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Lúcia Santaella compõe o livro “O que é semiótica” em 1983, objetivando 

esclarecer questões básicas sobre o entendimento e os limites da Semiótica Peirceana e 

de quem era o cientista-lógico-filósofo Charles Sanders Peirce cujos estudos dos signos 

estão entre os mais relevantes da semiótica. No livro, não são deixadas de mencionar 

outras escolas da semiótica e seus desdobramentos.  

A primeira questão que o livro impõe é justamente o conceito de semiótica, uma 

preparação para adentrar na complexidade dos signos e, portanto composto de textos 

que vão auxiliando o leitor que está se iniciando no tema a tatear os conceitos e a 

exemplifica-los de uma maneira didática e precisa. A palavra semiótica pode ser 

confusa e obter uma pluralidade de entendimentos, mas durante o livro delineia-se a 

semiótica como o estudo de toda e qualquer linguagem, sem a definir de maneira brusca 

e fechada, pois “toda definição acabada é uma espécie de morte” (p. 11), já que a 

linguagem está em constante crescimento e possui uma complexidade e uma pluralidade 

significativas. 

Explanadas as questões conceituais da semiótica, o livro avança no estudo da 

vida científica de C. S.  Peirce, que nasceu em 1839, filho de um matemático de 

Harvard e que, desde muito cedo, frequentava ambientes científicos e artísticos, tendo 

se aprofundado em estudos de filosofia, matemática, física, astronomia, mas possuindo 

a formação na mesma universidade de seu pai em química. Apaixonado pela lógica, foi 

considerado um filósofo depois de sua morte, levando o espírito de investigação 

científica para a filosofia e desenvolvendo sua própria semiótica. Foi reconhecido por 

Santaella, no período em que escreveu o livro, como um filósofo científico da 

linguagem.  

Peirce afirmava que toda a expressão humana é semiótica, mas que nem por isso 

devemos nos apegar a ela como uma ciência onipotente, mas uma parte da ciência. A 

expansão do universo, segundo o lógico, se dá dentro da cabeça dos homens através de 

signos, mas não podemos explicar o mundo apenas através dessa ciência, uma vez que 

não há princípios absolutos e todos os pensamentos são falíveis. 

Peirce desenvolve um edifício filosófico no qual posiciona não só a semiótica, 

tema central do livro, mas também a fenomenologia, de extrema importância para a 

interpretação do estudo dos signos. Tal edifício é apresentado no livro da seguinte 

maneira e com suas peculiaridades:  

1. Fenomenologia: primeira instância da filosofia. Peirce desenvolve um estudo 

dos fenômenos, phaneroscopia, para melhor analisá-los e classificá-los desenvolvendo 

as categorias universais.  O livro mergulha nesse estudo fenomenológico e apresenta a 

gradação de três propriedades que estão presentes em toda e qualquer experiência e 

brevemente mencionados a seguir:  

  1. Qualidade/ primeiridade: corresponde ao acaso, originalidade 

irresponsável e livre, variação espontânea. 

2. Reação/ secundidade: ação e reação dos fatos concretos, existentes e reais. 

3. Mediação/ terceiridade: interpretar, traduzir um pensamento em outro 

pensamento num movimento contínuo 

2. Ciências normáticas:  



2.1 Estética/ 2.2 Ética/ 2.3 Semiótica ou Lógica: é aqui que o livro 

posiciona o estudo da semiótica, dentro das ciências normativas. 

3. Metafísica 

Após apresentar ao leitor esse cenário, Santaella mergulha na semiótica, 

discutindo quais eram os entendimentos de Peirce sobre signo, e dissecando as facetas 

de um signo que só pode funcionar dessa maneira se representar um objeto, ou seja, 

substituir uma coisa diferente dele, e produzindo um sentido para alguém, o intérprete, 

que também pode traduzir o primeiro signo em outro e assim ad infinitum. Dessa 

maneira, o signo pode ter dois objetos, o imediato e o dinâmico, e três interpretantes, 

imediato, dinâmico e o interpretante em si. 

A partir dessa divisão lógica do signo, Peirce cria uma rede de classificações 

triádicas dos possíveis tipos de signos. Se ele for avaliado em si mesmo pode ser 

classificado como quali-signo; sin-signo e legi-signo. Se avaliado com seu objeto, pode 

resultar em três possibilidades: ícone, índice e o símbolo. Já se analisado com seu 

interpretante: rema, dicente ou argumento.  

Tendo-se aprofundado nas características da semiótica peirciana, Santaella não 

deixa de citar e de discorrer um pouco sobre outras correntes semióticas como a Russa, 

desenvolvida no século XVIII, popularizando-se no período revolucionário e, o que 

alcançou uma população maior, o da Universidade de Genebra, no início do século XX, 

encabeçada por Saussure. Algumas associações entre as semióticas foram feitas, mas a 

autora não encontra muita similaridade, uma vez que possuem diferenças significativas 

em suas raízes. 


