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RESENHA 

 

ECO, Umberto - SEBEOK, Thomas A., O signo de três, 2ª Reimpr., São Paulo: 

Perspectiva, 2008. 

 

 

A civilização Ocidental está marcada pelo racionalismo cartesiano em cujo solo 

a tese da verdade infalível, construída a partir de um raciocínio matemático, dedutivo, se 

sustentou. Desde a descoberta do método cartesiano, foi como que estabelecido que o 

conhecimento, a investigação e as descobertas científicas pertencem a um terreno para 

poucos privilegiados em cujo espaço podem circular, única e exclusivamente, as mentes 

brilhantes para descobertas extraordinárias. 

 

Na verdade, o que se privilegiou na história da ciência foi a inferência lógica 

oriunda da tão propalada “intuição” que estava na base do cartesianismo, conhecida 

também como o conhecimento imediato, instantâneo, direto, não mediado por nenhuma 

cognição prévia. Esta concepção encontrou forte oposição de cientistas, dentre esses, 

Charles Sanders Peirce (1839-1914), um dos pioneiros a se colocar na empreitada de 

desconstruir o método cartesiano, alicerçando o que podemos chamar de “método 

alternativo” num conceito absolutamente original em toda a história da filosofia.  

 

Este “método alternativo”, direta ou indiretamente, está presente nos vários 

ensaios reunidos na obra O signo de três (Perspectiva: 2008, 264 p.), e que tem como 

organizadores Umberto Eco e Thomas A. Sebeok. O nome é inspirado no romance “O 

signo dos quatro”, protagonizado por Sherlock Holmes e seu inseparável amigo Dr. 



Watson, publicado em 1890 por sir Arthur Conan Doyle (1859-1930). O número três, 

do título, remete o leitor às profusas tríades peircianas, sendo as mais conhecidas as que 

incluem Signo, Objeto, Interpretante; Ícone, Índice e Símbolo; Qualidade, Reação e 

Representação e, naturalmente, os tipos de raciocínios que, de modo especial, trata a 

obra: Dedução, Indução e Abdução. Esta última, identificada também como 

“pensamento conjectural”, que é o tema recorrente.  

 

“O signo de três” evidencia que as descobertas científicas, investigações 

médicas e criminais, reconstituições históricas, interpretações filológicas de textos 

literários, são todos casos de pensamento conjectural. Dez ensaios de diversos autores, e 

com abordagens distintas, permitem ao leitor avaliá-las e utilizá-las, cada qual de acordo 

com seus próprios interesses.   

 

Na equipe de peso, reunida por Eco e Sebeok, estão alguns autores que adentram 

no método de Sherlock Holmes, à luz da lógica de Peirce. Seguem nesta perspectiva, 

Thomas Sebeock, Jean Umiker-Sebeok, Umberto Eco, Carlo Ginzburg (que relata o 

emprego de modelos conjecturais, de Hipócrates e Tucídides, citando Zadig, Peirce e 

Sebeock), Nancy Harrowitz e Gian Paolo Caprettini. Dois ensaios são do lógico 

finlandês Jaakko Hintikka (um desses, escrito com a colaboração de Merril B. Hintikka) 

que, mesmo se não faz referência explícita a Peirce, trata de Sherlock Holmes e da 

lógica moderna. Também tomam parte o sociólogo Marcello Truzzi (interessado no 

problema da abdução, e que cita especialmente Popper e não Peirce), Massimo A. 

Bonfantini e Giampaolo Proni (que participaram de um Seminário preparado por Eco). 

 

Charles Peirce e Sherlock Holmes são redescobertos. O primeiro, pai da 

Semiótica moderna e fundador do pragmatismo, oferece ao universo científico uma 

nova maneira de ver o mundo e as ciências. Sherlock Holmes, personagem criado pelo 

escritor sir Doyle, que apareceu inicialmente entre 1887 e 1927, mostra como a análise 

dos procedimentos conjecturais na investigação criminal pode lançar nova luz sobre os 

métodos conjecturais na ciência. 

 

A obra subentende a tese peirciana de que todo pensamento se dá em signos e na 

continuidade de signos rompe, de alguma maneira, com a tradição da “intuição”, 

privilégio de uma elite científica. Perpassa pelo livro a idéia de que existe uma logica 



utens, ou um senso rudimentar em lógica-em-uso, que se refere a um certo método 

geral, através do qual cada um chega à verdade, sem, no entanto, estar consciente de 

fazê-lo e sem saber especificar em que consiste tal método.  

 

De fato, são muitas as pessoas que no cotidiano de sua vida e, mais 

precisamente, no exercício de sua profissão, usam da capacidade cognitiva que a 

natureza lhes deu para desvendar os segredos de ofício: médicos, historiadores, 

detetives, caçadores, marinheiros, pescadores, dentre outros, estão circunscritos na área 

do conhecimento conjectural, cujas raízes estão nos sentidos e não numa intuição extra-

sensorial apregoada pela corrente racionalista.  

 

O livro mostra que pertencente a este grupo variado de “cientistas” está o 

detetive Sherlock Holmes. Trata-se de um personagem que admite, em suas histórias, 

ver apenas o que todos vêem. A única diferença é o fato de que ele havia treinado a si 

mesmo para aplicar seu método de modo a determinar o inteiro significado de suas 

percepções. Precisamente, Sherlock é o profissional que tenta familiarizar-se com todos 

os detalhes observáveis da vida que possam dar um significado a seus casos criminais.  

 

A obra elucida que, embora Sherlock fale frequentemente de suas deduções, 

estas raramente aparecem como tal. Do mesmo modo também as suas inferências mais 

comuns não são tecnicamente induções. Na verdade, referem-se mais àquilo que Peirce 

chamou de abduções; dele é revolucionária a proposta de que a abdução se constitui 

num terceiro tipo de inferência lógica ao lado da indução e dedução, métodos 

consagrados pela ciência clássica. 

 

No curso dos ensaios produzidos pelos autores reunidos por Eco e Sebeok, o 

leitor se dará conta de que é apenas por meio de hipóteses, de novas e mais ousadas 

abduções, que podemos descobrir novas verdades, ainda que de modo aproximado e 

provisório. É apenas por meio de novas hipóteses que podemos ampliar nossa visão do 

real, descobrir novas vias de experiência e propor matéria nova para o banco de testes 

da experimentação. E essa maneira de agir, como nos apontam Peirce e Sherlock, se dá 

modestamente, sem milagres ou “luzes especiais”, simplesmente com os recursos e 

capacidades que a própria natureza nos dotou.  

 



 

 

 

 

 

 


