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RESENHA: MERREL, Floyd. A semiótica de Charles S. Peirce hoje. Ed. Unijui: Ijui, 2012. 

– 368 p. 

 

Floyd Merrel foi professor do departamento de Literaturas da América Latina, na 

Universidade de Purdue (1973-2011), nos EUA. Foi professor convidado em diversas 

universidades, entre elas a PUC-SP (1991-1999) e UFBa, (2001-2002), no Brasil onde 

ministrou disciplinas de Teoria Semiótica. Trata-se de um intérprete da obra de Charles 

Sanders Peirce e possui diversas obras publicadas sobre o tema. Sua extensa bibliografia 

demonstra o interesse pelas áreas de filosofia, artes e antropologia. Dentre seus estudos de 

cunho antropológico, destacam-se no tocante à cultura brasileira, temas como Candomblé e 

Capoeira, e também correlações com as idéias de Paulo Freire no segmento educacional. Suas 

obras apresentam diálogos com outros pensamentos semióticos como Saussure, Lotman, com 

vistas à integralização ou inconsistência quando comparadas às idéias de Peirce.  

A partir dos anos 1970, o interesse pelos estudos semióticos, além da perspectiva 

linguística, foi ampliando e, nos anos 90, dada a rapidez da expansão das linguagens em 

meios tecnológicos, a semiótica adquiriu evidência o que gerou obras fundamentais para 

entendê-la, como também deu margem a visões equivocadas. A presente obra é uma tradução 

do original editado em 1995, nos EUA, sob o titulo Peirce’s Semiotics Today: A Primer, com 

intuito de apresentar conceitos de Peirce ao crescente número de estudantes e pesquisadores 

interessados na filosofia arquitetada pelo pensador em questão, porém sua complexidade 

terminológica, segundo o autor, era um obstáculo a ser transposto. 

A obra está distribuída em doze capítulos e o autor articula o texto através de 

constantes exemplificações e correlações com a idéia de outros teóricos. Os títulos dos 

capítulos sugerem a sensação de um diálogo próximo com o autor e algumas figuras 

ilustrativas são evocadas insistentemente na exemplificação. Nas palavras do próprio autor, 

cada capitulo trata de microssemioses e o conjunto uma macrossemiose.  

O primeiro capítulo inicia com uma análise crítica do signo diático de Saussure,  

observando sua  dificuldade representativa num aspecto linear e bidimensional, em 

contraponto à não linearidade da linguagem. Ele propõe, no segundo capitulo, através da 

metáfora com o jogo de xadrez, uma reflexão sobre as dimensões da semiose, reforçando a 

limitação saussuriana para exemplificá-la o que se estende por outros capítulos. Nesta análise 

metafórica, evidencia a diferença do jogo de xadrez como tabuleiro bidimensional (semiose 



sob o viés diático) e o tabuleiro sem fundo (semiose sob o viés triádico). Deste modo, prepara 

os argumentos para apresentar a semiótica de C. S Peirce.  

O capitulo três apresenta o conceito de signo, demonstra as relações categoriais do 

signo e as possíveis semioses triádicas, que adquirem maior perspectiva dentro das idéias de 

Peirce; no capitulo quatro discorre sobre as categorias fenomenológicas em face das modos de 

raciocínio (abdução, indução e dedução), percepção, ordem dos fenômenos físicos e 

semióticos. Nesse segmento, é proposto o conceito de nadidade como o ponto de interseção 

entre representâmen, objeto e interpretante, cuja função é torná-los onipresentes. 

Dada a condição da secundidade como ordem dos particulares de um evento, o 

capítulo cinco faz uma imersão no caráter singular dos sistemas tanto dos fenômenos físicos, 

como nos processos de significação, demonstrando a relação de contigüidade categorial.  

O sexto capítulo engendra, na geração, dez classes de signo e aponta, apenas citando o 

fato, para os seus desdobramentos em outras classes de signo mais numerosas. No capítulo 

seguinte, analisa a meta interpretativa do signo como decorrente de um processo intrínseco às 

demais ordens categoriais e, portanto, tangível a partir desse percurso.   

O foco do capitulo 8 indica a semiose como percurso para avaliar o mundo e a nós 

mesmos através da busca do “que é” e “o que não é” (falibilismo), que irá subsidiar o capitulo 

seguinte. O capítulo nove retoma as dez classes de signo e exemplifica o processo de 

significação e, na sua meta interpretante, demonstra como o signo intenta ser aprendido. 

Nos dois últimos capítulos, destacam-se análises macrosemióticas da 

qualisignificação, sinsignificação e legisisgnificação da perspectiva ocidental da arte, ciência 

e narrativa. Primeiramente parte das relações entre período medieval (primeiridade) e 

renascença (secundidade), avança sobre a modernidade para uma compreensão do século 20, 

que considera como um grau elevado da triadicidade, mas que nos leva simultaneamente à 

ausência do real. Por fim, caracteriza a semiose humana como uma relação de antagônicos, 

assimétrica, localizada num campo da experiência que, por sua vez, está contida no fluxo do 

tempo e se torna auto organizativa. Cabe a nós apenas existir nela. 

O tratamento discursivo atende à proposta inicial de trazer uma apresentação da 

semiótica peircena de modo mais contextualizado e abrindo mão de terminologias mais 

técnicas que, segundo o autor, gera certo desgaste no esforço de compreendê-la. Dois fatos, 

entre outros, são notáveis: a argumentação sobre a ineficiência do signo subentendido na 

semiologia (signo binário) de Saussure, proposta de análise de eventos sobre a idéia de macro 

e micro semioses, a partir das dimensões tempo-espaço do objeto em questão. 



Por outro lado, a obra apresenta a semiótica de Peirce a partir do signo, semiose, e 

pontua com questões da Filosofia Peirceana, mas em comparação com outras fontes como 

Lúcia Santaella, Ivo Ibri, há certa fragmentação nos pensamentos o que a torna frágil para 

maior compreensão da semiótica como parte da arquitetura filosófica deixada por Peirce. A 

prenunciada intenção do autor em facilitar o entendimento da semiótica com atualização das 

terminologias, acaba por distanciar ainda mais a obra do respectivo interpretador. Isso,  

associado à quantidade de exemplos e metáforas, não desarma a complexidade indesejada. 

 Indiscutivelmente, o livro se torna importante para os estudos semióticos pela 

singularidade dos exemplos e metáforas para compreender o pensamento de Peirce,  

entretanto, a ausência em seguir a edificação da própria filosofia peirceana cria, talvez, pontos 

de carência compreensiva. A escrita de  Floyd Merrel sugere um pensamento quase original 

sobre um arcabouço da teoria semiótica. Certamente, não está equivocado sobre as idéias de 

Peirce, mas partiu de um ponto que não coincide com a tentativa de tornar a semiótica mais 

acessível. 
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