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A presente obra é uma coletânea de textos de Charles Sanders Peirce, selecionada e 

traduzida para o português por Octanny Silveira da Mota e Leônidas Hegenberg. 

O livro conta com uma introdução feita pelos tradutores na qual eles contam um pouco 

da vida de Charles S. Peirce. Mostram ao leitor as dificuldades de Peirce se estabelecer como 

professor em uma universidade, falam sobre sua personalidade e sua amizade com William 

James. Introduzem o leitor à lógica, pragmatismo e as bases do pensamento de Peirce. No 

encerramento da introdução, são apresentadas ao leitor as obras consultadas pelos tradutores 

que auxiliaram na composição da introdução de Semiótica e Filosofia. 

O livro não possui uma divisão em capítulos, mas sim, textos diversos de Charles 

Sanders Peirce, que levam o leitor a um contato maior com o pensamento do autor. 

O primeiro texto da autoria de Peirce é “A propósito do autor”, onde Peirce mostra ao 

leitor um pouco do trajeto que fez para a formação do seu pensamento. Nele, vemos o contato 

de Peirce com a obra de Kant e sobre o processo de maturação de suas idéias, as quais ele 

designou de falibilismo.  

Dando seqüência, temos os textos “Como tornar claras as nossas idéias” e “A fixação 

das crenças”, ambos se complementam. Em “Como tornar claras as nossas idéias”, Peirce 

trabalha o caminho percorrido entre a dúvida e a crença. Nas palavras de Peirce “a ação do 

pensamento é excitada pela incitação da dúvida e cessa com o atingir a crença; e, assim, o 

chegar à crença é a função única do pensamento”.  

Já em “A fixação das crenças”, texto complementar de “Como tornar claras as nossas 

idéias”, Peirce desenvolve a idéia de que todo conhecimento deve se sustentar em uma crença. 

Tanto “A fixação das crenças” quanto “Como tornar claras as nossas idéias” são textos 

indispensáveis para refletirmos sobre o pensamento, e devem ser utilizados como textos 

condutores para a inteligência científica. 

No texto seguinte, “Classificação dos signos”, Peirce desenvolve sua concepção 

triádica da semiótica. Ele começa nos introduzindo à idéia de signo e à divisão da semiótica 

em três ramos: Gramática especulativa, lógica e retórica pura. 



A “Classificação dos signos” é um texto dividido em dez parágrafos. Neles, Peirce 

discorre profundamente sobre o signo e seu objeto, as relações triádicas e as classes dos 

signos. 

Em “O ícone, o indicador e o símbolo”, será aprofundada a questão referente a essa 

divisão dos signos em relação ao objeto. 

O penúltimo texto do livro é uma carta de Peirce endereçada para Lady Welby. Nesta 

carta, Peirce fala sobre sua idéia da divisão segundo as categorias de Primeiridade, 

Secundidade e Terceiridade, as quais ele denomina de “categorias cenopitagóricas”, 

finalizando em uma nota dizendo acreditar que existem dez classes principais de signos.  

O último texto, “Dedução, indução e hipótese”, apresenta o método científico de 

Peirce. Por meio das tríades, Peirce distingue os tipos de raciocínio que estão na base do 

método científico.  

Semiótica e Filosofia é um livro essencial para estudiosos de semiótica. Publicado pela 

editora Cultrix, em 1972, contém textos selecionados que conduzem o leitor desde o 

pensamento científico de Charles Sanders Peirce até suas reflexões sobre o signo e suas 

divisões.  


