
1 
 

Semiótica e Filosofia, 
de Charles Sanders Peirce, 
São Paulo: Cultrix, 1972 

 

Márcia Mª R. Travassos Cavalcanti 

 

 O livro Semiótica e Filosofia, de Charles S. Peirce, traduzido para a língua 

portuguesa, começa com a biografia do autor e a apresentação da semiótica deste filósofo a 

partir do olhar dos tradutores. Nesta apresentação, eles mencionam as dificuldades por que 

Peirce passou e como suas ideias foram valorizadas tardiamente. Reforçam que sua teoria 

foi declarada pelo próprio autor como uma filosofia que brota do falibilismo, onde não há 

certezas, pois parte da construção de signos que estão em constante movimento 

interpretativo. Estas características no entanto, contribuíram para que a crítica o visse como 

um pesquisador pouco seguro de suas próprias conclusões. 

 Diante deste cenário, Peirce teve diversas dificuldades em se fixar em uma 

Universidade como professor contratado e, apesar de seu vasto conhecimento e empenho, 

não obteve uma posição estável e regular, ao contrário, teve uma atuação breve e espaçada, 

passando inclusive por dificuldades financeiras que o acompanharam até o final de sua 

vida. Mesmo diante das dificuldades, devotou-se a sua pesquisa, o que resultou 

principalmente nos Collected Papers, cujos escritos datam de 1867 até 1914. 

 Ainda na apresentação dos tradutores, temos a chance de conhecer mais sobre o 

autor e sobre o Pragmatismo, além de conceitos que fazem parte da construção de seu 

pensamento. 

 Quando entramos nos escritos de Peirce, é possível conhecer a trajetória que o 

levou a certos fundamentos e sua dedicação nos laboratórios de química, além da atenção 

às demais ciências exatas, passando também pela lógica e filosofia. No capítulo, Como 

tornar claras as nossas ideias, somos levados a uma reflexão de que, embora tenhamos 

convivência com diversas ideias, que se apresentam familiares, isso não significa que 

tenhamos clareza sobre elas e que, segundo o autor, poucas ideias claras valem mais que 

muitas ideias confusas. É através de profunda atenção que chegaremos às ideias realmente 

valiosas, pois são as nossas ideias que afetam os nossos sentidos, e também nossos hábitos 

e nosso agir. 
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 No decorrer da leitura, reconhecemos uma nova forma de raciocinar, pois 

raciocinar é um processo em que o pensamento caminha quando o indivíduo se depara co 

algo que não se sabe e que o surpreende. De um modo geral, agimos de acordo com 

crenças, mas a dúvida nos traz um desconforto que lutamos para desfazer. 

 A partir daí, o livro nos convida a refletir sobre as crenças que temos a respeito do 

mundo e de como elas são frutos dos ensinamentos e hábitos transmitidos, e que a 

mudança ou novas formas de olhar surgem a partir desta percepção e de indivíduos que 

possuem uma espécie de sentimento social mais aguçado. Ele apresenta, portanto, um 

método científico de investigação que, ao contrário de outros métodos, é capaz de levar o 

indivíduo a não conformismos e que permite reconhecer que algumas crenças estabelecidas 

se encontram em estado de putrefação. 

 De forma didática, apesar da complexidade de sua natureza, Peirce também 

apresenta a classificação dos signos, passando pela divisão entre fundamento, objeto e 

interpretante, pela divisão das relações triádicas e pelas três tricotomias de signos. 

 No que se refere à classificação dos signos, chegamos à teoria que apresenta três 

categorias, primeiro é o signo em si mesmo, segundo é aquilo que o signo intenta 

representar, isto é, seu objeto, e, em terceiro, o que aparece a uma mente interpretadora em 

relação àquele signo, o interpretante. Esta ideia segue uma lógica e é desenvolvida no livro 

de forma aprofundada, reforçando a ideia de uma teoria que possui um movimento 

contínuo e crescente, no qual os interpretantes dão lugar a novos signos que passarão por 

novos processos triádicos.  

 A leitura apresenta um caminho pelo qual reconhecemos que, ao passarmos pelo 

processo, encontramos correlações que percorrem inicialmente a possibilidade, em seguida 

a relação na qual se dá a existência concreta e, por fim, tem-se a mediação da lei. Essas 

categorias se desdobram em novas tricotomias que são: os quali-signos, os sin signos e os 

legi signos, ou signos em si mesmo, que, em relação ao objeto são os ícones, os índices e 

símbolos.  

 No decorrer dessa instigante leitura, o leitor é tomado por uma sensação de que o 

processo é realmente contínuo. Em relação ao interpretante a tríade se divide em rema, 

dicisigno e argumento, que se relacionam por sua vez e novamente com qualidade, 

existente concreto e lei, mas, neste caso, focando na mente do intérprete, ou seja, pensando 
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no que o signo é para seu interpretante, algo que reflete como a filosofia de Peirce contém 

conceitos que estão interligados e continuamente baseados nesse pensamento triádico. 

 Das três tricotomias, o autor chega às dez classes de signos e apresenta para cada 

uma, um exemplo, o que facilita o entendimento e traz uma noção de que os signos 

rodeiam nossa realidade e que se usarmos nossa atenção, é possível reconhecê-los. 

 Por fim, ainda há trechos de cartas para Lady Welby, em que Peirce envia e explica 

para esta estudiosa de semântica as suas descobertas científicas, o que, para nós leitores, é 

mais um momento para fixar alguns conceitos apresentados no decorrer do livro e 

conhecer a personalidade desse filósofo.  


