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RESUMO 
 
O artigo propõe provar a tese que o objeto da pesquisa em andamento pertence ao campo 
das artes. Além disto, aponta aspectos gerais em relação à ciência da significação – a 
Semiótica – e toma como base as considerações feitas por Jean-Marie Schaeffer em 
relação à noção de obra de arte. 
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ABSTRACT 
 
The article attempts to prove the thesis that the object of the research made belongs to the 
field of the arts. Besides that, it outlines general aspects relating to the science of 
signification – semiotics – and builds on considerations on the notions of the work of art 
made by Jean- Marie Schaeffer. 
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1 – Considerações iniciais:1 

Retomamos o comentário feito pelo professor Mário Ramiro em recente 

palestra realizada em Florianópolis2, na qual fez referência à sua estada na 

Alemanha quando da realização de uma pesquisa; contou-nos ele que, em certa 

ocasião, num dos encontros feitos com seu orientador, de origem germânica, tratou 

de queixar-se das dificuldades que estava encontrando para o desenvolvimento de 

sua pesquisa ao que prontamente foi reconfortado com as seguintes palavras: 

“Quem não tem projeto, não tem problema.” Lembrados daquela frase, faremos uma 

rápida reflexão a respeito de um dos problemas por nós identificados e que nos tem 

provocado certa inquietação. Surgido já faz algum tempo, muito antes de darmos 

inicio às ponderações que resultaram no desenvolvimento deste texto, firmou-se, 

mais recentemente, quando de nosso ingresso junto ao PPGAV, do CEART, da 

UDESC com o projeto de pesquisa chamado Arte Publica em Florianópolis: origens, 

desdobramentos e reflexões – Um estudo de certas permanências instaladas nos 

espaços da cidade. Nosso interesse para com o projeto apresentado vinha ao 
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encontro de uma antiga vontade nossa de, entre outras coisas, ter a oportunidade 

para 

(...) investigar, pontuar e refletir a respeito de determinadas ‘permanências’ 
identificadoras de uma parcela da produção em artes realizada no campo 
da Arte Pública e implantadas na cidade de Florianópolis, a partir da década 
de setenta, averiguando acerca dos aspectos norteadores e configuradores 
que motivaram a realização desses trabalhos, executados por artistas locais 
que transitaram por esse amplo campo do fazer artístico (SEIXAS, 2009, 
p.2). 

Desde o esboço inicial do projeto e antes mesmo de defini-lo conceitual ou 

metodologicamente – um ponto crítico e, até poderíamos dizer, nevrálgico – 

apresentava-se recorrente quer fosse nos fóruns e encontros específicos dos quais 

vínhamos participando, quer, nas conversas mais informais travadas com colegas ou 

outros interessados no assunto, ou ainda nas reflexões pessoais que fazíamos. Tal 

assunto veio a transformar-se quase que num incomodo, frente à persistência com 

que volta e meia o percebíamos ocupando lugar central nas pautas das calorosas e 

inesgotáveis discussões havidas. Passado algum tempo, o problema inicial pode ser 

desdobrado em duas perguntas complementares, sobre as quais passamos a 

ponderar o seguinte: o objeto, do qual pretendemos nos ocupar, é ou não é arte? 

Sendo arte, pertence mesmo à categoria de Arte Pública3? À época da elaboração 

do projeto de pesquisa a trama conceitual, necessária à defesa do objeto a ser 

investigado, estava, todavia, em processo de delineamento. Não tínhamos, portanto, 

ainda naquele momento, as fundamentações teóricas suficientes e necessárias 

capazes de dar um mínimo de sustentação às nossas incipientes inquietações. Não 

nos atrevíamos, portanto, dotar tal produção com o estatuto de obra de arte. Pelo 

sim, pelo não, decidimos chamá-las à época de ‘permanências’, simplesmente, 

entendendo-as como mero ‘artefato’, ou seja, produto resultante de um fazer 

mecânico humano. 

O recorte proposto para este estudo será chamado de ‘permanências’ e 
representa, principalmente, aqueles ‘artefatos’ presentes no espaço público 
da cidade, instalados em consonância com a legislação vigente, e 
apreciados por comissões específicas (SEIXAS, 2009, p.6). 

No âmbito das discussões que tivemos oportunidade de presenciar4, sempre 

tomaram frente diversos interlocutores, sendo que, daqueles alguns colaboraram 

trazendo opiniões relevantes. Das posições e posturas assumidas, recordamo-nos 

de algumas, que ora destacamos por considerá-las representativas e, por isto, 
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auxílio oportuno para o desenvolvimento de nosso raciocínio. Grosso modo, 

pudemos notar a existência de quatro grandes grupos de pessoas aqui ajuntados 

por compartilhar opiniões muito próximas, quase semelhantes. 

