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          Tony Jappy é professor emérito de Linguística e Semiótica na Universidade 

Perpignan-Via Domitia (França). O autor visa, através desta introdução à semiótica, 

ilustrar os pressupostos teóricos da arquitetura filosófica de Charles Sanders Peirce 

(1839-1914), fazendo uso de variados recursos visuais, tais como quadrinhos, 

fotografias, pinturas, gravuras, entre outros.  

          Jappy mostra a importância de se estudar Peirce uma vez que ele desenvolveu 

uma teoria semiótica (que é uma forma de lógica) que dispensa a linguística verbal, 

instituindo uma ciência dos signos como sendo a semiótica.  

          O livro está dividido em sete capítulos, sendo os seis primeiros uma visão 

generalizada de semiótica e o capítulo final, uma investigação sobre a relevância da 

semiótica para uma retórica da imagem.  

          O primeiro capítulo busca descrever a semiótica de Peirce in media res, ou seja, 

no meio dos acontecimentos, situando o leitor na concepção de semiótica como lógica e 

como Peirce expõe sua teoria dos signos e seus processos de funcionalidade (signo, 

objeto e interpretante), processos estes em que o signo intervém entre aquilo que ele 

representa, entre seu objeto e seu interpretante (efeito que o signo produz na pessoa que 

o interpreta).  

          O segundo capítulo traz o processo de identificação dos elementos que podem 

funcionar como signos e os tipos de signos mais passíveis de serem encontrados no 

cotidiano, examinando a maneira que o signo pode ser classificado através da tricotomia 

de Peirce elaborada em 1903, abrangendo tipos de signos verbais e não-verbais, sendo 

visualizados em uma escala de três graus de complexidade (quali-signo, sin-signo e 

legi-signo).  

          Aspectos de sua epistemologia, que envolve questões relacionadas ao seu modo 

empírico em elaborar a sua concepção das categorias, podem ser encontrados no 

terceiro capítulo. Há descrição das ideias principais que o levaram a considerar a 

semiótica como uma espécie de lógica.  



          No quarto capítulo podemos observar as três maneiras distintas que o signo pode 

representar seu objeto dinâmico, ou seja, suas três formas de representação e as 

definições de suas propriedades. Sobre as três formas de representação, aquela que se 

estabelece por semelhança seria o ícone (natureza monádica), a que apresenta 

contiguidade espaço-temporal, o índice (natureza diádica), e o hábito e as convenções 

seriam o símbolo (natureza triádica). Como meio de ilustrar os modos de representação, 

o autor associa os ícones aos quadrinhos e pinturas figurativas, os índices seriam as 

fotografias e filmes e os símbolos seriam constituídos por resultados de uso e 

experiência dos signos. Exemplos de símbolos, segundo Peirce, seriam as palavras 

“dar”, “pássaro” e “casamento” que, pensadas como tais, são aplicáveis em quaisquer 

circunstâncias que permitam notar a ideia conectada com a palavra, supondo que 

podemos imaginar essas coisas sem estarem visíveis.  

          O tema mais importante do quinto capítulo seria a definição de signo como um 

meio de se comunicar uma forma. Percebe-se o ícone dividido em três subclasses 

chamadas de “hipoícones”, que seriam a imagem, o diagrama e a metáfora. Esta teoria 

das três configurações sub-icônicas que estruturam todos os signos em sua forma 

pictórica ou não-pictórica mostram como estas constituem a base da ecologia dos 

signos.  

          O sexto capítulo trata da natureza da informação que pode ser obtida através dos 

signos, definindo aquilo que seria o objeto dinâmico, sendo este um objeto que vem da 

experiência, uma entidade existente. O autor também aponta para o aspecto paradoxal 

das imagens, evocando Simônides de Ceos e seu epigrama: “um poema é uma pintura 

que fala e a pintura, um poema mudo” a fim de definir, uma vez mais, o que seria o 

ícone. Ainda neste capítulo, há descrição das variadas subclasses definidas por Peirce no 

sistema de 1903, em que as imagens são vistas como portadoras de informação pela 

adição de um índice, sendo a fotografia um exemplo clássico de imagem neste contexto.  

          Já no último sétimo capítulo há apresentação da terceira via da filosofia da 

representação de Peirce, que seria a retórica especulativa, explorando a lógica em 

relação à análise figurativa e seu valor comunicativo.  

          Como conclusão, o autor afirma que este livro propôs realizar uma descrição da 

semiótica de Peirce através das diversas manifestações das imagens. Vê-se que o 

Introduction to Peircean Visual Semiotics incita leitores a desejar estudar a semiótica 

peirciana como meio para se observar imagens em seus aspectos existenciais, ou seja, 



como as encontramos na vida real e como suas estruturas aparecem nas categorias 

peircianas. 


