comunicativo essa relação fica mais complexa, pois se refere a um determinado 

fato. 

O estudo da obra ficará incompleto enquanto o caráter semiológico da arte não 

estiver suficientemente esclarecido, pois sem orientação semiológica haverá tendências 

equivocadas para avaliar a obra de arte. 

Sendo assim, tendo como base os preceitos já citados neste artigo, para 

começar um estudo semiológico apropriado de uma obra de arte, devemos analisar – 

primeiramente - seu contexto histórico e artístico a fim de entender a que fase da 

evolução a norma estética predominante pertence. Colocando os conceitos em prática 
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analisaremos então o painel abaixo, intitulado “Guernica”, uma das obras mais 

significativas de Pablo Picasso. 
FIGURA 1: GUERNICA, 1937. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FONTE: http://memex.naughtons.org/wp-content/uploads/2009/03/guernica.jpg 
 

Produzida em 1937 (quando o mundo temia uma segunda guerra), foi 

encomendada pelo governo espanhol durante a guerra civil espanhola. O motivo foi um 

bombardeio aéreo feito pelos alemães na cidade que deu nome à obra, localizada no país 

Basco, no dia 26 de abril de 1937. A aviação alemã decidiu criar a primeira experiência 

de guerra aérea, inventando “tapetes de bombas”. A destruição foi total. Do ponto de 

vista da análise semiótica, não se pretende averiguar o que Picasso quis dizer ao mundo, 

senão como o disse. A pintura não é uma crônica dos acontecimentos reais, basta dizer 

que no painel não se reconhecem indícios de paisagens, indivíduos arquiteturas ou 

outros elementos que remetam diretamente à cultura basca.  Há quem discorde que o 

quadro de Picasso seja um retrato da violência praticada pelos nazistas e duvidam até 

mesmo da ocorrência deste fato. Não há um consenso entre historiadores a respeito 

disto, por isso detenhamo-nos em seus aspectos artísticos e semiológicos. 

Picasso abusa da função estética e produz prazer mesmo tratando de um tema 

mórbido. Essa morbidez está presente em toda a sua estrutura, desde a “ausência” de 

cores até a expressão dos personagens que se misturam pela extensão do painel dando 

ideia de caos. A luta que se expressa na materialidade de Guernica realça dois 

elementos contraditórios e antagônicos: vida e morte. O sofrimento humano torna a obra 

um existente singular e eloquente. 

Seu formato horizontal tem aspecto narrativo que conta e envolve o receptor em 

um universo dramático e o engole pela sua monumentalidade. Esse aspecto não se dá de 

forma cronológica. Os objetos não estão ordenados pelo tempo e sim pela importância 

na composição da peça. Os elementos utilizados na composição – linha, plano e textura 

http://memex.naughtons.org/wp-content/uploads/2009/03/guernica.jpg
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– junto com o fator da cor, ou melhor, da sua ausência, organizam no espaço a 

luminosidade, o ritmo, o contraste (não só de cores mas também de simbologia) e todo o 

universo visual da pintura. Ainda dentro deste assunto, destaca-se que o espaço não é 

“realista”. A representação se baseia no que se vê e não no que se sabe. Ela está aberta a 

ideias e não a conceitos devido a sua grande ambigüidade.  

As principais estruturas estéticas se baseiam em formas simples e nas posturas 

das personagens que sugerem olhares direcionados ao touro – personagem que carrega 

grande significado – que se encontra em local privilegiado e tem os demais 

componentes da obra girando ao seu redor. O fato dos elementos estarem dispersos pelo 

espaço e fragmentados em planos diferentes sugere uma ideia de esfacelamento, caos e 

desordem levando o espectador a um cenário de guerra.  O painel é formado com base 

em técnicas cubistas que ilustram a não linearidade e visões diferentes de um mesmo 

objeto, é como se pudéssemos estar em locais distintos na ocorrência de determinado 

acontecimento e ter perspectivas diferentes. Assim, a narrativa não impõe uma história 

definitiva, não leva para um fim, abrindo caminhos para a imaginação. 

A pintura não serve como manifesto político, pois não há referências a um 

inimigo. Guernica é o retrato puro e chocante da brutalidade da guerra. Vive em 

constante impasse entre vida e morte, luz e escuridão, paz e luta. Em cena encontram-se 

nove personagens - 4 mulheres, uma criança, uma estátua de guerreiro estilhaçada, um 

cavalo um pássaro e o touro – e outros elementos que podem ser estudados 

individualmente, formando os seus sentidos parciais. 

As mulheres e a criança carregam consigo um apelo sentimental, e nelas está o 

principal argumento da obra. A violência está na metáfora que as personagens femininas 

trazem: a população indefesa e passiva em relação aos ataques bélicos. Elas são 

representadas na figura materna, que está à esquerda logo abaixo do touro, na mulher 

com uma espécie de lamparina na mão localizada no canto superior direito, na moça 

caída e na outra que parece fugir de algo, ambas no espaço inferior da obra. Todas elas, 

de maneiras particulares, transmitem desespero e pânico. O menino que está no colo de 

uma das mulheres é o único personagem com o olhar voltado para baixo, como sinal de 

que a esperança já não tem mais forças. 

A estátua fragmentada de um guerreiro serve como referência as forças militares. 

