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O livro foi desenvolvido em decorrência de um curso sob o mesmo tema - Peirce e a 

Literatura -, ministrado pela autora no verão de 1991, em Segóvia, Espanha. Seu objetivo, ao 

publicar a obra, foi o de contextualizar a Semiótica peirciana dentro do corpo mais amplo da 

arquitetura filosófica de C. S. Peirce. Ao inserir essa arquitetura no diagrama mais vasto de 

sua classificação das ciências, a autora esclarece de maneira bastante satisfatória a 

importância da Semiótica para o edifício filosófico peirciano. Para completar, a teoria 

apresentada é aplicada ao campo da Literatura. 

A obra apresenta o total de oito capítulos. No primeiro, a autora apresenta de forma 

sucinta "O que há de Literatura em Peirce". Menciona uma novela por ele escrita, mas nunca 

publicada, como exemplo de seu interesse pelas diversas áreas das ciências - aqui, em 

especial, as humanas. Peirce lutou, por toda a sua vida, a favor do reconhecimento da Lógica 

como ciência. Mais do que isso, sua concepção de Lógica era, em si mesma, uma Lógica da 

Ciência: buscou compreender, nas práticas diferenciadas de cada ciência, os métodos que 

levavam os cientistas a atingir seus resultados (p. 22). Também é importante destacar que, 

para Peirce, a Ciência "é um modo peculiar de ação e conduta" (p. 28); a sede e a curiosidade 

de aprender é o que faz de qualquer um, para ele, um cientista. Fica claro, então, que, na visão 

de Peirce, a Literatura e todas as áreas das humanidades são ciências. 

No segundo capítulo, Santaella apresenta o estado da arte, considerando a questão 

principal do livro, a saber, "Peirce e a Literatura". Dentre os diversos autores apresentados, 

tiveram maior destaque Roman Jakobson, Décio Pignatari, John K. Sheriff, Jorgen Dines 

Johansen e Joel Weinsheimer. Dentro do tema ainda, ao considerar a poética da tradução, 

tiveram foco Haroldo de Campos e Júlio Plaza. Além dos autores, também foram discutidas 

outras relações com o tema, como a metáfora, a abdução e a criatividade e a estética peirciana. 

O terceiro capítulo tem por meta chamar a atenção para a necessidade de 

redimensionamento das finalidades a que os escritos de Peirce se prestam. A Semiótica, 

sinônimo de Lógica, encontra-se alicerçada na Fenomenologia e se expande no Pragmatismo, 

fundando a Metafísica. Foi concebida como uma doutrina formal de todos os tipos possíveis 

de semiose (p. 46) e suas classificações de signos dependem da compreensão das fundações e 

do contexto do edifício filosófico peirciano. O fato de os signos estarem crescendo 



infinitamente no mundo também é abordado no capítulo, diretamente relacionado à doutrina 

peirciana do Sinequismo (princípio de continuidade; ação ininterrupta do signo). 

É no terceiro capítulo ainda que Santaella discorre acerca do título da obra, A 

Assinatura das Coisas. Segundo ela, a Semiótica “permite mapear, discriminar e analisar todo 

e qualquer tipo de semiose, nas suas linhas mestras, levando-nos a perceber que tipo de 

assinatura as coisas do mundo têm” (p. 47). Também são abordados os divergentes pontos de 

vista existentes entre filósofos e semioticistas acerca da importância do papel da Semiótica na 

obra peirciana; torna-se evidente a necessidade da compreensão do pensamento peirciano a 

partir de uma aproximação geral e abrangente, contrária à tendência à especialização do 

conhecimento dos dias de hoje. 

Para Santaella, o livro foi feito na pretensão de funcionar como uma contribuição 

para o resgate da obra peirciana o mais proximamente quanto possível do modo de utilização 

sonhado por Peirce: na finalidade de “delinear uma teoria tão compreensiva que (...) o 

trabalho inteiro da razão humana (...) deve aparecer como o preenchimento de seus detalhes” 

(p. 56). Para esta obra, como área de aplicação da ideia, foi escolhida a Literatura. 

O quarto capítulo traça um panorama da obra de Peirce. Intitulado "Tempo da 

Colheita", trata do período "maduro" de produção do autor, que inicia a partir de 1885 quando 

Peirce começa a enxergar certa unidade em toda a sua obra e interesses. Este capítulo busca 

explicitar os aspectos cruciais que o levaram à coerência e à convergência de seu sistema 

classificatório das ciências. Todas as ciências interessavam a Peirce, “como meio para atingir 

um objetivo que as transcendia: a Lógica, concebida como Lógica das Ciências" (p. 62), 

sendo que os métodos sempre foram seu principal ponto de interesse.  

Dentre os diversos aspectos da obra peirciana abordados no quarto capítulo, 

destacam-se: a definição de suas três categorias universais; a afirmação de que tudo é signo ou 

"todas as coisas têm sua própria assinatura" (p. 76); a apresentação das duas ações operativas 

no universo (causação eficiente e causação final); a inteligência como não sendo um 

privilégio humano; a relatividade do símbolo (podendo ser degenerado ou genuíno); e, por 

fim, uma reflexão acerca dos argumentos e os estágios de investigação subsequentes 

(dedução, indução e abdução). 

