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 Neste livro, Lúcia Santaella divide seu texto em partes temáticas. A autora introduz o 

conceito de Semiótica e apresenta as teorias de Charles Sanders Peirce, além de explicar as 

classificações que Peirce aplica sobre a ciência e expõe as categorias universais do pensamento 

e da realidade. 

 Na primeira parte do livro, nomeada Primeiros passos para a Semiótica, a autora explica 

como estamos testemunhando o avanço de duas ciências de linguagem: a Linguística (ciência 

da linguagem verbal) e a Semiótica (ciência de toda e qualquer linguagem). Compreendemos 

que a linguagem falada e escrita não é a única forma de linguagem que o homem elabora. 

Imagens, gestos e sons musicais, por exemplo, também podem ser usados como uma forma de 

linguagem e, como definido pela autora, a Semiótica tem por objetivo investigar todas essas 

possíveis configurações da linguagem. 

 A segunda parte do livro, intitulada O legado de C. S. Peirce nos apresenta uma breve 

descrição biográfica do americano científico-lógico-filósofo Charles Sanders Peirce e seus 

trabalhos. Santaella comenta sobre as diferentes especializações de Peirce como matemático, 

físico e astrônomo, além de expor que ele foi um amante da Lógica e tinha a aspiração de 

compreender os métodos de raciocínio. 

 Na terceira parte, Para se ler o mundo como Linguagem, a pesquisadora ilustra as três 

ciências classificadas por Peirce: 1) ciências da descoberta; 2) ciências da digestão; 3) ciências 

aplicadas. As primeiras sendo a Matemática, a Filosofia e a Ideoscopia, as segundas são as que 

digerem e divulgam as primeiras, e a terceira sendo dividida em dois setores: ciências psíquicas 

e ciências físicas. Além disso, aprendemos sobre a teoria do Falibilismo em que Peirce 

determina que até as leis da natureza não são absolutas e, portanto, qualquer teoria é sujeita a 

mudanças e falhas. A autora então segue para explicitar que Peirce abraça a Fenomenologia 

como a base essencial de suas teorias, e que a partir dessa, ele cria as Ciências Normativas 

(constituídas pela Estética, a Ética e a Lógica (Semiótica), e a Metafísica (ciência da realidade). 

 Com a quarta parte do livro, Abrir as janelas: olhar para o mundo, observamos a 

importância dos estudos dos fenômenos e como essas pesquisas são somente possíveis através 

das três faculdades que devem ser desenvolvidas. São elas: 1) a capacidade contemplativa; 2) 

saber distinguir as diferenças nessas observações; 3) capacidade de generalizar as observações 

em categorias abrangentes. Com isso, Peirce cria suas três categorias universais de todo 

pensamento. A Primeiridade (consciência imediata tal como ela é, um sentimento), a 

Secundidade (ação e reação dos fatos brutos) e a Terceiridade (entendimento, consciência, 

traduzir um pensamento em outro pensamento). 

 Na quinta parte do livro, chamada Para se tecer a malha dos signos, Santaella aponta 

as três tricotomias que Peirce mais se dedicou a explorar: 1) a classificação do signo com 

relação a si mesmo em quali-signo, sin-signo e legi-signo; 2) a relação do signo com seu objeto 

em ícone, índice e símbolo; 3) a relação do signo com seu interpretante em rema, dicente e 

argumento. 

 Para concluir sua obra, Lúcia Santaella em Outras fontes e caminhos, oferece sugestões 

de estudos relacionados à Semiótica de outros países do mundo, como por exemplo da Rússia, 

os filólogos A. N. Viesselovski e A. A. Potiebniá. Da Suíça, a autora destaca o Curso de 

Linguística Geral ministrado pelo F. de Saussure na Universidade de Genebra. Ela explica como 

os estudos de Saussure são focados nos mecanismos gerais da linguística e em fundamentar as 



diferenças entre a língua e a fala. Com isso, a autora indica que os estudos semiológicos só têm 

a propensão de crescer mais e mais. 

 


