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Semiótica (Editora Perspectiva, 2010, 4a. edição, 337 páginas), é um livro 

baseado nos Collected Papers, manuscritos de Charles Sanders Peirce. Peirce nasceu no 

ano de 1839, em Cambridge, Massachussets, nos EUA, no dia 10 de setembro. Filho do 

matemático, físico e astrônomo Benjamin Peirce, Charles, sob influência paterna, 

formou-se na Universidade de Harvard em física e matemática, conquistando também o 

diploma de químico na Lawrence Scientific School. Paralelamente ao seu trabalho no 

observatório astronômico de Harvard, Charles Peirce se dedicava ao estudo da filosofia, 

principalmente à leitura de "A crítica da razão pura", de Immanuel Kant. Após um 

período lecionando na Universidade John Hopkins, Charles Peirce, mudou-se com sua 

segunda esposa para a cidade de Milford, na Pensilvânia. Até o seu falecimento, em 

1914, Peirce escreveu cerca de 80 mil páginas manuscritas, que foram doadas por sua 

esposa à Universidade de Harvard. 

O livro Semiótica é uma organização de fragmentos extraídos dos Collected 

Papers (Cambridge, Mass.: Harvard University Press), seguindo uma ordem temática. 

Peirce desenvolveu a base filosófica de uma lógica extensiva, chamando-a de Semiótica, 

no decorrer de sua vida, tratando os mesmos assuntos em períodos diferentes, 

rediscutindo-os e redefinindo-os. Por este motivo, para seus primeiros compiladores, seus 

escritos não poderiam ser apresentados cronologicamente. Por se tratar de uma 

organização, o texto brasileiro não contém apresentação ou introdução, e podemos dividi-

lo em duas partes complementares. 

 A primeira parte trata da exposição e discussão do autor acerca das bases de sua 



doutrina dos signos. Nesta parte, Charles Peirce define o que são os signos, desenvolve a 

noção de organização triádica básica desta doutrina, apresenta a amplitude de 

classificação destes signos e as possíveis combinações deles.  Nos primeiros capítulos, o 

texto concentra-se nas elocubrações de Peirce sobre a natureza do pensamento humano. 

Através destes tipos de pensamento, chamados por Charles Peirce de “Espécies de 

Raciocínio”, o autor define de antemão três importantes peças do quebra-cabeça 

peirciano: a noção de dedução, indução e retrodução (chamada posteriormente de 

abdução). Para chegar às suas conclusões, Peirce pesquisou outros autores, entre eles 

físicos e astrônomos, que relataram as linhas de raciocínio que os levaram às suas 

descobertas. O autor cita Kepler, Mill, Copérnico e Ptolomeu.  

Esse capítulo se relaciona a uma segunda parte na qual Peirce questiona as ideias 

pré-socráticas segundo as quais acredita-se poder existir variação na homogeneidade. 

Charles Peirce refuta essa ideia e apresenta a variação nos tipos de signo existentes: 

ícone, índice e símbolo. O autor prossegue definindo os tipos de signo e desenvolvendo a 

noção triádica desta classificação, além de apresentar a noção de interpretante. Esta 

primeira parte é finalizada com a explanação do autor sobre a presença histórica da lógica 

como doutrina em outros autores, abrindo caminho para a segunda parte do livro. 

  A segunda parte trata do pensamento semiótico mais aproximado da filosofia. 

Nesta altura do texto, o autor nos apresenta as principais tendências filosóficas do final 

do século XIX e início do século XX, e posiciona a Semiótica nas correntes de 

pensamento de sua época. De início, Peirce apresenta a classificação dos signos e como 

esta classificação depende das relações dos signos com seus objetos imediatos e 

dinâmicos, seus interpretantes imediatos e dinâmicos e seus interpretantes finais. Para 

tentar solucionar os questionamentos levantados por leitores que criticavam o seu 

atrevimento de classificar todas as coisas que se apresentam de alguma forma ao 

pensamento, Peirce cita o pragmatismo, tornando a doutrina Semiótica uma forma de 

arquitetar o pensamento, perceber todas as etapas de seu desenrolar, ao contrário de 

simplesmente ditar o que ou como algo significa.  

Charles Peirce prossegue em sua tentativa de, nessa “nova” doutrina, reunir os 

“modos de pensar” de outros autores, absorvendo essas ideias e expandindo as 

classificações. As funções de pragmatismo são a iluminação e clareamento das ideias e 



tornar clara a apreensão destas. Sustentando os tipos de raciocínio com o pragmatismo, o 

autor passa a redefini-los, citando a Fenomenologia, as Ciências Normativas e a 

Metafísica, relacionando-as diretamente aos seus conceitos de Abdução, Indução e 

Dedução. A intuição também é apresentada e discutida em uma série de questionamentos 

que o autor se dispõe a responder diretamente, fazendo uso de muitos exemplos. 

Charles Peirce reconhece em sua doutrina uma série de possíveis aproximações 

com a escolástica, em contraponto ao pensamento proposto por Descartes. As certezas e 

verdades propostas no pensamento cartesiano são opostas à lógica peirciana, que se 

predispõe a explorar a relação entre todas as coisas, em uma tentativa de se aproximar ao 

máximo do signo e, ao mesmo tempo, dar-se conta da complexidade com que o signo e 

todas as coisas se transformam. Assim, no capítulo “Algumas Consequências de Quatro 

Incapacidades”, o autor exemplifica e rebate os quatro principais pontos em que o 

cartesianismo é divergente da doutrina semiótica. 

O livro termina com um capítulo em que Peirce, ao questionar “ o que é o 

homem? “, demonstra de modo muito hábil o pensamento lógico que ele tanto se propõe 

a defender. O autor circunda a questão homem, colocando-o primeiramente como signo, 

presente como matéria no universo e como “alma” em um corpo, sendo essa uma leitura 

metafísica. Depois, Peirce empresta de Descartes a noção de consciência e pensamento e 

recoloca essas questões, citando conceitos mais espirituais e sentimentais como o 

“feeling”. Ao comparar o homem com uma palavra, Charles Peirce evoca a noção 

triádica de signo, o “símbolo”, e faz uma leitura de todas perspectivas que a palavra 

“Homem” pode evocar. O livro é finalizado, então, com uma leitura semiótica de algo 

que permite tantas leituras, mas realizando-as com dois tipos de raciocínio que, unidos, 

formaram a Semiótica: a metafísica e a lógica. 

 