O primeiro comporta aqueles afinados com os atuais paradigmas da arte 

contemporânea e que nunca se negaram a poupar críticas quando, num sentido 

negativo, afirmavam que tal produção não poderia ser tratada como arte e menos 

ainda como Arte Pública, tendo em vista que o corpo de trabalhos apresentava-se 

demasiadamente formal para sê-lo. Comumente, a posição assumida por eles vinha 

calcada em certezas absolutas, devidamente alicerçadas e endossadas 

cientificamente. Ao referirem-se a respeito de tal produção, postura sustentada por 

muitos ainda hoje, o faziam de maneira quase sempre pejorativa tratando o conjunto 

dos trabalhos como, na melhor das hipóteses, mero ornamento e, não raro os casos, 

decoração de mau gosto. Enfáticos – certamente permanecerão com tal postura por 

muito tempo – sem titubear afirmavam, categoricamente, ser tal produção qualquer 

outra coisa, menos arte, e, menos ainda, Arte Pública. 

Um segundo grupo, não tão ortodoxo ou radical quanto o anterior, mas, nem 

por isto, dotado de uma visão menos restritiva que aquele, vislumbrava, por vezes, 

potencialidades artísticas em alguns exemplares do conjunto. Quando inspirados, 

diziam ser possível sim, desde que desprendido algum esforço e boa vontade, 

identificar um ou outro exemplar digno de admiração e, quem sabe até, passível de 

estudos mais sérios e aprofundados. Arte? Talvez, de fato, algum exemplar fosse 

merecedor de tal estatuto, afirmavam decisivamente, mas todo o conjunto 

certamente não o era. 

As opiniões expressas pelo terceiro grupo – um pouco tendencioso é bom que 

se diga – vinham tanto daqueles sujeitos diretamente envolvidos em alguma das 

etapas do processo de implantação de tais trabalhos5 quanto daqueles alheios a tal 

processo. Aqui, é oportuno dizer que, vez por outra despontava, também, um ou 

outro sujeito do tipo mais exagerado em sua eloqüência, tal a empolgação de seus 

comentários ao expor suas conjecturas, eram tidos, por alguns, como dogmáticos 

em relação ao assunto. De maneira geral todos eles, defendiam, assim como faziam 

os outros dois grupos, apenas uma parcela da produção, além do que, 

compartilhavam da mesma opinião de que tirante a produção de um e outro artista, o 
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conjunto restante era arte com certeza e, em determinados casos – sobretudo, 

quando o resultado obtido amalgamava uma proposta inventiva com uma 

implantação satisfatória – Arte Pública da melhor qualidade.6 

Não poderíamos, ainda, deixarmos de mencionar, a título de ilustração, a 

existência de um quarto e último grupo por nós identificado, composto por aqueles 

que assumiam uma postura mais apática em relação a assuntos da natureza do 

sensível. Incluem-se aqui tanto os que desconhecedores dos meios tons – sujeitos 

que quando indagados ou acham tudo muito lindo ou tudo muito horrível; quanto 

aqueles que ignoram completamente a existência de tais trabalhos, mostrando-se, 

na maioria das vezes, muito pouco interessados em saber se aquele “troço” é ou não 

é arte. Por razões mais do que óbvias, muito pouco tendo a acrescentar-nos, 

desconsideraremos tais juízos em nosso estudo. 

Identificadas e esquematizadas quatro, das possíveis posturas, tenham sido 

elas notadas ou intuídas, simplesmente, retornaremos novamente ao nosso 

problema inicial, ou seja, aquele que trata da natureza do objeto escolhido para a 

pesquisa. Afinal, a produção a ser investigada é ou não é arte? 

