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Neste livro, Lúcia Santaella – a maior autoridade sobre Charles Sanders Peirce 

no Brasil, discorre, na introdução, sobre a importância das teorias da percepção na 

atualidade, dando uma clara noção ao leitor acerca das teorias da percepção ao longo da 

história – contemplando diferentes formas de abordagem da percepção humana, desde o 

empirista inglês Locke (1690) a J. .J. Gibson (1974). 

No capítulo 1 – Teoria da percepção em primeira pessoa, dedicado a Merleau-

Ponty, há um trabalho de resgate dos antecedentes filosóficos, bem como uma rica 

análise acerca da sensação, associação e projeção de memórias. Além disso, a autora 

ainda analisa o corpo como objeto, sua psicologia, formas e expressões, a fim de que o 

leitor tenha uma compreensão mais precisa deste como parte integrante de um universo 

de sensações. 

Santaella ainda faz um resgate filosófico da fenomenologia relacionando o 

sentir, o espaço, a percepção. É interessante notar que a autora trata de assuntos um 

tanto “comuns”, mas à luz de uma análise mais profunda e bem fundamentada, com 

abordagens simples e lógicas. 

No capítulo 2 – A ecologia da percepção, há um resgate histórico sobre a obra de 

Gibson – o capítulo é essencialmente dedicando à sua obra cujas pesquisas estavam 

voltadas para aplicações empíricas - e conceitos fundamentais da ecologia da percepção 

e suas articulações.  

Nos capítulos seguintes, Santaella explica o conceito de percepção a partir da 

análise sucinta da Teoria dos Signos, de Charles Sanders Peirce. Para facilitar a 

compreensão, a autora criou um sumário a fim de facilitar o entendimento do leitor 

acerca de conceitos como interpretante dinâmico, objeto dinâmico, semiose etc. 



No capítulo 3 – Panorama da semiótica de Peirce, Santaella consegue organizar 

– de maneira simples e clara - os artigos, anotações em cadernos, cartas e manuscritos 

mais importantes que Charles Sanders Peirce deixou ao longo de sua vida. A autora 

busca apresentar o pensamento peirciano, os signos e seus objetos, além de relacionar a 

percepção ao sistema cognitivo e aos sentidos sensoriais.  

 No capítulo 4 – Teoria da percepção I: os intérpretes de Peirce, após já ter 

apresentado uma série de fundamentos, a autora relaciona a percepção à secundidade, 

aquilo que é percebido, apresentando os conceitos de percepto – o objeto externo, 

recebido pela mente interpretadora; percipuum – modo como o percepto aparece na 

mente daquele que percebe; juízo perceptivo -  percepto filtrado pelos sentidos 

(percipuum), sentença daquilo que estamos interpretando. 

No capítulo 5 - Teoria da percepção II: uma reconstituição, Lúcia Santaella 

mergulha fundo nas categorias de ícone – representação mais pura do objeto graças às 

qualidades que produzem uma semelhança entre ambos; índice – representação 

materialmente vinculada de seu objeto; e símbolo – signo relacionado ao objeto em 

função de uma associação de idéias estabelecidas por uma convenção. 

Lúcia Santaella, mais uma vez, traz ao público toda riqueza dos Collected 

Papers de Charles Sanders Peirce de maneira – literalmente - “traduzida”.  Como a 

própria autora coloca, em tempos de 3D e da avalanche de informações a que somos 

expostos diariamente, cada vez mais se faz necessário que conheçamos melhor não só 

nossos sentidos, mas de que maneira podemos tirar máximo proveito deles – seja no 

âmbito profissional ou pessoal. 

 


