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O autor Lauro Frederico Barbosa da Silveira é filósofo, graduado pela Universidade de 

São Paulo em filosofia (1969), e doutorado pela Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (1974). Foi professor titular da Universidade de Marília. Sua pesquisa permeia o 

âmbito da medicina e da psicanálise para a extensão da semiótica da aprendizagem. Suas 

principais abordagens são: semiótica peirciana, interpretante, signo e hábito. É conhecido 

pelo trabalho de semiótica jurídica. 

O livro Curso de Semiótica Geral apresenta uma introdução da complexa teoria 

semiótica, criada por Charles Peirce (1839-1914). Sua referência principal são os 

Collected Papers e, neste livro, sua principal preocupação é o contato com a obra de 

Peirce e os principais conceitos de semiótica na formação introdutória, com finalidade  

didática, na busca de uma acessibilidade para um público mais amplo.  

O livro é dividido em sete capítulos apresentando os principais conceitos da filosofia de 

Peirce, sistematizados por uma ordem didática, para melhor entendimento do leitor, 

buscando facilitar a complexidade do assunto. A obra de Peirce é extensa e sua discussão 

sobre o pensamento e a lógica, ao longo de sua produção, foi se complexificando. Porém, 

sua produção não segue uma linearidade e, entre publicações, cartas e Collect Papers, 

tem se uma vasta reflexão filosófica que dialoga com filósofos como Descartes, Kant, 

Aristótoles, entre outros.  

No primeiro capítulo, Frederico Barbosa apresenta a semiótica como uma ciência e sua 

estrutura baseada na lógica, concentrado na proposta de signo apresentada pelo filósofo e 

a ideia de falibilidade presente no pensamento peirciano.  

Assim a lógica é apresentada como fortalecimento do “aprender interpretar” através da 

experiência. Ou seja, uma ferramenta importante para associar as relações entre signos. 

Dessa forma, leva a entender a filosofia como um procedimento científico e no seu 

interior, a semiótica, valorizando a observação e a intuição como instrumentos do 

conhecimento. 



O conceito de signo é apresentado na tríade: signo, objeto e interpretante, tendo a semiose 

como conceito principal, ou seja, a ação do signo. Um exemplo, é a citação abaixo que 

ilustra a relação triádica: 

A mente é uma função proposicional dos universos mais amplos 
possíveis, tal qual que seus valores sejam os significados de todos 
os signos cujos efeitos atuais estejam em efetiva conexão. (CP 
4.550 n2) 

O autor deixa muito claro que a semiose é uma ação não exclusivamente mental, e sim 

algo presente na natureza como Peirce afirmava. A semiose se desenvolve num processo 

evolucionário através da formação de hábitos. 

No segundo capítulo, o autor nos mostra as categorias do pensamento de Peirce: 

primeiridade, secundidade e terceridade, sob o aspecto das experiências possíveis e suas 

relações com a definição de signo, a teoria geral dos signos. Apresenta ainda as relações 

entre os elementos dessa tríade, relacionando com as questões filosóficas da 

Fenomenologia de Peirce.   

No terceiro e quatro capítulos, segue com a classificação do signo. São apresentadas as 

dez classes dos signos, dentre elas, três bases de correlatos das relações triádicas: as 

relações do signo para consigo mesmo ou relação de Representamen, as relações do signo 

para com seu objeto dinâmico e as relações do signo com seu interpretante final. Assim, 

segue com as definições mais relevantes do símbolo, índice, ícone e suas correlações. 

A partir do quinto capítulo, discute os tipos de raciocínio, apresentando a semiótica como 

uma ciência normativa e discutindo a dedução, indução e abdução. Em sequência, no 

sexto capítulo traz o método pragmatista com base, inspirado no texto “Como tornar clara 

nossas ideias”, no qual são discutidos os conceitos de hábito e crença. No ultimo capítulo, 

a questão da estética em Peirce é apresentada na relação entre Ética e Estética. 

Neste percurso, Frederico Barbosa propõe ao leitor um contato com o filosofo Charles 

Sandes Peirce que se inicia na semiótica, adentrando para um pensamento mais amplo. O  

trabalho de Peirce se estende da teoria dos signos para os tipos de raciocínios até a 

metodêutica. Esses são braços que se abrem para uma arquitetura filosófica complexa. O 

autor deixa clara a importância da leitura da obra de Peirce, justificando a importância de 

seu próprio trabalho como uma aproximação da obra do filósofo americano.  