2.1. – A ciência da significação – um candeeiro oportuno: 

Tentaremos trazer um pouco de luz sobre o problema anteriormente 

apresentado, com vistas à satisfação dessa demanda conceitual que há muito nos 

incomoda e, para iniciar tal percurso, a título de introdução ao assunto, teceremos 

breves comentários a respeito do que seria a assim chamada ciência da significação 

– a Semiótica. Não caberia aqui rever as diferentes historiografias e, menos ainda, 

aprofundar-nos nas inumeráveis linhas de investigação – cada qual com seus 

conteúdos específicos, métodos de trabalho próprios e interesses diferenciados – 

oferecidas por esta área do conhecimento. Neste estudo, iremos desconsiderar as 

indagações e questionamentos que se ocupam em desqualificar a cientificidade da 

disciplina bem como os aspectos que dizem respeito não só às suas origens mais 

ancestrais, como também aos seus desdobramentos mais atuais. Interessa-nos, 

portanto, pontuar alguns dos pressupostos mais recentes do objeto, sobretudo, 

aqueles que fazem referência à chamada semiótica moderna. Apontadas as 

reduções necessárias é-nos possível elencar, de acordo com a síntese proposta por 

Oliveira (2005), grosso modo, como três as principais “fontes de origem e 
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desenvolvimento dessa ciência” conforme é-nos sugerido por Santaella (apud 

Oliveira, 2005). Podendo estas ser assim denominadas: Semiótica Russa, Semiótica 

Americana e Semiótica Saussureana. Temos, então, as três matrizes principais, que 

tratariam, modernamente, da semiótica enquanto ciência. 

A primeira delas, também conhecida como Semiótica Soviética ou Semiótica 

da Europa Oriental, teve seus princípios originados no Círculo Lingüístico de 

Moscou7 que, décadas mais tarde, inspiraria a criação do Círculo Lingüístico de 

Praga8. A ela estão associados nomes como os de R. Jakobson, S. Eisenstein, L. S. 

Vygotsky, P. Bogatirev e J. Mukarovský. Com a implantação e expansão do regime 

totalitário soviético essas pesquisas foram interrompidas, tendo sido retomadas 

somente algumas décadas atrás com uma nova denominação, Semiótica da Cultura, 

sendo esta, ainda hoje, a designação mais utilizada. Oliveira (2005) esclarece que 

os estudos mais atualizados desta linha se desenvolveram tomando como princípio 

a investigação dos sistemas de signos sempre levando em conta seu respectivo 

contexto. 

A segunda linha, comumente conhecida como Semiótica Peirceana, deve seu 

legado ao filósofo e matemático americano C. S. Peirce (1839-1914). Este, utilizando 

o termo semiotics formatou sistemas trialógicos de classificação e descrição de 

todos os tipos de signos. Para Pierce ‘tudo na vida é signo’, assim, compreender 

todos os fenômenos postos pelas ‘entidades semióticas’ implica no domínio de seus 

esquemas propositivos. Neste sentido, são indispensáveis à sua teoria as categorias 

por ele criadas, pois, por meio delas identifica-se ‘três possibilidades de se 

enquadrarem todos os fenômenos da natureza e da cultura’, sendo elas: firstness ou 

primeiridade –a impressão primeira do sujeito diante dos fenômenos de significação 

decorrentes da capacidade contemplativa do ser humano; secondness ou 

secundidade –a capacidade de distinção e discriminação das experiências; e 

thirdness ou terceiridade –a capacidade de generalização dos fatos e de organizá-

los em categorias, sendo neste nível que se dariam, segundo o pensador, a 

mediação, o crescimento, a aquisição. É relevante, também, a contribuição do 

filósofo ao classificar os signos em três entidades diferentes: ícone, índice e símbolo. 

Vários autores têm-se dedicado ao estudo das proposições teóricas desenvolvidas 

por Peirce, merecendo destaque, no âmbito nacional, a grande divulgadora e 

estudiosa de sua obra Lúcia Santaella (OLIVEIRA, 2005). 
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A terceira e última fonte da origem da semiótica moderna, segundo Oliveira 

(2005), é chamada de Semiótica da Europa Ocidental, Semiótica Visual, Semiótica 

Francesa ou, mais recentemente, Semiótica Greimasiana. De fato, foi o suíço 

Ferdinand Saussure (1857-1915) que concomitante e independentemente de Peirce, 

tratou de formular uma ciência que se voltasse para o ‘estudo da vida dos signos no 

contexto da vida social’ e propunha o termo sémiologie para designar ‘o estudo geral 

de todos os sistemas de signos’. As principais noções do pensamento saussuriano 

estão na base do desenvolvimento da semiótica estrutural, ou estruturalismo, em 

situações como: o signo como entidade de duas faces (significante e significado), a 

distinção entre sincronia e diacronia, relações sintagmáticas e associativas, entre 

outras. A esses estudos estão associados os nomes de L. Hjelmslev, R. Barthes e A. 

