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O livro Diagrammatology foi escrito pelo semioticista dinamarquês Frederik 

Stjernfelt, professor da Universidade de Copenhagen, e aborda o tema da iconicidade. O autor 

desenvolve seus argumentos a partir de duas tradições: o pragmatismo peirciano e a 

fenomenologia husserliana. Embora tenham construído seus respectivos edifícios filosóficos 

em contextos distintos, Peirce e Husserl compartilham diversos pontos em comum. Stjernfelt 

se interessa, em particular, pelos estudos desenvolvidos por Peirce sobre o raciocínio 

diagramático e pelas intuições categoriais de Husserl. Como o autor procura demonstrar, 

ambos tratam a fenomenologia como fundamento da lógica e se interessam em criar uma uma 

taxonomia de diferentes abordagens a objetos do mundo. O propósito do livro, portanto, 

consiste em desenvolver uma semiótica baseada no realismo icônico, a fim de tornar possível 

o reconhecimento de objetos empíricos. 

O livro está organizado em duas partes: o autor dedica os oito primeiros capítulos da 

primeira parte ao resgate dos conceitos semióticos relacionados à teoria dos signos e à 

fenomenologia de Peirce. Em diversos momentos, Stjernfelt as compara com outras correntes 

filosóficas, em especial, às ideias de Husserl. A primeira parte desenvolve os fundamentos 

filosóficos que serão debatidos na segunda parte do livro, onde são realizadas análises nos 

contextos da biosemiótica, da história da arte e da literatura. 

Como já é do conhecimento dos pesquisadores da semiótica peirciana, os ícones atuam 

como signos a partir de algum tipo de similaridade com seus objetos. Os diagramas, então, 

são classificados como tipos especiais de ícones que representam as estruturas internas de 

seus objetos em termos do relacionamento de suas partes. Justamente por essa característica, 

os diagramas se tornam poderosas ferramentas de raciocínio que conectam o realismo lógico e 

a doutrina metafísica da continuidade de Peirce. Stjernfelt afirma que os diagramas são 

verdadeiros instrumentos epistemológicos da continuidade: como representações icônicas de 

possiblidades reais, os diagramas permitem e facilitam a realização de experimentos 

contínuos, fornecendo inferências ao pensamento sobre o objeto. O raciocínio diagramático, 

portanto, parte do pressuposto que a manipulação de um diagrama forma um protótipo de uma 



ampla classe de processos de pensamentos. Essa é a razão na qual os diagramas podem ser 

considerados, segundo o autor, como “imagens móveis do pensamento”, ocupando um papel 

central na semiótica epistemológica de Peirce. 

Stjernfelt também esclarece um ponto crucial na compreensão dos potenciais 

representacionais dos diagramas: a questão da similaridade icônica. A definição do ícone se 

baseia na ideia de que há propriedades de semelhança que são compartilhadas entre o signo e 

seu objeto representado. Porém, muitas vezes somos levados a questionar a própria noção 

objetiva de similaridade, uma vez que qualquer coisa no mundo pode ser semelhante a 

qualquer outra, tornando essa definição de ícone um pouco vaga. No entanto, Stjernfelt afasta 

qualquer interpretação psicológica do conceito de similaridade, ao evidenciar que os 

diagramas possuem certas propriedades epistemológicas bem operacionais e objetivas. O teste 

decisivo para o ícone vai além da mera semelhança e reside na possibilidade de se revelar 

novas verdades referentes ao seu objeto. Essa definição de Peirce supera as críticas ao 

conceito de similaridade e, ao mesmo tempo, conecta o conceito de ícone ao de dedução. Ou 

seja, para descobrir informações inicialmente desconhecidas sobre o objeto, alguns 

experimentos dedutivos precisam ser realizados. De acordo com o próprio Peirce: 

 

Todo raciocínio dedutivo, mesmo um simples silogismo, envolve um 
elemento de observação; a saber, a dedução consiste na construção de 
um ícone ou diagrama de relações cujas partes devem apresentar uma 
analogia completa com as partes do objeto do raciocínio, de 
experimentar sobre essa imagem na imaginação e de se observar o 
resultado a fim de descobrir relações escondidas ou não evidentes entre 
as partes. (PEIRCE, W5, 164; 3.363) 

 

 A partir dessa nova definição, portanto, os ícones se tornam signos que podem ser 

manipulados a fim de revelar mais informações sobre o objeto. Stjernfelt resume a relação dos 

diagramas com os processos de raciocínio dedutivo da seguinte maneira: (1) uma abdução 

inicial cria uma suposição sobre como formalizar um dado fenômeno, seguida da (2) fase 

diagramática dedutiva, e finalmente uma (3) investigação indutiva conclui a figura, onde os 

resultados diagramáticos são comparados com os dados atuais empíricos. O raciocínio 

diagramático, dessa maneira, parte de premissas que antecedem a construção do próprio 

diagrama. O passo seguinte, consiste em observá-lo para buscar algumas conclusões que, caso 

não sejam satisfatórias, demandam novas manipulações do diagrama em busca de outros 

pontos de vista, reiniciando o ciclo, tal como ilustrado no diagrama abaixo: 



 
Figura 1: Diagrama criado por May (1999) para ilustrar o ciclo do pensamento diagramático 

 

De maneira geral, as análises desenvolvidas por Stjernfelt ao longo do livro estão 

intimamente conectadas ao conceito amplo de raciocínio diagramático desenvolvido por 

Peirce em sua fase madura. Como sabemos, a aquisição de conhecimento é contínua, ou seja, 

o conhecimento se encontra sempre em processo. Dessa maneira, a continuidade está inserida 

na noção pragmaticista de Peirce de que a verdade é aquilo para o qual a comunidade 

científica irá convergir no longo prazo. O livro, portanto, traz uma importante contribuição ao 

situar os diagramas como elemento chave nesse entendimento mais amplo da semiótica. 
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