
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
WANNER, MCA. Paisagens sígnicas: uma reflexão sobre as artes visuais contemporâneas [online]. 
Salvador: EDUFBA, 2010. 302 p. ISBN 978-85-232-0672-7. Available from SciELO Books 
<http://books.scielo.org>. 
 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non 
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - 
Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons 
Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  

  
 
 
 
 

Um encontro com o admirável 
 
 

Maria Celeste de Almeida Wanner 



1

UM ENCONTRO COM O ADMIRÁVEL

Paisagens Sígnicas: uma reflexão sobre as artes visuais contemporâneas é 
fruto de pesquisa desenvolvida nos últimos 17 anos e aprofundada durante 
o Pós-Doutorado em Semiótica e Artes Visuais Contemporâneas, na 
Universidade Pontifícia Católica de São Paulo (PUC/SP), como bolsista 
sênior do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq), sob a supervisão da Profa. Dra. Lucia Santaella.1 O desejo de 
transformar em livro o extenso material já existente sobre a importância 
da matéria e do espaço nas artes visuais contemporâneas foi acolhido e 

1  Trata-se, portanto, de um desdobramento do projeto Antena e Raiz, que, voluntariamente, ou seja, 
não exigido pelos órgãos superiores (CNPq e PUC/SP), foi além do relatório final. 
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18 Paisagens Sígnicas

incentivado por Lucia Santaella — e então revisitado à luz da filosofia de 
Charles Sanders Peirce.

O que aqui denominamos de arte contemporânea é um conjunto de 
sistemas visuais que se desenvolveu a partir do final do século XIX, através 
do processo de desconstrução dos meios tradicionais de representação 
(pintura e escultura) — que incluem materiais e espaços considerados lógicos 
nas artes plásticas —, em decorrência do advento da fotografia. Esse marco 
encontra ressonância no âmbito da sociedade pré-moderna do final do 
século XIX, fundando correspondências entre as novas maneiras de repre-
sentação sígnica, com destaque para a estreita relação, então estabelecida, 
entre o homem e a natureza e uma determinada visão de mundo.

Com o surgimento da imagem fixa, parece que todos os esforços 
contribuíram para levar adiante discussões acaloradas sobre a função 
da arte e, respectivamente, do artista. A partir deste marco histórico, a 
imagem, que até então buscava os meios técnicos de captação, revelação 
e fixação em suportes sensíveis, não poupou intensivas ações para, mais 
tarde, se elevar à categoria de arte. Se olharmos retroativamente para 
esse período, vamos verificar um expressivo desenvolvimento dessa lin-
guagem visual — de fixa a movimento — através do cinema, da televisão 
e do vídeo, o que mais tarde vai contribuir acentuadamente para um dos 
maiores saltos do século XX, a introdução de equipamentos digitais, de 
alta tecnologia, nas artes visuais.

Como elucida Santaella (2007), as linguagens transformaram-se de 
fixas a líquidas e escorrem sem que haja quaisquer hierarquias de espaço 
e tempo. Nesse sentido, não é de se estranhar o entrelaçamento dessa 
ocorrência nas artes visuais e a comunicação cada vez mais estreita entre 
as artes e toda essa nova concepção de mundo fragmentado. E não é à toa 
que a enunciação da morte da pintura e da arte tenha sido, de certa forma, 
constante, durante todo o século XX. Junto às vanguardas modernistas, 
outras práticas visuais, inquietas, representavam um mundo dividido entre 
o “progresso” industrial, a ciência e as guerras, onde a arte se apresenta 
como um fruto desse contexto. Assim, quando falamos de períodos, como 
modernidade, contemporaneidade etc., devemos antes de tudo entender 
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como a arte se move em um mundo constantemente em transformação, 
como esse, o que traz alguns questionamentos, sendo o principal deles: 
seu lugar nesse cenário. 

Antes de avançarmos, porém, creio que, inicialmente, seja oportuno 
descrever sucintamente como se deu esse desenvolvimento, dando algum 
destaque aos antecedentes, pois se, por um lado, a imagem passou a habitar 
quaisquer tipos de espaços, contribuindo para uma sociedade global, onde 
a comunicação pode ser feita em tempo real, e sem fronteiras, em quase 
todos os cantos do planeta, por outro lado, há de se destacar que esse 
processo tecnológico não interrompe a atração dos artistas pela matéria 
e certos elementos, carregados de significados simples — o artesanal, o 
fazer, a presença da mão, o gesto, o homem e seu entorno —, onde o 
rural e o urbano se encontram. Vejamos como Roland Barthes (1979, p. 11), 
aborda esse assunto: 

Os materiais são a matéria-prima, como para os alquimistas.  
A matéria-prima é o que existe anteriormente à divisão operada 
pelo sentido: um paradoxo enorme, porque, na ordem humana, nada 
chega ao homem que não seja imediatamente acompanhado de 
um sentido, o sentido que os outros homens lhe deram, e assim 
sucessivamente, em um infinito regresso. (tradução nossa)

