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O livro O que é semiótica , de Lúcia Santaella, apresenta uma visão  geral da Semiótica 

do cientista-lógico-filósofo Charles Sanders Peirce (1839-1914). Começa pelas definições dos 

conceitos, passando pela biografia de Peirce, a arquitetura da sua filosofia, as categorias 

universais até a classificação dos signos. Na abertura, a autora, em tom didático, contextualiza 

o conceito de linguagem, fundamento da semiótica, para evitar equívocos de interpretação. A 

linguagem se refere a uma gama de formas de comunicação social que incluem linguagens 

verbais e não verbais. Nesse contexto, o objetivo da semiótica é a investigação da constituição 

dos fenômenos de produção de significação e de sentido. 

No segundo capítulo, há uma apresentação de Pierce, que era também matemático, físico 

e astrônomo. Foi ainda o primeiro psicólogo experimental dos Estados Unidos e fez 

significativas contribuições para diversas ciências. Essa diversidade pode ser explicada como 

um modo dele conseguir se dedicar à lógica. Ele foi um filósofo que levou a investigação 

científica para a filosofia.  Como base do seu pensamento, Pierce postulava o crescimento 

contínuo do universo e da mente.   

A sua arquitetura filosófica é a seguinte: I Fenomenologia. II – Ciências normativas: 1. 

Estética – 2. Ética – 3. Semiótica ou lógica: 3.1. Gramática pura – 3.2. Lógica Crítica – 3.3. 

Retórica pura. III – Metafísica.  

A sequência mostra que a fenomenologia é a base fundamental da sua filosofia, sendo 

este o tema do quarto capítulo, que explica que a fenomenologia  pode ser definida como tudo 

aquilo que aparece à mente, algo real ou não. A partir disso, são definidas as categorias 

universais de todo e qualquer fenômeno: Primeiridade, Secundidade e Terceiridade. O livro traz 

exemplos das categorias usando as manifestações psicológicas, o que possibilita mostrar que o 

mundo aparece e pode ser traduzido como linguagem. 

Primeiridade: qualidade da consciência imediata, uma impressão (sentimento). O que 

está na mente no instante presente. “O sentimento como qualidade é aquilo que dá sabor, tom, 

matiz à nossa consciência imediata, mas é também, paradoxalmente, justo aquilo que se oculta 

ao nosso pensamento, porque para pensar precisamos nos deslocar no tempo”. Um dos 

exemplos  é o do mundo de uma criança pequena que ainda não tenha consciência da sua 

existência.  

Secundidade: categoria da concretude, sensações. Sentimento ou impressão.  “Quando 

qualquer coisa, por mais fraca e habitual que seja, atinge nossos sentidos, a excitação exterior 

produz seu efeito em nós. Tendemos a minimizar esse efeito porque nossa resposta a ele é, no 

mais das vezes, indiscernível. É o nosso estar natural no mundo, corpos vivos, energia palpitante 



que recebe e responde”. Na sua forma mais acentuada a secundidade aparece como choque, 

surpresa, conflito.  

Terceiridade: aproxima o primeiro e o segundo numa síntese intelectual, 

correspondendo à camada de inteligibilidade, ou pensamentos em signos por meio dos quais o 

mundo é interpretado. Exemplo: o azul é um primeiro. O céu, como lugar e tempo, onde se 

encarna o azul é segundo. A elaboração cognitiva, o azul do céu, é terceiro.  

Signo (primeiro) é uma relação triádica de que o objeto, ou aquilo que o signo 

representa, indica ou apresenta, é um segundo, e o efeito interpretativo, que isso produz em um 

intérprete, é um terceiro. O significado de um pensamento ou signo é outro pensamento e assim 

segue. A definição de signo inclui dois objetos (dinâmico e imediato) e três interpretantes 

(imediato, dinâmico e interpretante em si). 

Objeto imediato (dentro do signo) é o modo como o objeto (dinâmico) está representado. 

Exemplo: em se tratando de um desenho figurativo, o objeto imediato é a aparência do desenho, 

o modo como ele representa por semelhança a aparência do objeto (uma paisagem, por 

exemplo). O interpretante imediato é o que signo está apto a produzir numa mente 

interpretadora qualquer. O interpretante dinâmico é aquilo que o signo efetivamente produz em 

uma mente determinada. O livro mostra, a partir desses conceitos, a rede de classificação dos 

signos. Considerando a relação do signo consigo mesmo, a relação do signo com o seu objeto 

dinâmico e a relação do signo com seu interpretante, tem-se:  

Signo 1 º em si mesmo Signo 2 º com seu objeto Signo 3 º seu interpretante 

1º quali-signo Ícone rema 

2º sin-signo Índice dicente 

3º legi-signo Símbolo argumento 

  O texto segue com a explicação dessa classificação, com exemplos. Dentre eles, o de 

uma pintura abstrata. Considerando apenas o seu caráter qualitativo (cores, luminosidade...) só 

pode se tratar de um ícone. Isso porque esse conjunto de qualidades não representa nenhuma 

outra coisa. O signo aparece como qualidade na sua relação com o objeto. O índice é um signo 

que indica outra coisa. O girassol é um índice porque aponta para o lugar do sol.  Como teoria 

cientifica, a Semiótica de Pierce criou conceitos e dispositivos de indagação que nos permitem 

descrever, analisar e interpretar linguagens. No encerramento, a autora discorre sobre outras 

duas fontes efetivas para o desenvolvimento da semiótica, o trabalho dos filósofos A. N. Viesse-

Iovski e A.A Potiebniá, e o do linguista F. de Saussure.  

 

 

 