J. Greimas, e mais recentemente, como discípulos do último, citaríamos J. 

Fontanille, J. M. Floch, E. Landowski sendo este, juntamente com A. C. Oliveira, os 

responsáveis por trazer e divulgar os estudos semióticos da obra greimasiana no 

nosso País. No âmbito local, caberia aqui citarmos o trabalho que vem sendo 

desenvolvido pela professora Sandra Regina Ramalho e Oliveira do CEART da 

UDESC na busca e estruturação, não só fundamentada nos postulados 

greimasianos, como também, atenta aos seus desdobramentos mais recentes, de 

um modelo de análise próprio. Desse modo, temos, então, aqui ligeiramente 

esboçadas, as três principais possibilidades investigativas e metodológicas que a 

Semiótica oferece, haja vista que, desde 1969, graças à proposição de Roman 

Jakobson e a concordância da Associação Internacional de Semiótica, este passou 

a ser o termo utilizado para designar “todo o campo de estudo abarcado tanto pela 

semiologia quanto pela semiótica” (OLIVEIRA, 2005). 

Seria importante trazer a contribuição do trabalho de Fontanille (2007) que, ao 

se debruçar sobre as décadas de oitenta e noventa do século vinte, aponta aspectos 

relevantes no âmbito da disciplina. Segundo o autor, a Semiótica teria superado, já 

nos anos sessenta, sua fase estruturalista, haja vista que certas mudanças passam 

a ser detectadas na episteme da disciplina “ela descobre novos campos de 

investigação e desloca progressivamente seus centros de interesse” (FONTANILLE, 

2007). Com isso, novos temas, antes descartados, começam a aparecer, e, 

progressivamente, a objetividade cientifica deixa de proibir aspectos como a 

impressão subjetiva, a introspecção e a psicologia intuitiva, entre outros. Tal 
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flexibilização provocou deslocamentos de interesse das estruturas às operações, e 

das oposições discretas às diferenças tensivas e graduais. A partir daí o autor passa 

a conceber, fundamentado em Greimas, os postulados norteadores de uma 

semiótica do discurso que vê “o discurso não somente seu domínio de exploração, 

mas, melhor ainda, o objeto de seu projeto científico” (FONTANILLE, 2007). Com o 

exposto, pudemos melhor localizar, conceitual e metodologicamente, os teóricos 

com os quais trabalharemos na resolução de nosso problema inicial e apresentar, de 

maneira muito geral, a Semiótica como um ramo das ciências da linguagem, uma 

disciplina autônoma e dinâmica que trata da teoria da significação e que, enquanto 

disciplina, vem sofrendo desde o seu surgimento, constantes renovações de limites, 

sem deixar de abarcar, com isto, duas de suas funções primordiais: o 

reconhecimento dos fenômenos e a construção de objetos de conhecimento. 

2.2 – Uma abordagem semiótica para a noção de obra de arte: 

Pode parecer estranho para alguns, talvez até mesmo ultrapassado para 

outros, sair em busca de definições e conceitos sobre o que é ou não é arte; afinal, 

vivemos o tempo do esgarçamento das bordas e dos limites, além do que as 

categorias artísticas, tidas como tradicionais, há muito ou foram distendidas, 

hibridizadas, ou deixaram de existir, simplesmente. Entretanto, muitos estudiosos 

ainda persistem na tarefa de refletir a respeito de tais assuntos tidos por outros como 

lodosos ou, até mesmo, desnecessários. Dentre aqueles primeiros, passaremos a 

expor o pensamento do semioticista Jean-Marie Schaeffer (2004), teórico que, na 

tentativa de trazer luz ao nosso problema primeiro, ou seja, diferenciar o que é do 

que não é arte, tece algumas considerações que merecem nossa atenção. Sua 

argumentação parte do pressuposto de que a noção de obra de arte deve ser 

entendida como um conceito composto e não, como insistiriam alguns, 

unidimensional. Para ele, arte – “resultado de uma sedimentação histórica complexa” 

(2004, p. 57) – é um ‘conceito’ que deve ser ‘adaptável’ e ‘flexível’, tendo em vista o 

fato de o mesmo comportar características capazes de defini-lo tanto como ‘partível’ 

quanto ‘parcial’. Schaeffer (2004) debruça-se sobre uma particularidade interna por 

ele identificada na noção de obra de arte, a saber, sua ‘pluralidade semântica’, e, 

sem a pretensão de esgotar o assunto, passa, então, a distinguir seis aspectos 

semânticos comumente utilizados para dar conta da noção de obra de arte. 
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O primeiro desses aspectos diz respeito a “decidir que um objeto é uma obra 

de arte por razão de pertença genérica” (2004, p. 58), quer dizer, apontar objetos ou 

fatos que sejam possuidores de traços comuns a outras obras pertencentes à 

mesma categoria. Entretanto, o autor, adverte que, tais semelhanças funcionariam 

apenas “como critérios de identidade genérica projetáveis” (2004, p. 59). deixando 

em aberto quais seriam os traços comuns e as semelhanças de família para a 

pertença ocorrer, além do que, problematiza o fato de que pertencer a uma ou outra 

classe não é critério aceitável para definir o que é ou não obra de arte. 