Tendo a matéria como fio condutor, esta pesquisa se desenvolveu no 
âmbito desse entendimento. Partimos do princípio de que esse termo 
abrange todos os possíveis suportes sensíveis da concretização da ideia 
do artista, visto que as artes visuais dão forma a sentimentos e ideias. 
A palavra forma neste contexto significa “possibilitar”, um meio para se 
“apresentar”, que vai desde os materiais considerados “artísticos”, passando 
por quaisquer outros elementos, objetos construídos artesanalmente ou 
apropriados à imagem, variando em suas características, que se entrelaçam 
a conceitos e estratégias, como apropriação, auto e/ou biografia do artista, 
desconstrução, desmaterialização, feminismo, hibridização, multiculturalis-
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20 Paisagens Sígnicas

mo, pluralismo etc., deixando sempre o registro do pensamento humano 
de uma época e de sua cultura identitária. 

Assim, para entender melhor esse processo, foi necessário aprofundar 
conhecimentos na área da semiótica. Ao iniciarmos este estudo, logo 
verificamos a impossibilidade de desmembrar as ciências que fazem parte 
da arquitetura filosófica de Charles Sanders Peirce. Impossível também 
não se encantar com as suas sutilezas, da fenomenologia ao pragmatismo, 
passando pela estética, a ética, a lógica ou semiótica e a metafísica. Todavia, 
era necessário aplicar estas teorias ao nosso objeto de pesquisa. Mais uma 
vez entendemos que, não sendo a semiótica um método, nem as outras 
ciências mencionadas, essa interação (substituindo a palavra aplicar) teria 
de ser estabelecida através da essência do pensamento peirciano, que, não 
obstante ser filosófico, é, sobretudo, lógico.

Um dos elementos propulsores dessa interação deu-se de forma 
espontânea e progressiva, ou seja, ao passo em que se avançava no co-
nhecimento da filosofia peirciana como um todo, o entendimento sobre 
a matéria, como parte da obra em si, foi se desfazendo. Logo a separação 
entre materiais, espaço, tempo, representação, real etc. descortinou-se 
como um processo semiótico, próprio do conceito peirciano de signo, 
como algo que cresce, gera novos signos, novos conhecimentos, e rompe 
com limites e dicotomias, tais como corpo versus mente. Ao pensar em 
qualquer parte constituinte da obra, todos os componentes de sua estrutura, 
desde os primeiros insights ao objeto finalizado, são indissociáveis.

Portanto, o caráter fundamental desta pesquisa relaciona-se ao en-
contro com a filosofia de Charles Sanders Peirce, durante o processo de 
investigação, indo muito mais além de um simples entendimento dos signos. 
Esta perspectiva nos oferece uma nova visão de mundo, das coisas ao nosso 
redor, do nosso comportamento frente ao outro, através de conceitos 
contemporâneos hoje aplicados em todas as áreas do conhecimento hu-
mano. Sendo um pensamento lógico, sem psicologismos nem subjetividade, 
podemos entender a arte a partir de suas próprias características, ou seja, 
a partir da classificação de um signo icônico, daquilo que é primo, livre, e 
que retorna sempre a si mesmo.
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Além da semiótica, o conceito peirciano de estética, como sendo o 
que é admirável, também afasta as discussões subjetivas sobre o que é e 
o que não é belo. Ao sabor dessas teorias, podemos ver a arte como um 
jogo semiótico e estético, um ir e vir, uma necessidade de conhecer o que 
nos aparece, e a flexibilidade de pensar, que desperta um encantamento, 
pela possibilidade de entender o processo de crescimento do signo. E por 
meio de seu conceito de hábito, Peirce nos leva a reconhecer um dos mais 
difíceis e ao mesmo tempo o mais nobre de todos: o hábito estético. 

Segundo Santaella (2000a, p. 189), na metafísica de Peirce:

Ele viria a ligar a razão com o agapismo, a lei do amor evolutivo.  
O amor como o sentimento que dá ocasião para a razão se cor-
porificar. É assim que um cientista se apaixona por uma idéia, uma 
tenra idéia, ainda sem força, que ele passa a cultivar, a cuidar dela 
como cuidamos de flores, sem nenhuma outra expectativa a não 
ser a de que elas nos respondam com vida. 

A partir desse encontro com a filosofia de Peirce, percorremos os 
índices de contemporaneidade nas artes visuais com um olhar mais agu-
çado, com paradas substanciais, e o que antes era apenas uma questão de 
matéria, tornou-se espaço, tempo, corpo, natureza; nós e ao mesmo tempo 
o outro em nós. A cidade, os lugares, nada se exclui, tudo se constitui em 
um processo contínuo de multiplicação. 

Essa visão nos levou a reflexões sobre o lugar da arte na contemporanei-
dade, e novas fontes emergiram ao longo desse processo. Nesse percurso, 
em busca de índices de contemporaneidade, identificamos a representação 
como um dos principais conceitos da arte: o próprio signo.

