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 Grande estudioso de Peirce, o semioticista americano Vincent Colapietro 

busca neste livro apresentar qual seria a abordagem acerca da subjetividade humana 

dentro da Teoria Geral dos Signos. Como tal perspectiva não foi explicitada de forma 

inequívoca pelo autor ao longo de sua vasta e intrincada obra, Colapietro analisa 

diversos textos de Peirce e lança mão de outros estudiosos no tema para compor um 

panorama conceitual do que seria o chamado sujeito semiótico. Originalmente 

publicado nos Estados Unidos no final da década de 80, o livro chegou ao Brasil no 

final de 2014 e manteve o termo self no original em inglês, visto que não há uma 

tradução exata na língua portuguesa para abarcar sua gama de significados. 

 Antes de adentrar o assunto do livro propriamente dito, Colapietro dedica um 

capítulo inteiro à argumentação sobre a Teoria Geral dos Signos ser geral e formal, 

portanto sendo válida para abarcar uma miríade de fenômenos variados, incluindo a 

psicologia, disciplina que historicamente se dedica ao estudo do sujeito humano. O 

propósito dessa defesa prévia fica claro à medida em que compreendemos a posição 

de outros semioticistas como David Savan, Beth Singer, Justus Butchler e T. L. Short, 

que acabam por delimitar a atuação da semiótica peirciana em função da forma como 

interpretam conceitos-chave como signo, objeto e interpretante. Colapietro sustenta 

que a teoria de Peirce é tão ampla e relevante que inclusive ultrapassa os limites do 

antropocentrismo: afinal, se o universo é feito de signos, não está apenas no homem a 

capacidade de produzi-los e interpretá-los, ou nas palavras do autor: “o mundo é 

significativo independentemente dos nossos esforços para lhe dar sentido” (p. 63) 

 Após esse necessário preâmbulo, Colapietro passa a endereçar a questão 

essencial do livro de forma a dissecar os aspectos da subjetividade presentes na 

semiótica peirciana: primeiro trata da conexão entre semiose e subjetividade, depois 

analisa a relevância desses conceitos para a Psicologia, traça ainda uma perspectiva 

cronológica da abordagem da subjetividade na obra de Peirce e por fim conceitua 

interioridade e autonomia como expressões fundamentais do sujeito semiótico. 



	  
	  

 No capítulo II - Semiose e Subjetividade, o foco está em defender a validade 

da Teoria Geral dos Signos para investigação dos fenômenos relativos ao self. 

Colapietro critica a visão de Umberto Eco acerca de uma suposta limitação “natural” 

da obra peirciana para analisar os modos de ação e pensamento humanos, sob risco 

de, ao fazê-lo, cairmos em idealismo (e consequentemente nos afastando do 

pragmaticismo). O contraponto de Colapietro nasce da própria afirmação de Peirce de 

que “o self é, em si mesmo, um signo” (p. 77). Logo, o self atua segundo o modo de 

ação característico do signo: a semiose, o processo pelo qual os signos são 

continuamente reinterpretados e se transformam em novos signos. Essa continuidade 

do processo sígnico para os “homens-signo” implica ver evoluir dentro e fora de si 

seus pensamentos e ações. Isso tudo ocorre tanto com os “signos-coisa” quanto como 

outros “homens-signo”, daí a explicação de porque é tão inerente ao ser humano 

estabelecer conexões e se comunicar com outros seres humanos: é a própria semiose 

que une estes diferentes signos (e “homens-signo”). Somos, assim, “produtos, 

processos e fontes de semiose.” (p. 90). 

 Qual seria a consequência dessa constatação para investigar os processos da 

mente humana? Esse é o ponto de partida do Capítulo III – A Relevância da 

Semiótica de Peirce para a Psicologia em que se explicita a interdependência entre as 

duas disciplinas, vez que o estudo da mente contribui para o estudo da semiótica e 

vice-versa - muito embora para Peirce a psicologia seja essencialmente dependente da 

semiótica enquanto a semiótica não depende inteiramente da psicologia. O autor 

defende que, para desvendar o funcionamento da mente humana, é necessário 

observar o processo lógico a que está submetido o indivíduo ao entrar em contato com 

os signos e interpretá-los, produzindo novos signos – em outras palavras a semiose. 

Por isso, o conceito semiótico de interpretante (em seus diversos tipos) é exatamente 

o que permite bases concretas para a investigação da psicologia, afinal o pensamento 

também ocorre e evolui através da lógica dos signos. Ou seja: o caminho percorrido 

pelo ser pensante encontra seu modus operandi determinado pela semiótica. 

 Ficam mais claras as consequências dessa constatação no Capítulo IV, em que 

Colapietro oferece uma perspectiva cronológica do conceito de self na obra de Peirce 

e analisa diversos conceitos de fundamental importância para o estudo da mente. 

Indivíduo (o self) seria aquele que reage a algo: a noção de que somos um ser e não o 

outro parte justamente do limite que acontece quando nos damos conta de que existe 

algo para além de nós. É na continuidade dessas reações que nos tornamos indivíduos 



	  
	  

lógicos e singulares. O conceito de substância segue a mesma linha: coisas existem 

porque se comportam de forma regular, em ações e reações contínuas. Já um 

organismo é composto de uma série dessas substâncias, que vão se agrupando em 

tipos naturais. Por fim, a mente, assim como o self, são instâncias da semiose: a 

distinção é que a mente seria mais abrangente que o self, ou melhor dizendo, o self 

seria um dos possíveis tipos de mente; com características específicas e inter-

relacionadas como autoconsciência, autocrítica e autocontrole. 

 A consciência é o ponto de partida da derradeira reflexão do Capítulo V – 

Interioridade e Autonomia. Peirce rejeita o epifenomenalismo e entende que, antes de 

mais nada, a consciência é uma esfera privada de cada indivíduo, ao qual os outros 

não têm senão um acesso externo. Não há um fenômeno que ligue uma consciência a 

outra que não tenha na linguagem um instrumento de mediação. Porém, se enquanto 

indivíduos reagimos ao mundo externo, o que inclusive nos estabelece como seres 

autônomos, esse movimento no mundo público permite incorporar e absorver novos 

conteúdos ao nosso mundo privado. Esse processo tem uma função clara: é apenas no 

mundo privado, na esfera da nossa consciência individual que podemos realizar 

experimentos na imaginação, os quais são a base do processo de abdução pelo qual se 

pode realizar novas descobertas. Nosso self é também um signo: tanto para nós 

mesmos procedermos a evolução do nosso pensamento quanto para os outros, que 

reagem a nós afirmando sua própria consciência e individualidade. 

 Podemos concluir que a contribuição dedicada de Colapietro para desvendar 

os mistérios do self expostos de forma dispersa e pouco explícita na obra de Peirce 

constitui um estudo de fundamental importância para aqueles que utilizam a Teoria 

Geral dos Signos como base conceitual de suas pesquisas, em especial aquelas que 

buscam entender o sujeito humano na produção e interpretação de signos e o papel 

desse processo na semiose. 

 

 