A segunda questão semântica apontada pelo autor surge como “resposta 

mais comum à questão deixada em aberto pelo critério de pertença genérica” (2004, 

p. 59). Investigando o nível genético, o autor problematiza a questão da 

intencionalidade artística quando da elaboração do objeto. Parte do pressuposto de 

que ser um produto humano dotado de intencionalidade tampouco é fator suficiente 

para diferenciar uma obra de arte das outras criações humanas, uma vez que, 

ambas, comportam o resultado “de uma faculdade específica” e requereram um 

“emprego específico de uma das faculdades” (2004, p. 60). Mais além, problematiza 

a tese dos que defendem serem todas as obras de arte o resultado de uma intenção 

específica, estética e artística de seu criador, pois entende que esta afirmação não 

pode ser provada por ninguém. O autor contesta aqueles que defendem o uso do 

critério da intencionalidade como absoluto, pois, para ele, tal critério deve ser 

adotado com cuidado e afirma que “a noção de recepção estética é perfeitamente 

independente do estatuto do objeto contemplado” (2004, p. 62). 

Num terceiro nível semântico, o autor problematiza a noção de obra de arte 

quando esta é “concebida numa perspectiva semiótica” (2004, p. 62), ou, como 

apontou Oliveira (2009) ”pela sua dimensão simbólica, pela sua qualidade 

significante.” Schaefer (2004) contra-argumenta a afirmação daqueles que pensam a 

obra de arte sempre como possuidora de uma estrutura intencional diferenciando-se, 

neste sentido, do simples objeto. O autor sustenta a tese de que ambos (obra de 

arte e simples objeto) nada mais são do que o produto de um “mundo construído 

sócio e historicamente pelos homens [...] as obras de arte como também os artefatos 

não-artísticos são de nascença objetos intencionais” (2004, p. 63). Frente a isto, o 

autor vê dificuldades em apontar qualquer diferenciação entre uma e outra situação, 
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dificuldade esta que se apresenta quer no nível semiótico como também em 

qualquer outro nível. 

O quarto ponto assinalado por Schaeffer (2004) trata de uma pretensa função 

específica a ser desempenhada pela obra de arte, ou seja, sua função estética. Para 

aqueles que consideram que uma obra de arte é o produto de uma intenção humana 

qualquer, capaz de cumprir uma função estética, o autor adverte que, “a função de 

um mesmo objeto, e, portanto, seu estatuto pode variar” (2004, p. 65). Mais além, diz 

que, “nada se opõe a que um artefato funcione conjugadamente de várias maneiras” 

(2004, p. 66), quer dizer, um mesmo artefato pode satisfazer ao mesmo tempo 

muitas outras funções; advindo daí a dificuldade em caracterizar-se o que é ou não 

arte somente considerando-se o cumprimento de uma função, seja ela utilitária ou 

estética. Oportunamente o autor esclarece ser a função estética nada mais do que 

uma função utilitária, também. 

No quinto nível semântico investigado por Schaeffer (2004) a discussão gira 

em torno da componente institucional que o termo comporta, uma vez que, “ser uma 

obra de arte significa também ser aceita pelas instituições artísticas ‘competentes’” 

(2004, p. 67), leia-se aí a crítica, a história ou, ainda, a curadoria de galerias ou de 

museus. Entretanto o autor ressalta que tal fato “não é de nenhum modo uma 

necessidade” (2004, p. 67), lembrando-se daquelas sociedades em que as 

atividades artísticas não se cristalizaram em instituições. O autor adverte da 

importância em não se confundir a significação funcional – esta identificada por seu 

uso estético seja ele individual ou coletivo – com a significação institucional – 

caracterizada por um tipo especifico de sanção social. Sem negar a independência 

de ambos os componentes, crê ser a instituição, desde que a mesma exista, o “lugar 

de agrupamento dos objetos criados para preencher uma função estética no domínio 

do campo artístico estruturado” (2004, p. 70). 

