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Resumo A hipótese central defendida pelo autor é a de que utilizando a 
semiótica peirceana seja possível compreender as variações de conceitos de 
representação estudadas pela psicologia, neurofisiologia, lógicas em sistemas 
computacionais e outros assuntos intrínsecos à semiótica, mas de forma mais 
consensual. Investigar empiricamente a ambiência da representação, como elas se 
originam, suas principais formas, seus diferentes modelos sob o prisma dos estudos 
sobre cognição, de forma, sistemática e empiricamente, comprováveis. 
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Abstract The main hypothesis defended by the author is that when Peirce Semiotics is 
being used its possible to understand the varieties of representation concepts studied by 
psychology, neurophysiology, computer logical systems, and other issues intrinsic to 
semiotics, but in a consensual way. It´s necessary to investigate empirically the 
representation environments, how they are originated, their mainly forms, and models 
through the concepts of cognition, forms, sistematic and empirically verifiable. 
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Queiroz traz primeiramente um breve histórico do percurso intelectual de Peirce 

explicando seu modus operandi para a construção da Teoria dos Signos, seu objetivo 

por décadas, visando responder às diversas problematizações do campo das ciências na 

adaptação de métodos investigativos. Peirce é citado: 

“Os mais altos lugares nas ciências, nos últimos anos, foram para 
aqueles bem-sucedidos em adaptar métodos de uma ciência à 
investigação de outra. Isto tem consistido nos mais altos progressos 
das últimas gerações. Darwin adaptou à biologia o método de 
Malthus e o dos economistas; Maxwell adaptou à teoria dos gases os 
métodos da doutrina do acaso, e à eletricidade os da hidrodinâmica; 
Wundt adaptou à psicologia os métodos da fisiologia; Galton adaptou 
ao mesmo estudo os métodos da teoria dos erros; Morgan adaptou à 
história os métodos da biologia; Cournout adaptou à economia 
política o cálculo das variações.” (CP 7.66) 

 

Partindo-se então do pressuposto de que toda investigação científica envolve 

observação e procura por correspondências, a fim de auxiliar na compreensão dos fatos 

que insistentemente se apresentam, conclui-se que construímos diagramaticamente um 

mapa cognitivo para alcançar um entendimento.  



Queiroz apresenta um trabalho que contempla as possíveis representações 

construídas tanto em meio humano quanto animal à luz da semiótica peirceana, ou seja, 

a reação aos signos e como se dão as semioses ou ações dos signos.  

É fato que não há consenso entre as áreas das ciências quando as mesmas não 

recorrem às outras promovendo intercâmbios necessários para um resultado mais rico. 

Por isso, o autor e pesquisador comprova, com seu trabalho, a importância na 

divulgação e utilização da filosofia e método peirceanos. 

Desde o início, as perguntas apresentadas pelo autor norteiam o leitor para o 

assunto que será desenvolvido de forma didática. São elas: o que é representação, qual a 

lógica de sua construção, como os sistemas de representações são produzidos tanto em 

seres humanos como na vida animal ou como simulá-los em criaturas artificiais. 

Os capítulos se apresentam em: I. Categorias cenopitagóricas – através de um 

método racionalista e empiricista, alcança-se um detalhamento abstrato das construções 

sígnicas baseadas em lógica, matemática, fenomenologia e metafísica, instrumentos que 

auxiliaram na construção do edifício filosófico da teoria peirceana. Ou seja, em termos 

de inteligibilidade passível de teste, explicitam-se como e por quais meios conhecemos 

as coisas a nós apresentadas em suas propriedades genuínas e degeneradas como 

possíveis variações entre primeiridade, secundidade e terceiridade.  

Nos capítulos II, III e IV, podemos constatar descritivamente como surgem os 

fatores mínimos envolvidos numa constituição do signo e os modelos de semioses 

existentes. Temos acesso também às classificações e divisões de signos desenvolvidas 

por Peirce, bem como exemplos da mente como ferramenta essencial para a semiose 

acontecer, a partir de inferências lógicas.  

No capítulo V, são demonstrados exemplos de semioses orgânica e biológica 

que ocorrem na natureza como, por exemplo, com uma raça de macacos (macacos-

verdes) que, ao agir vocalizando em momentos de perigos eminentes com diferentes 

predadores, acionam comportamentos diferenciados para sua sobrevivência, 

constatando-se que há semiose no meio animal tanto quanto no meio humano.  

O VI e último capítulo finaliza a apresentação da pesquisa com as conclusões 

que o autor alcançou e os caminhos que traça para o futuro privilegiando a cognição. 

Apresenta, ainda em Apêndice, cronologia resumida da vida e obra de C. S.Peirce. 



 

Recomendação da obra: A obra é recomendável para pesquisadores de todas as áreas 

que busquem por respostas sobre o labiríntico processo diagramático do pensamento, ou 

mesmo, formas de representações no mundo animal. Interessante constatar que a teoria 

dos signos de Peirce pode ser contemplada em todas as áreas possíveis existentes. O 

livro contribui com a difusão da teoria peirceana, confirmando de forma inteligível um 

modelo organizacional dos estudos cognitivos, buscando partir de conceitos gerais, 

chegar ao particular, praticando uma das máximas pregadas por Peirce: a partir de uma 

série de categorias possíveis, chegar a um sistema de classificação para que possamos 

pensar ou experimentar e chegar a lugares mais altos na ciência, pois o conhecimento é 

evolutivo. 
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