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Semiose segundo C. S. Peirce – João Queiroz 

Esta obra nasce a partir da tese de doutorado do pesquisador Álvaro João Magalhães 

Queiroz defendida no Programa de Estudos Pós-Graduados em Comunicação e 

Semiótica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em 2002, sob orientação da 

Profa. Dra. Lúcia Santaella. Posteriormente a sua defesa, a pesquisa de Queiroz é 

editada e publicado pela Editora EDUC em 2004. 

João Queiroz busca em seu livro responder às questões referentes ao desenvolvimento 

das classes de signo que extrapolam a classificação de ícone, índice, símbolo. O autor 

demonstra como se deu a construção das classes partido das três para as dez classes, 

seguindo para as vinte e oito classes até alcançar as sessenta e seis classes do signo. 

Nesta busca, procura responder “para que”, “como”, e “por que” as classificações 

foram desenvolvidas.  

No primeiro capítulo do livro, Queiroz parte dos diagramas, assim como Peirce, que 

“pensava através de diagramas visuais” (KENT, 1997, p. 448 apud QUEIROZ, 2004, p. 

21) 

O trabalho desenvolvido tem por objetivo tomar o raciocínio visual, desenvolvido por 

Charles Sanders Peirce “seriamente em consideração” como tipo de estratégia.  

Através das categorias cenopitagóricas o autor conclui que ela é completa;  

“(...) que seus constituintes, a saber, primeiridade, segundidade e 

terceiridade, são irredutíveis e que duas propriedades (genuíno 

/degenerado) são suficientes para descrever todas as variações de suas 

naturezas. Essa lista de elementos constitui um sistema de relações 

exclusivas (relações 3-ádicas, 2-ádicas e 1-ádicas), que são as 

fundações formais de seu sistema filosófico. Uma inspeção indutiva é 

conduzida, através da faneroscopia dos resultados de uma fase dedutiva 

de experimentação: que três categorias são necessárias e suficientes 

para explicar toda a variedade de fenômenos observados na mente, 

bem como na consciência, é uma hipótese cujas investigações 

conduzidas pela faneroscopia, “em notável analogia com as 

combinações químicas” (CP5, 469), confirmam”. (QUEIROZ, 2004, p.45) 



Queiroz alerta para o fato de que, em sua obra, assim como em Peirce, o signo por ser 

utilizado para designar a relação triádica entre o objeto, signo e interpretante como 

também, em um sentido estrito de representação, como o primeiro elemento dentro da 

tríade. Dessa forma, para esclarecer as propriedades do signo, o autor propõe: i) 

irredutibilidade da relação triádica; ii) ação e processualidade; iii) irreversibilidade; iv) 

continuidade; v) convergência para o objeto dinâmico; vi) tendência para o infinito. 

O pesquisador demonstra no segundo capítulo a diversidade e a dificuldade da 

representação da semiose. As mais diversas abordagens gráficas sobre a relação do 

signo, objeto e interpretante são apresentadas a fim de provar a ausência de consenso 

entre os autores.  

As 10 classes dos signos são abordas no terceiro capítulo, onde o autor também 

apresenta as subdivisões das tricotômicas. As combinações lógicas das tricotomias são 

introduzidas na seguinte sequência de classes: I. Quali-signo, icônico, remático; II. Sin-

signo, icônico, remático; III. Sin-signo, indexical, remático; IV. Sin-signo, indexical, 

dicente; V. Legi-signo, icônico, remático; VI. Legi-signo, indexical, remático; VII. Legi-

signo, indexical, dicente; VIII. Legi-signo, simbólico, remático; IX. Legi-signo, 

simbólico, dicente; X. Argumento. 

A classificação dos signos em Peirce é apresentada em diversos momentos da sua obra 

e a sua organização se dá de forma continua 3, 10, 28 e 66 classes de signos. 

 No quarto capítulo, Queiroz se atem a analisar as dez classes de signos. Neste 

sentido, ele busca apresentar os modelos gráficos e explora as principais recorrências, 

partindo de um percurso cronológico que vai de 1865 até 1908-1911.  

No penúltimo capítulo Queiroz conta com o auxílio de Farias em estudos elaborados 

em conjunto para explicar a estrutura das únicas construções gráficas de Peirce para 

as dez classes de signo, em um método que fora nomeado “coordenadas triangulares”.  

Cabe ao sexto é ultimo capítulo do livro apresentar um estudo do comportamento 

vocal dos macacos-verdes africanos. Sua análise parte de estudos baseados na 

neurobiologia e na etologia. Sua conclusão é que o uso dos símbolos não é uma 

atividade somente da espécie humana – para João Queiroz o uso de símbolos se dá 

também nas relações associativas que não se diferem do condicionamento clássico.  