Como último ponto de reflexão, Schaeffer (2004) aborda um aspecto 

conflitante do problema quando aponta a perspectiva normativa como uma 

possibilidade semântica da expressão. Para ele, a aceitação ou exclusão de uma 

obra via julgamento normativo, ou seja, via avaliação artística do artefato, só faz 

sentido quando o objeto de análise já pertence a pelo menos uma das outras cinco 

possibilidades (genética, genérica, semiótica, funcional ou institucional) semânticas 
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relacionadas ao termo, ou seja, para que seja incluído ou excluído do campo 

semântico é imprescindível que o objeto já pertença a qualquer uma das outras 

classes e, somente quando esta situação existe, é que pode ser candidato à 

“avaliação artística”. (2004, p. 70-71). 

Concluindo sua análise da noção de obra de arte, Schaeffer (2004) ressalta 

que os cinco primeiros componentes apresentados são possuidores de “função 

descritiva e classificatória”, ao passo que ao último caberia uma “definição avaliativa” 

por pretender somente a remodelação da “extensão da noção de obra de arte em 

virtude de preferências” (2004, p. 72). Ao constatar esta distinção lógica 

fundamental, reconhece o autor sua dificuldade em aceitar a atribuição de valor 

normativo como “ponto de partida para uma definição de arte cognitivamente 

aceitável” (2004, p. 72). Contudo, não chega a negar a “importância do julgamento 

avaliativo em nossa relação com as obras de arte” (2004, p. 73), mas aponta a 

existência de uma “confusão elementar entre abordagem cognitiva da arte e 

experiência estética das obras” (2004, p. 73). Conclui ele que, saber se um objeto é 

uma obra de arte independe de uma atribuição de valor – seja ele positivo ou 

negativo – aferido a um dado artefato; haja vista que, “a atribuição de um valor 

artístico específico a um objeto pressupõe que ele já participe do campo artístico no 

sentido descritivo do termo” (2004, p. 73). Diante do que foi exposto, fica-nos 

evidente os seguintes aspectos principais em relação à definição da noção de obra 

de arte apresentada por Schaeffer (2004): uma, é que seja qual for a abordagem 

utilizada, esta deve ser sempre composta e nunca unidimensional, pois como bem 

mostrou o autor, as camadas semânticas apresentadas, quando isoladas, não dão 

conta do problema; e outra, é que dentre todas as seis noções semânticas 

explicitadas, a análise de um artefato via julgamento normativo, haja vista ser ele o 

fruto de valores e gostos pessoais, é a única que deve ser refutada. 

3 – Considerações finais: 

“arte é tudo aquilo que os homens chamam de arte” (FORMAGGIO apud 
FABRIS, 2008, p.7) 

Continuando este estudo poderíamos buscar outros referenciais teóricos 

capazes de dar, ou não, sustentação às nossas inquietações e autores com 

reflexões semelhantes ou antagônicas a respeito do que é ou não é obra de arte, 

certamente não nos faltariam. A epígrafe que inicia este subtítulo comprova aonde 
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chegaríamos caso nos alongássemos demais na busca de novas respostas ao 

problema apresentado, entretanto concordamos com Oliveira (2009) quando esta se 

refere à epígrafe dizendo que se trata de “uma grande resposta na qual cabem todas 

as respostas. E permanecem todas as dúvidas”. Caberia, ainda, citar a contribuição 

de Mukarovský (1993) que aponta uma diferença, curiosa, entre arte e objeto 

estético quando prevê mutabilidades do estatuto do objeto decorrentes “do tempo e 

do espaço no qual se encontra” (OLIVEIRA, 2009). Sinaliza a possibilidade de o 

estatuto (arte ou objeto estético) variar de acordo com a importância com a qual a 

função estética é desempenhada, aludindo a duas possibilidades possíveis de 

ocorrer a um objeto ou evento; ou a função estética é a mais importante – o que 

caracterizaria esse objeto ou evento com o estatuto de arte; ou a função estética é 

secundária – característica de um objeto ou evento estético. Entretanto, lembremos 

que Schaeffer (2004) vê problemas em dotar um artefato qualquer com o estatuto de 

obra de arte levando em consideração somente uma das camadas semânticas 

sugeridas por ele, além do mais, a função estética assinalada por Mukarovský 

(1993), nada mais é do que apenas uma entre as cinco camadas epistemológicas a 

serem consideradas na argumentação de Schaeffer (2004). 