O cavalo está ali como sinônimo das forças nazistas e também representando o lado 
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animal do homem, símbolo de força e ligação com a terra. A ave pode ser entendida 

como um último apelo à paz, mas ela está quase camuflada devido ao seu contorno 

preto no fundo escuro, o que pode ser entendido também como se a paz não pudesse 

mais ser vista ali. O touro - referencial do painel - é visto por muitos autores como uma 

representação do povo espanhol e de sua força mesmo diante da catástrofe. Ele é 

imponente e sua postura vertical supõe certa estabilidade e orgulho, o lado animal do 

homem que não se curva ao massacre. A atitude do personagem também abre espaço 

para a ideia de que ele seja a personificação do artista na obra. Os cidadãos de Guernica 

se voltam desesperados para Picasso pedindo que sua arte sirva de porta voz para seu 

sofrimento. 

Além dos personagens, outros signos são encontrados na extensão do painel: a 

lâmpada que se encontra no topo da obra dentro de uma forma oval e lembra um olho, 

vem trazendo luz e pode ser interpretada como a visão divina que serve de testemunha 

muda à carnificina humana; e os triângulos são identificados como símbolo de morte 

por seu caráter estático e por estarem voltados ao guerreiro destruído. 

Tomando uma visão “Peirceana” sobre a obra, se pode sintetizar: na 

primeiridade a obra como uma narrativa de qualidade, um ícone. A pintura como ícone 

delimita e cria qualitativa e não quantitativamente. Na secundidade, a pintura representa 

uma enorme sinestesia, representação entre vida e morte. Na terceridade, a pintura 

somente completa a sua leitura ou visão que envolve três sujeitos cooperando: a pintura, 

o acontecimento real e os significados que ele provoca à uma mente – é o entendimento 

da extensão do massacre vivido em Guernica e a busca pela paz. 

A análise do Guernica pode ser um exemplo para demonstrar a grande 

vantagem de estudar e entender a semiótica da arte: enxergar o que a maioria não vê. 

Primeiro, porque o contexto histórico e social deve, sempre, ser levado em conta quando 

se trata de uma análise artística. Segundo, porque assim como Pierce e Ehrenzweig 

afirmaram, o espectador – sem uma análise semiótica, nota somente as formas 

compactas, precisas e simples percebendo aquilo sua mente já conhece. A pintura de 

Picasso seria vista como uma grande confusão visual sem sentido algum. 

Diariamente somos invadidos por milhares de informações – muitas chegam a 

nós através da arte - que precisam ser decifradas para ganharem algum sentido. A 
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observação analítica tem como fim nos desviar da obviedade das obras de arte e nos 

guiar para suas essências, para suas verdades. 

As teorias semióticas foram e são criadas para que se compreenda o que o 

artista quer dizer através da sua arte. E, pensando bem, as obras de arte são resultados 

de caminhos semiológicos percorridos pelos artistas: eles vêem o mundo, o interpretam, 

sentem, atribuem sentido e o explicitam pintando quadros, construindo estátuas, 

escrevendo músicas, declamando poesias, dançando, atuando e buscando, cada vez 

mais, novas formas e novos materiais para dar voz ao mundo.  

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para a realização deste artigo, passamos por três etapas. A primeira visou definir 

um conceito geral sobre arte, tendo em vista que é necessário este conhecimento para 

entender o nosso assunto principal, a semiologia da arte. A segunda parte foi feita 

através da pesquisa bibliográfica, onde opusemos os diferentes pontos de vista de alguns 

autores que estudaram a semiótica da arte e criaram ideias ao seu respeito. São eles: 

Hardarik Blühdorn, Elaine Caramella, Flávia Campos Junkeira, Ana Cláudia de 

Oliveira, Maria José Sanches, Maria Thereza Strôngoli, Lúcia Teixeira, Jan 

Mukarovsky, Lucia Santanella, Christian Metz, Marion Milner e Harold Osborne. A 

terceira e última etapa, foi a análise dos resultados de nossos estudos e pesquisas. 

Definimos o que acreditamos ser mais relevante, seguindo a linha de Jan Mukarovsky – 

a que nos pareceu mais clara e esclarecedora. Também analisamos a obra Guernica, de 

Pablo Picasso, para aplicar os conhecimentos adquiridos. 

Com a construção deste artigo, pudemos ampliar nossa visão percebendo o 

quão importante é o estudo dos signos nas obras de arte. Tivemos a oportunidade de 

conhecer diversos olhares sobre o presente tema, analisando, por consequência, diversos 

ângulos da semiótica da arte. Desta forma, não nos precipitamos e concluímos que não 

existe um autor mais correto, mas sim aquele que nos pareceu mais interessante; assim 

como a percepção de diferentes indivíduos sobre uma mesma obra de arte. 

Concluímos, portanto, que o estudo da Semiótica da Arte é extremamente 

importante para compreender as fases pelas quais o mundo já passou e a percepção dos 

diferentes artistas sobre as mesmas. Devido ao fato de vivermos em uma sociedade em 

que tudo o que é produzido e criado visa passar alguma mensagem, o conhecimento da 

semiótica serve como ferramenta para decifrar o que os artistas antigos queriam mostrar 
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ao povo, e o que os artistas contemporâneos querem dizer ao mundo atual. Esse 

conhecimento nos torna melhores comunicadores quando entendemos a mensagem que 

nos é passada e passamos a mensagem que desejamos; e melhores críticos, afinal, só é 

possível formar uma opinião sobre aquilo que se tem conhecimento. 
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