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O livro “Semiótica”, edição brasileira de fragmentos dos The Collected Papers (Cambridge, Mass.: 

Harvard University Press), de Charles Sanders Peirce apresenta ao leitor parte de sua teoria 

desenvolvida em torno de suas doutrinas sobre os raciocínios, linguagens e lógica. os textos, nesta 

edição, pretendem introduzir vários trabalhos de Peirce que envolvem o estudo da Lógica (ou 

Semiótica) que é o estudo de todos os fenômenos de transmissão e recepção de sentido procurando 

desvendar assim como funcionam todas as linguagens, sinais, signos, etc.  

  

A primeira parte do livro nos apresenta os princípios de sua filosofia (Lógica), contendo a principal 

premissa de Peirce, a de que todas as coisas que se apresentam à mente existem em “tricotomias”. O 

pensamento triádico, que se opõe ao modelo cartesiano (modelo binário), sugere três dimensões que 

se apresentam para a análise dos fenômenos. 

 

Segundo Peirce, só temos certeza de um mundo exterior, que existe como algo diferente do eu, 

quando erramos. É só então, tropeçando no real, que experimentamos o externo como algo distinto 

de nossos desejos, expectativas e fantasias. Isso vai ao encontro com a postulação cartesiana 

baseada na suposição da intuição como fonte de nossa autoconsciência. Para Peirce, só podemos 

chegar a conhecer o mundo interior (ou mental) por meio de inferências a partir do exterior. Mesmo 

para emoções, é um objeto externo que fornece material para uma inferência. 

 

Segundo Peirce, a teoria dos raciocínios ou como exatamente um dado tipo de raciocínio pode levar 

a um resultado satisfatoriamente verdadeiro, deveria ser tratada e considerada como uma ciência na 

integridade de seus direitos. 

 

Da classificação dos tipos de raciocínio que derivam de relações nossas com as experiências, 

(indução, dedução ou abdução), seu texto apresenta a constituição e modo de operação dos signos, 

ou seja, das ferramentas elementares da comunicação verbal, visual, sonora.  

 

As relações entre os objetos e os sentidos, que emanam para um determinado interpretante, são 

elaboradas, bem como as dimensões de primeiro, segundo ou terceiro que encarnam segundo sua 

fenomenologia (disciplina base do edificio filosófico de Peirce, que dá subsídio ao estudo 

semiótico) 

 

A fenomenologia é um método, uma busca pela compreensão de como se dá a apreensão dos 

fenômenos pela consciência com o objetivo de dar à luz às categorias. Consiste na descrição do 



fenômeno (aquilo que aparece à mente) no seu gradativo processo de transformar-se em signo 

genuíno, seja o fenômeno real, ou imaginário.  

 

As categorias peircianas nos dizem o que torna a experiência possível. O fenômeno, em termos 

semióticos é chamado de objeto dinâmico. Este estudo é suportado pela observação direta dos 

fenômenos e pelas observações dessas observações. Este método consiste em descrever o seu 

percurso descritivo analítico. A descrição tem por objetivo mostrar os traços distintivos dos 

elementos formais.  

 

Todos os fenômenos podem ser reduzidos às categorias de qualidade, relação e representação. (ou 

qualidade, reação e mediação). Em cada campo, eles adquirem em superfície as feições materiais 

próprias do campo. 

 

O texto de Peirce vai nos apresentando sua filosofia e classificações sobre os objetos, signos e 

fenômenos com exemplos bem claros de como acontecem as operações mentais que derivadas a 

partir das experiências. No entanto, a edição do livro não privilegia um percurso analítico  como o 

proposto por Peirce e pode ser uma leitura difícil para aquele leitor que nunca teve contato prévio 

(experiência colateral) com a teoria Peirciana.  

 

Os “esqueletos do pensamento”, ou seja as categorias Peircianas de primeiridade, secundidade e 

terceiridade permeiam a primeira parte do livro que, neste compendio de alguns dos manuscritos de 

Peirce, pretende expor a teoria geral dos signos.  

 

Na segunda parte do livro, o leitor encontra uma série de textos sobre disciplinas e conceitos que 

dão suporte a um olhar semiótico. A semiótica é uma lógica ampla que está baseada na 

fenomenologia e é incompleta, necessita da ética e a estética para completar o seu método. Aqui o 

leitor penetra nas estruturas da lógica proprimente dita (estágios, planos e funções dos raciocínios) e 

as relações de sentido.  

 

Peirce defende o pragmatismo como método para determinar o significado real de qualquer 

conceito, doutrina, proposição, palavra ou signo. Há uma busca na semiótica por considerar as 

consequências práticas que resultam de uma premissa, signo ou inferência. O pensamento 

pragmático de Peirce critica as bases científicas cartesianas e filosóficas de Aristóteles a Kant, 

através de uma “nova classificação das ciências” da qual a Semiótica, título do presente livro, é 

apenas uma das disciplinas.  



 

 

 

 


