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A obra em questão surpreende por trazer um tema pouco trabalhado nos estudos sobre 

cognição, tendo a perspectiva semiótica peirceana como condutora da análise, ao defender a 

tese de que a ação mental se desenvolve como um processo auto-organizativo.  

Com prefácio de Lucia Santaella, o livro perfaz uma concepção semiótica da mente. 

Para tanto, conduz o leitor a uma reflexão sobre como a semiótica pode ser considerada uma 

teoria sígnica da cognição. Para fundamentar a análise, a autora traz um panorama da ciência 

cognitiva, no capítulo I. Do domínio da filosofia nos estudos da mente, até o século XIX, sem 

que as ideias cartesianas abandonassem o cenário. Da psicologia experimental à ideia de que o 

computador seria um arquétipo para a mente humana, reflexões em busca de um modelo 

apropriado para se estudar os processamentos internos que dão suporte ao comportamento. Ao 

descrever processos de pensamento de um organismo, cientistas interessados na mente 

percebem que era possível projetar uma máquina que os imitasse. Iniciativas que levam ao 

cognitivismo (supõe capacidade de representação) e conexionismo (auto-organização ou 

dinâmica de redes). A autora apresenta as reflexões de James H. Fetzer sobre a dificuldade do 

entendimento da natureza da mente e da cognição, ao analisar a relação entre ambas. Fetzer 

sugere uma articulação entre teoria das mentes (fundamentada na semiótica peirceana) e a dos 

cérebros como sistemas conexionistas. Como os signos são classificados em ícones, índices e 

símbolos, o teórico correlaciona tipos de mentes correspondentes.  

No segundo capítulos são abordados conceitos sobre os sistemas dinâmicos, em um 

caminhar da física para a química, onde a atualização da mente pode envolver sistemas auto-

organizativos, em que as relações envolvendo circuitos bioquímicos e neurais geram imagens 

auditivas, visuais e somatossensoriais. O organismo interage com o ambiente como um 

conjunto, a relação cérebro/sistema nervoso pode ser compreendida no contexto de um 

organismo em interação com o seu ambiente.  

Já no terceiro capítulo são apresentadas as teorias de Charles Sanders Peirce para 

fundamentar a hipótese da obra. O teórico reduziu a variedade de fenômenos a apenas três 

elementos (monada, díade, tríade). Desta ideia ele concebeu as categorias fenomenológicas. O 

norte-americano identificou as três categorias fundamentais do pensamento e da natureza, isso 

porque constatou a presença delas em diversas áreas do conhecimento: lógica, psicologia, 

metafísica, física. Já os modos pelos quais se constitui a experiência são apresentados por meio 

da qualidade (relação monádica), da alteridade (relação diádica) e da mediação (relação 

triádica) e tais modos de aparecer constituem três categorias. A denominada primeiridade, tem-

se como um primeiro modo de aparecer (dados pela qualidade do fenômeno), a segundidade é 

ação mútua entre duas coisas. A terceiridade trata da ideia daquilo que funciona como um meio, 

entre um segundo e o seu primeiro. Terceridade é, portanto, sinônimo de mediação.  

Em um sentido amplo, ao assumir a relação triádica com seu objeto, no qual ele próprio 

está em relação com seu objeto, signo é mediação. A mente humana existe, pois a mente, que é 

virtual, se atualiza. Ou seja, mente humana existe no movimento dos signos/interpretantes, sob 

o olhar semiótico. A obra investiga o fluxo desses signos e interpretantes na mente humana, o 

pensamento, que envolve o desvelar de interpretantes do signo e o seu caminhar rumo a um 

interpretante tomado como final numa semiose.  

A semiose na mente humana é apresentada no capítulo IV como um processo auto-

organizativo, em que o movimento dos signos/interpretantes, após o ponto de instabilidade, um 

tanto quanto errático, com o caos, as qualidades de sentimento se atualizam e permeiam o 

desvelar de interpretantes pela mente humana, dos interpretantes dinâmicos rumo ao 



interpretante final, do caos para a organização. Segundo Peirce, “sentimentos instantâneos 

fluem junto a um continuum de sentimento, o qual tem um grau modificado de vivacidade 

peculiar de sentimento e ganha generalidade” (CP 6151). Em que o interpretante imediato é 

uma possibilidade inerente ao signo, que lhe dá o potencial para significar e o dinâmico está 

vinculado a resultados factuais para entendimento do signo. Os interpretantes dinâmicos 

tendem, no transcorrer do tempo, para o interpretante final de um signo, um interpretante in 

abstracto. A mente não está em equilíbrio. Mas nessa aparente falta de ordem, a tendência a 

generalizar conduz os signos/interpretantes para o interpretante final, todo esse calor de 

sentimentos faz com que o interpretante lógico esteja sempre muito próximo do interpretante 

final. Há uma reflexão sobre a relação sentir/agir/pensar, sobre a abdução, as noções de 

representação e subjetividade, relação ser humano/cosmo ao se perguntar o que o ser humano 

almeja etc. Há relação entre a descrição do movimento dos signos/interpretante com o que 

ocorre no corpo, quando a lei da mente se atualiza, o que se dá aloca no cérebro, no sistema 

nervoso e no corpo. A ideia da mente humana se atualizar no cérebro, que por sua vez, está em 

interconexão com o sistema nervoso e com outras partes do corpo, não é tão frequente quanto 

à associação entre mente humana e neurônio. 

A autora Maria Ogécia Drigo finaliza a obra retomando conceitos sobre as teorias 

cognitivas ao lembrar que há uma tendência a estudar a mente humana alocada no corpo. Sendo 

assim, envolve processos químicos. Mecanismo em que, a partir do caos, pensamentos 

coerentes podem se constituir, e uma nova organização pode se instaurar tal como nos processos 

auto-organizativos em que o movimento dos signos/interpretantes se auto-organiza. Por outra 

lado, não se dá conta desse movimento o tempo todo, ou seja, a consciência permeia o pensar 

em níveis diferenciados, no transcorrer do movimento dos signos/interpretantes, em que os três 

níveis de consciência postulados por Peirce podem ser detectados nesse movimento. 
 