O quinto capítulo, "A Cartografia das Ciências", propõe uma análise detalhada do 

diagrama peirciano das ciências. É importante destacar que a classificação das ciências 

desenvolvida por Peirce "foi concebida como um diagrama móvel e dinâmico, flexível às 

readaptações que a passagem do tempo exige" (p. 101). Santaella discorre acerca da atual 

fragmentação das ciências humanas, algo considerado como uma incoerência crônica. A obra 



de Peirce, segundo a autora, pode ser vista como uma possibilidade de caminho para o 

intercâmbio entre as ciências da natureza e a do homem (p. 103) e serve como um antídoto à 

fragmentação, ao introduzir a possibilidade de discussão sobre questões como 

transdisciplinaridade e interdisciplinaridade. 

Para Peirce, a ciência é um modo de vida. Não o conhecimento em si, mas a vida 

dedicada à busca do conhecimento. Segundo ele, a devoção à verdade é o único desejo a ser 

incessantemente perseguido (p.109). "A perseguição criticamente autoconsciente e auto-alerta 

da verdade é o que Peirce chamava de Ciência" (p. 113). Portanto, o propósito que guia a 

semiose ou a causação final de toda e qualquer ciência, seu fim último e admirável, é a sede 

insaciável da verdade. "Na busca da verdade, sustentada pela Ética ou autocontrole e 

autocorreção, a meta da ciência é corporificar, dar razoabilidade concreta ao admirável" (p. 

114). É ainda no quinto capítulo que Santaella apresenta o edifício da filosofia científica de 

Peirce, edifício este construído à base de inter-relações hierárquicas que exibem os princípios 

de interdependência. Fica, então, claro o papel central da Lógica enquanto Semiótica no 

pensamento peirciano, e o Pragmatismo como teorema semiótico. 

O sexto capítulo, "O Sonho de Peirce", apresenta com minúcia as ciências especiais 

ou ideoscópicas, aquelas que "investigam eventos particulares passíveis de experiência e 

inferem a verdade que é usualmente plausível, mas não obstante passível de teste" (p. 141). 

São apresentados os cruzamentos entre as ciências físicas e psíquicas, discute-se a questão do 

tempo e a irreversibilidade e conclui-se com uma breve discussão acerca do real e da verdade, 

introduzindo o conceito de Falibilismo em relação ao Sinequismo: todas as ciências estão 

sujeitas a correções contínuas, devido à indeterminação constante que ronda os fenômenos (p. 

156). 

O capítulo sete, por sua vez, discute a possibilidade de funcionamento da obra 

peirciana como fundação ou orientação geral para qualquer ciência, disciplina ou semiose 

específica. No caso, usa-se como exemplo o campo da Literatura. Propõe-se, aqui, uma 

atualização do diagrama das ciências especiais e aplicadas apresentado no capítulo anterior, 

"levando em conta o que os homens vivos estão hoje produzindo no campo das investigações 

literárias" (p. 161). Nas palavras da autora, este capítulo pretende indicar "o grau de coerência 

com que o diagrama das ciências especiais nos permite mapear os diferentes níveis dos 

estudos literários, em si mesmos, e suas interfaces com outras áreas, nas várias ordens das 

ciências" (p. 175). A ideia é apresentar as complexidades de seus desdobramentos. Tal qual a 

Literatura, o diagrama deve funcionar para qualquer outra área das ciências e das 

humanidades. 



O oitavo e último capítulo do livro, "A Semiose Literária", apresenta uma das 

inúmeras existentes definições de signo e, em seguida, oferece ao leitor uma análise que 

demonstra o modo de funcionamento de uma semiose. No processo da semiose também são 

discutidas as noções da verdade e do real, sendo que, segundo a autora, "o real está no 

passado e a verdade no futuro. O presente é o lugar do intérprete ou interpretante dinâmico" 

(p. 191). O real é causa, aquilo que persiste; a verdade é busca, aquilo que prossegue.  

O livro é concluído com a ideia do signo entendido enquanto três teorias 

condensadas em uma (objetivação, significação e interpretação) e o mapa lógico peirciano 

visto como dependente da interação com outras teorias específicas da semiose sob exame. 

Com isso, para uma análise ser possível, é imprescindível a "familiaridade e intimidade do 

analista com a semiose específica que ele quer compreender" (p. 200). Para Santaella, as 

semioses mais perfeitas "são aquelas que, beirando o quase impossível, põem em equilíbrio 

precisamente harmônico o mais inocente desprendimento do sentimento, a matéria mais 

sensória e vertente do existente com a ebulição cheia de promessas do pensamento. São 

aquelas que colocam o receptor na condição de combatividade interpretativa, em que 'o fácil 

enfada', enquanto o sentimento pensa e o intelecto brinca" (p. 201). 

 

 

 