Escolhido o porto seguro, a fundamentação teórica necessária e suficiente, 

faltaria, então, tentarmos provar a hipótese que vínhamos cogitando desde muito 

tempo e que, vez por outra, reaparecia, incomodando. Afinal, o objeto escolhido, 

aquela produção local iniciada a partir da década de oitenta em função de 

normativas municipais, é ou não é arte? Para fazermos isto, tomaremos as 

considerações feitas por Schaeffer (2004) e as confrontaremos com alguns 

exemplares do conjunto existentes e que agrupamos em duas categorias: murais 

(FIGURA 1) e esculturas (FIGURA 2). Feito isto, tentaremos identificar quais 

camadas semânticas podem ou não ser satisfeitas neste grupo de imagens. 
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FIGURA 1: Exemplos de painéis – autores, datas, dimensões e materiais diversos. Fonte: IPUF. 

 

 

FIGURA 2: Exemplos de esculturas – autores, datas, dimensões e materiais diversos. Fonte: IPUF. 

Após um breve confronto entre as imagens por nós escolhidas e os conceitos 

apreciados, podemos afirmar que, de maneira geral, o conjunto dos artefatos 

produzidos (FIGURA 1 e FIGURA 2) satisfaz, sim, algumas das condições propostas 

por Schaeffer (2004), Vejamos, então, quais seriam os aspectos concordantes: 

a) Do ponto de vista genérico todos os trabalhos podem ser facilmente enquadrados 

em categorias já existentes e facilmente identificáveis, tais como escultura ou pintura 

mural; b) Em relação ao nível genético, aquele que trata da intenção do artista, todos 

os trabalhos apreciados podem ser contemplados por esta camada semântica, pelo 

menos até que se prove o contrário; c) No que diz respeito à perspectiva semiótica, 

também esta pode ser satisfeita, haja vista que são todos objetos perceptíveis e, por 

isto, possuidores de uma função semiótica imanente; d) Quanto à função estética já 
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foi dito que, tal qual o estatuto, também ela pode sofrer variações espaço-temporais, 

fator que dificulta a análise, contudo, não vemos dificuldades que um ou outro venha 

satisfazer este quesito; e) Considerar o componente institucional não apresenta 

maiores dificuldades, uma vez que tais artefatos só existem em função da aceitação 

dos mesmos por determinados setores de instituições competentes; f) Por fim, o 

julgamento normativo – argumento freqüentemente utilizado por aqueles que se 

opõe à nossa tese – não deve ser considerado, pois, como sugere Schaeffer (2004) 

não é ponto confiável para considerá-los artefatos ou não arte  

Ora, com base no que foi exposto até aqui, podemos, tranquilamente, passar 

a considerar o corpo de trabalhos que foi produzido ao longo das últimas décadas 

em função de normativas municipais, como possuidores do estatuto de obra de arte, 

sim, mesmo que isto desagrade a um ou outro sujeito daquele tipo menos 

complacente. Porém, caso isto ocorra, e é certo que assim será, cumpre-nos dizer 

que o problema já não é mais o mesmo, tendo sido deslocado para outra ordem, 

talvez aquela da qual já se ocupou Greimas (1974) referindo-se aos problemas do 

discurso, da qualificação do enunciado, da viridicção, ou ainda, do contrato 

enunciativo. Entretanto, uma vez tendo sido evidenciada tal situação, resta-nos dizer 

que o único caminho a seguir seria aquele da elaboração de outro texto. 

Por fim, reiteramos que, sem grandes pretensões, procuramos tecer rápidas 

considerações a respeito do conceito de obra de arte tomando como referencial 

teórico os argumentos desenvolvidos, principalmente, pelos estudos de Schaeffer 

(2004) e fizemos isto para comprovar a tese de que nosso objeto de estudo era 

merecedor de comportar o estatuto de obra de arte. Além disto, como complemento 

deste estudo, situamos o leitor sobre alguns aspectos norteadores desta ciência 

investigativa conhecida como Semiótica, contribuindo com novos olhares, leituras, e 

questionamentos, atualizando o tema com os dispositivos oportunizados. Finalizada 