A partir de então, foi se delineando um panorama que se inicia com a 
crise da representação na pintura, no final do século XIX, o que coincide 
com a paisagem (landscape), passando, posteriormente, para outros “cam-
pos” epistemológicos, como espaços sígnicos ampliando-se no seu sentido 
epistemológico, ontológico, teórico, formal, estético e poético. 
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Nos meandros desse trajeto, vislumbramos o corpus investigativo 
conceitual, o que nos fez perseguir o caminho apontado pela bibliografia 
pesquisada. Com o objetivo de verificar os diversos meios mais repre-
sentativos das práticas visuais, percorremos os conceitos e teorias através 
de obras de artistas que marcaram essa época, e que, coincidentemente, 
apontavam para o tema natureza, paisagem. Quanto às questões sobre o 
lugar da arte, do final do século XIX até o início deste milênio, deparamo-
nos com espaços labirínticos e sígnicos, os quais foram divididos em três 
momentos (paradigmáticos), a saber:

A crise da representação (final do século XIX), provocada 1. 
pelo advento da fotografia; o Abstracionismo e as vanguardas 
modernistas;
A desmaterialização do objeto arte (final da década de 1960), mais 2. 
especificamente a desconstrução da representação;
E por último, o período pluralista (final do século XX até a nossa atua-3. 
lidade) com o retorno da pintura e das técnicas ditas tradicionais (escul-
tura, desenho, fotografia), o que denominamos de rememoração.

Através desses momentos, foi possível delinear um contexto que estreia 
com a crise da representação, ilustrada nas últimas pinturas de Vincent 
van Gogh – Campos de trigo com corvos; a desconstrução do objeto arte, 
a partir do final dos anos 1960, exemplificada na obra de Agnes Denes 
Campos de Trigo – uma confrontação, pela qual é possível refletir sobre a 
representação dos Campos de trigo com corvos de Van Gogh e um campo 
de trigo “real”; e, por último, concluímos a pesquisa dando um destaque 
especial à homenagem visual que o artista alemão Anselm Kiefer presta a 
Vincent van Gogh, através de Campos de Girassóis, o que denominamos 
de rememoração.

Um olhar retroativo aos principais índices que marcaram a virada do 
século XIX para o século XX, depois de mais de um século em busca 
de materiais e suportes diversos para expressar as ideias dos artistas, o 
século XXI surge como um período sem crise. Um período, denominado 
por Danto (1998), de pós-histórico ou pluralista, ou seja, um período em 
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que o artista “pode fazer tudo” — pintura, escultura, desenho, gravura 
e fotografia — com seus meios e materiais tradicionais, juntamente a 
quaisquer práticas visuais. 

E a natureza? Foi através de Peirce que chegamos à filosofia da natu-
reza, de Schelling (2001a), ao conceito de admirável, que remonta aos 
pensadores pré-socráticos, e pode ser notadamente visto a partir dos anos 
1960, na Earth Art, até os dias atuais. Mas esse retorno é o que Andrew 
Benjamin (1991), denomina de lógica do “again and anew”, e, para melhor 
explicarmos esse termo, dedicamos um espaço para defini-lo melhor, visto 
que ele nos levou ao encontro do termo “rememoração”. 

De acordo com Donald Kuspit (1993, p. 143), se a arte tentou imitar 
a natureza, depois de mais de um século, a natureza tornou-se um efeito 
artístico, uma ficção alcançada apenas através da manipulação de certo 
gênero de representação. O natural não é mais algo que nos é dado incon-
dicionalmente, como ponto de partida para informar quaisquer abstrações 
dele, mas, ao contrário, um fim para o qual alguém tem que regressar, sem 
a certeza de que será possível alcançá-lo. A natureza não é mais um critério 
autenticador da arte, mas um efeito desejado e inesperado, e talvez a 
única esperança para uma autoinovação num mundo onde o ser tornou-se 
abstrato e dispensável. Essa dimensão define as novas maneiras de ver e 
conceber um mundo até então representado como se fosse o real. 

Devido à complexidade da arte e da sua construção, que possui inter-
faces com diversas áreas do conhecimento, seria impossível abordar todos 
os aspectos que envolvem esse processo. Pelo fato de não ser historiadora 
nem crítica de arte, mas pesquisadora dos meios pelos quais a arte con-
temporânea vem sendo construída, a história e a teoria da arte, bem como 
a filosofia e a estética são estudadas com propósitos específicos. 

Cabe, portanto, ressaltar que as informações contidas neste livro não 
possuem nenhum intento de aprofundamento vertical das áreas acima 
mencionadas, mas, sobretudo, realizar um estudo, em alicerces transdisci-
plinares, e cujo eixo central está na semiótica da natureza da arte, ou seja: 
como as ideias dos artistas são (i)materializadas. 

paisagens_signicas.indb   23 16/09/2010   09:29:44



24 Paisagens Sígnicas

Dado o argumento, espero que este livro possa contribuir de uma forma 
efetiva para reflexões sobre a arte, reflexões que permitam caminhar pela 
história da humanidade, sempre e cada vez com um novo olhar, ou como 
a própria etimologia da palavra filosofia na Grécia antiga nos indica: por 
amor ao saber.
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