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as estratégias construtivas adotadas em seus trabalhos e as possibilidades, cruzamentos e convergências
geradas a partir de sua ação sobre a matéria. O texto
Estratégias abdutivas no processo de criação artística

O dossiê Arte e Semiótica, organizado por Ro-

traz a posição do artista diante dos fluxos mentais e das

berto Fajardo (Panamá) e Flávio Gonçalves (UFRGS),

ações que são guiadas pelo raciocínio visual, perceptí-

reúne estudos que abordam as relações entre a filoso-

vel na escolha dos caminhos a seguir.

fia de Charles S. Peirce, o processo criativo e a pesquisa

No artigo Interstícios semióticos, o possível

em arte. A partir de diferentes perspectivas, são anali-

como um modo de ser: ferramentas para pesquisa em

sadas as conexões entre o fazer em arte e a produção

arte, Roberto Fajardo nos propõe a reflexão sobre a

de sentido que, embora circunscritos a distintos regis-

pesquisa em arte na universidade e a necessidade de

tros e campos de estudo, produzem formas de pensar e

adoção de uma abordagem epistemológica que possa

agir capazes de ampliar a compreensão dos processos

superar a dualidade razão/sensibilidade. A semiose é

que lhe são característicos, como a lógica da descoberta

vista pelo autor como um caminho possível para a abor-

e a construção do significado a partir de um olhar atento

dagem cognitiva do fazer artístico.

sobre a experiência sensível e seus desdobramentos.

No artigo As categorias peirceanas e as poé-

Os estudos que compõem o dossiê foram reu-

ticas visuais: uma argumentação doméstica, Flávio

nidos a partir de uma perspectiva de fundamentação e

Gonçalves propõe um olhar a partir do campo das

cruzamento entre Arte e Semiótica, trazendo, para cons-

poéticas visuais sobre as categorias fenomenológi-

truir essas reflexões, artistas pesquisadores e filósofos,

cas e seu caráter generativo e recursivo. O objetivo é

como Sara Barrena (Univ. Navarra, Esp), Edgar Sando-

constituir uma posição de análise por parte do artis-

val (UNAM, Mex), Nico Rocha (UFRGS), Roberto Fajardo

ta/pesquisador para a abordagem de sua produção

(Univ. do Panamá) e Flávio Gonçalves (UFRGS).

em arte, atenta à experiência e aos elementos con-

Sara Barrena, em seu texto Contribuições de

textuais mais imediatos.

Charles S. Peirce para o pensamento criativo, reflete

Na sessão Versão, é possível encontrar o texto

sobre a relação entre a criatividade e o método científico

de Sara Barrena em inglês e os textos de Edgar Sando-

proposto por Peirce, notadamente a partir da concepção

val, Roberto Fajardo e Flávio Gonçalves em espanhol.

de abdução, o que nos possibilitaria compreender como

O dossiê Arte e Semiótica procura estimular,

realizamos novas descobertas e como podemos esti-

através dos estudos reunidos, a discussão do pensar a

mular o pensamento criativo e eficaz.

arte e seu fazer, criando pontes necessárias à produção

Semiótica dos sentidos: notas sobre uma lógi-

do conhecimento com outros campos do saber.

ca dos afetos, de Edgar Sandoval, propõe-nos entender

A equipe editorial da Porto Arte, para a revis-

a lógica dos signos a partir de uma perspectiva temporal

ta nº 41, além de acolher a proposta do Dossiê Arte e

dinâmica; onde a sensação e a afeição são propostos

Semiótica, convidou, através de chamada aberta, a co-

como elementos chaves em sua constituição – inseri-

munidade acadêmica para colaborar tanto com a temá-

dos num contexto de significação do mesmo modo di-

tica do dossiê, como com outros assuntos pertinentes à

nâmico e cambiante. A partir desses elementos, o prag-

pesquisa em artes visuais.

maticismo se apresenta como uma lógica do sentido.

Na sessão Artigo e Ensaio, encontramos o be-

Nico Rocha (Luiz Antonio Carvalho da Rocha)

líssimo texto do filósofo Cristiano Perius, no qual este

aborda a sua produção pessoal em arte refletindo sobre

nos apresenta uma reflexão sobre a relação entre arte e
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conhecimento ao considerar a poética de Francis Ponge
através da onomatopeia como recurso estético que permeia a absorção do objeto e da palavra.
Em seu artigo, Lindomberto Ferreira Alves, a
partir da base semiótica, busca refletir e examinar acerca dos processos criativos e os instrumentos teóricos,
em específico, da crítica de arte que busca dar conta do
ato criador na contemporaneidade. E, encontramos uma
reflexão entre fotografia e gravura, proposta por Sandra
Margarete Abello, que busca problematizar e identificar,
através da experiência artística, os seus elementos indiciais. Já com Thiago Spíndola Motta Fernandes, somos
levados a pensar sobre as fronteiras entre obra e documentação quando analisamos as visibilidades possíveis das intervenções urbanas clandestinas e efêmeras.
Na sessão Ensaio Visual, o trabalho apresentado por Vanessa Freitag procura, com suas esculturas
de materialidades específicas, evocar o fazer artesanal
especificamente mexicano e simultaneamente criar conexões com elementos de seus jardins inventados. E,
na mesma sessão, Katia Prates nos apresenta a série
“Retratos”, a fim de contrapor o invisível e o visível a partir das nossas imaginações.
Flávio Gonçalves
Teresinha Barachini
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