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A grande questão que Vincent Colapietro trabalha neste livro é a visão do ser 

humano, ou indivíduo, como forma de semiose (modo como o signo age). Ser humano, 

detentor de consciente e inconsciente. Podemos fazer uma leitura semiótica sobre a 

subjetividade humana? Colapietro vai além e destaca o sujeito como agente comunicativo 

e constituído por suas relações com outros. O sujeito não é somente membro de uma 

comunidade, ele é a própria comunidade. Então, é através da semiótica que podemos 

analisar o sujeito, ou self, inserido no espaço e tempo que se encontra.  

No primeiro capítulo, Colapietro explica a importância e relevância da teoria geral 

dos signos. Esmiuça as partes mais significantes para a discussão: primeiridades, 

secundidades e terceiridades, com o foco em como o signo age - semiose. A semiose é  

tema central para abordar o self. Sua abordagem ao sistema de signos permite entender 

que signos são expressões da mente, mas a realidade da mente é o desenvolvimento de 

um signo – a mente é uma espécie de semiose. 

No segundo capítulo, o autor trabalha a relação entre subjetividade e semiose. 

Explica que a semiótica não trabalha o sujeito isolado, como fez Descartes. Ela indica 

uma saída: desloca o foco do que acontece dentro de uma consciência finita e individual 

(dentro de um sujeito) para o que ocorre entre seres sociais dentro de uma estrutura 

comum de experiência e ação. Essa rede de relações, em que estamos sempre já entre 

outros, Colapietro chama de “teia semiótica”. O sujeito, para Peirce, é um ser histórico e 

encarnado, pois a História fala através de nós de maneira que mal compreendemos. Deste 

modo, consciência semiótica abarca consciência histórica. 

No terceiro capítulo, o autor discute a importância da semiótica para a psicologia. 

Os estudos de Peirce sobre a concepção da natureza do pensamento envolvem a tentativa 

de interpretar todas as manifestações do pensamento como instâncias de signos. Desta 

forma, a explicação semiótica do pensamento é de grande importância nos estudos 



experimentais da mente. Segundo Peirce “devemos reconhecer que há ações interiores – 

que podem ser chamadas de ações potenciais, ou seja, ações que não acontecem, mas que 

de alguma maneira influenciam na formação de hábitos” (6.286 [1893]).  

No capítulo quatro, o self, através do indivíduo, é analisado: ser um indivíduo é 

ser regulado pela lei ou regras; ser um indivíduo é ser limitado a certo padrão 

comportamental e excluído de outros, com limitação e exclusão resultando de oposição 

ou negação; e ser um indivíduo é ser um ser social-comunal, em que vive entre outros. O 

autor especifíca quatro conceitos para entender o self: indivíduo (como ser que dura ao 

longo dos anos), substância (estrutura fundamental de um universo em evolução), 

organismo (seres nos quais a espontaneidade e crescimento estão manifestadamente 

presentes) e mente (na qual o self está inserido, criador de símbolos). 

No quinto e último capítulo, sobre interioridade e autonomia, o autor sugere como 

Peirce pode aderir de forma consistente uma abordagem externalista dos fenômenos 

mentais e conceder uma eficácia à consciência.  

Concluo esta resenha com o último capítulo do livro, que coloca a questão, o eixo 

central, de forma muito inteligente: ““Seja qual for o propósito final da vida [humana], 

uma coisa é certamente requisito para ela, a comunicação exterior da mente” (MS 835). 

Além disso, seja qual for a natureza final da mente humana, uma coisa é absolutamente 

essencial para ela, o controle interior sobre si mesma. Portanto, ser humano é existir na 

tensão entre solidão e solidariedade – a tensão entre as profundezas interiores do espírito 

humano e as expressões exteriores dessas mesmas profundezas.” 

 

 

 


