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Introdução 

O livro procura explicar com minúcia o estudo do signo de Peirce, fornecendo detalhes 

de cada elemento que faz parte da Semiótica estudada por ele. A autora também chama atenção 

para as ciladas da nomenclatura e significado dos termos usados nesse estudo.  

Como se fosse um passo a passo, a escritora parece dar a receita de uma fórmula, e que 

para compreender cada ingrediente, precisamos relaxar e desamarrar certos conceitos 

preestabelecidos  culturalmente. Essa descrição minuciosa toma parte de dois terços do livro, 

então só depois desse detalhado texto sobre o signo, o objeto e o interpretante, é que chegamos 

à discussão sobre os três tipos de signo.  

Para começar a abrir nossa mente para o que vem pela frente, a autora usa frases como 

“todo pensamento se processa por meio de signos” e “cada vez mais o mundo está sendo 

hiperpovoado de signos”. A introdução é um convite para nos soltarmos dos preconceitos de 

que signos são apenas a linguagem verbal e escrita e nos pede atenção para lermos os diferentes 

signos de outras maneiras. O título do livro Semiose e Autogeração nos remete ao pré-

estabelecimento de que um signo gera outro signo e isso é orgânico como a vida, e como isso 

acontece é o que o livro pretende mostrar. 

1 Do Signo 

O ínicio do capítulo fala sobre os Collected Papers de Peirce, e chama a atenção para a 

dificuldade que Peirce tinha em descrever suas idéias no tempo em que viveu. A autora então 

levanta uma pequena lista de conceitos equivocados a respeito do estudo do signo. Assim como 

a palavra Interpretação é tratada diferentemente da palavra Interpretante nos escritos de Peirce, 

o Interpretante para ele é aquilo que é determinado pelo signo ou pelo objeto através da 

mediação do signo. 

Ainda falando sobre signo, em segundo lugar, nos é apresentada a afirmação de que a 

relação triádica tem, em sua primeira posição o signo, na segunda, o objeto e na terceira o 

interpretante. Assim é formada a ordem de um processo lógico. E mais para frente do texto, o 

leitor entenderá que a Representação é uma relação triádica. 

Outro fato importante, levantando pelo livro nesse momento, é que nenhum 

interpretante de nenhum signo pode ser tido como absoluto ou definitivo, caso isso acontecesse 

o processo do signo não existiria, pois justamente é essa autogeração que faz com que ele 

funcione como signo. Peirce diz que existem três espécies de determinação, e que todo signo é 

determinado por seu objeto 1) por compartilhar caracteres do seu objeto; 2) por estar realmente 

conectado ao objeto; 3) por consequência de um hábito.  

2 Do Objeto 

No que tange ao conceito de Objeto, começam a ser descritas suas características. Mais 

uma vez é solicitado ao leitor para tomar cuidado com o significado das palavras, enfatizando 

que objeto é diferente de “coisa”. Há dois tipos de objetos, o objeto imediato e o objeto 

dinâmico.  

São dados exemplos de objetos imediatos no signo caso do símbolo, do índice e por 

último do ícone. Depois, surgem as modalidades do objeto dinâmico: o abstrativo, o concretivo 

e o coletivo.  

Na continuidade lógica, começamos a entender  o conceito de percepção e também a 

tríade perceptiva e o termo percipuum, que é o objeto imediato da percepção e está localizado 

abaixo do nível de nossa deliberação e autocontrole. Essa parte ainda termina com a explicação 



das gradações do percipuum (sentimento, choque e elaboração lógica), a operação que acontece 

na mente e as interferências que pode sofrer. 

3 Do Interpretante 

 O terceiro capítulo do livro procura demonstrar o papel do interpretante, a autora faz 

uma breve apresentação desse conceito, lista frases coletadas nos estudos do Peirce como por 

exemplo, “o interpretante não é outra coisa senão uma outra representação”. Mais para frente 

ela continua, e apresenta as divisões do interpretante, e suas classificações, Dinâmico, Imediato 

e Final. Aqui é ressaltada a importância de não existir um interpretante final, visto que isso seria 

o fim do processo sígnico.  

 Além dessas primeiras distinções do interpretante, a autora também apresenta uma 

segunda classificação para eles. Como que aprofundando ainda mais na tríade do sistema, como 

subníveis, nos são apresentados os conceitos do interpretante emocional, o interpretante 

energético e o interpretante lógico. Esse desencadeamento e ramificações são exemplificados 

com cada um dos três tipos de signos, e então na conclusão dessa parte do livro, há forte 

conceituação de que não se pode mais levar em conta o interpretante sem que se leve em conta 

a natureza ou tipo do signo sob exame. 

4 O Signo Revisitado 

 No capítulo final do livro o texto faz uma pequena recapitulação do que nos foi ensinado 

até agora e introduz a parte em que serão focadas os três tipos de signo. Primeiro a autora mostra 

a amplitude da noção de signo, uma experiência, um pensamento ou uma mera qualidade de 

sentimento. E em seguida, apresenta as trinta modalidades sígnicas a que Peirce chegou, todas 

elas em tricotomias, dez partes divididas em três, conforme suas naturezas ou modos. O texto 

se dedica a cada tipo de signo quali-signo, sin-signo e legi-signo com seus respectivos exemplos 

e transições entre eles. 

 Chegando ao final temos a leitura sobre os termos ícone, o hipo-ícone, o índice e 

símbolo e por fim, é descrita cada uma das dez tricotomias anunciadas anteriormente. Podemos 

chegar a conclusão de que se trata de um livro didático e detalhado, que deixa fluir o 

entendimento sobre a teoria dos signos de Peirce. 

 

 

 