a tarefa, ficamos com a certeza de que os assuntos aqui abordados não se 

esgotariam num artigo e, talvez, nem mesmo, numa dissertação. Cientes da 

dificuldade que se apresentava, insistimos na tentativa de levá-la adiante por 

entendermos que nosso objeto de estudo, mesmo constante alvo de críticas e 

desatentas especulações por parte de leigos e estudiosos, era merecedor de tal 

atenção. 
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1 Artigo baseado no texto, ‘Permanências’ de Florianópolis: obra de arte ou artefato visual?, feito para a disciplina 
Leitura de Imagens na Educação oferecida pela Professora Doutora Sandra Regina Ramalho e Oliveira, no 
segundo semestre de 2009, junto ao PPGAV – Mestrado, do CEART, da UDESC. A disciplina tinha como 
proposta uma reflexão “acerca da arte e das imagens estéticas na educação, tendo como eixo a leitura de 
imagens em uma perspectiva fundamentada na semiótica discursiva” (OLIVEIRA, 2009). A base teórica deste 
texto diz respeito a um tópico previsto na ementa do programa que propunha tratar especificamente da “noção 
da obra de arte sob o ponto de vista de J. M. Schaeffer e de J. Mukarovsky” (OLIVEIRA, 2009). 

2 Mario Ramiro é graduado em Artes Plásticas pela Universidade de São Paulo (1982), mestre em Medienkunst 
pela Kunsthochschule für Medien Köln [Escola Superior de Arte e Mídia de Colônia, na Alemanha] (1997) e 
doutor em Artes Visuais pela Universidade de São Paulo (2008). Trabalha como professor do Departamento de 
Artes Plásticas da Escola de Comunicações e Artes da USP e também como artista multimídia. Em 2007, 
trabalhou também como diretor da Divisão de Ação Cultural e Educativa do Centro Cultural São Paulo e hoje 
mantém uma atividade regular como organizador de eventos culturais e educativos. Proferiu palestra em 
novembro de 2009 no CEART/UDESC a convite da Comissão Organizadora do 4° Ciclo de Investigações do 
PPGAV. 

3 A complexidade do termo Arte Publica será explorada numa outra oportunidade, entretanto, no âmbito deste 
texto, convém esclarecermos que o utilizaremos fazendo referência a uma determinada produção local surgida 
em decorrência de normativas municipais, especificamente, aquelas executadas em função da Lei Municipal 
3255/89 que criou o incentivo para inserção de obras (pinturas murais e esculturas) nos edifícios mediante a 
concessão de benefício de acréscimo de 2% (dois por centro) nos índices de construção. Com a revisão do 
Plano Diretor de Florianópolis, realizada na segunda metade da década de noventa, tal lei foi incorporada ao 
Artigo 81 da Lei Complementar Nº 001/97 que revogou o dispositivo anterior. Atualmente em vigor, esta 
normativa, sem qualquer discussão e participação dos envolvidos com o processo décadas atrás deflagrado, 
uma nova alteração da Lei foi redigida e está sendo encaminhada pelo IPUF, o órgão de planejamento do 
Município, ao Executivo para ser sancionada. 

4 Citamos, principalmente, os três seminários (2003, 2006 e 2008) organizados pela Comissão Municipal de Arte 
Pública, o encontro promovido (2009) pela Fundação Cultural BADESC, os fóruns de discussão e estudos 
promovidos pela equipe envolvida com o Plano Diretor Participativo de Florianópolis, bem como, os encontros 
oportunizados pelos diversos grupos de pesquisa, tanto da UDESC quanto da UFSC, existentes. 

5 Pudemos identificar três principais agentes envolvidos diretamente com o processo de implantação de tais 
obras no município, sendo eles: o empreendedor, que almeja o benefício proporcionado pela lei; o artista, que 
desenvolve e executa o projeto, e a Comissão; instância responsável por analisar e julgar as propostas. (N. A.) 

6 Em certa medida, devemos incluir-nos neste grupo tendo em vista que, não só tivemos a oportunidade de atuar 
como agente do processo ao participar, em algumas ocasiões, como membro da Comissão; como, também, por 
concordarmos, e trataremos de mostrar isto sempre que possível, com a tese de que tal produção pode ser 
considerada arte pertencente ao domínio da Arte Publica. 

7 Fundado, em 1915, por um grupo de estudantes da Universidade de Moscou, tinha a finalidade de tratar de 
problemas fundamentais da teoria literária, explorando novas formas de estudo da língua e da literatura, além de 
abordar questões de dialetologia e folclore, passando, mais tarde, à análise poética do discurso, sendo Roman 
Jakobson, um de seus fundadores. Fonte: wwww.wikpedia.com.br, acesso em jan/2010 

8 Designa um movimento de estudo da linguagem e da literatura que teve, convencionalmente, o seu início em 
1926 contando como seus principais participantes os russos Jakobson, Trubetzkoi e Bogatiriev e o checo 
Mukarovski Fonte: wwww.wikpedia.com.br, acesso em jan/2010. 
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