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No livro Elementos da Semiótica: Comunicação Verbal e Alfabeto Visual os autores 

introduzem a semiótica peirciana a fim de servir de ferramental básico para os estudiosos e 

apresentá-la como uma ciência impregnada do potencial do redimensionamento. Para isso ele 

possui como base três traduções brasileiras. A primeira obra é a tese de doutorado de Décio 

Pignatari de 1972, a segunda Semiótica e Filosofia de Octanny Silveira da Mota e Leonidas 

Hegenberg e a terceira Escritos Coligidos de Armando Mora D’Oliveira e Sergio 

Pomerangblum de 1974.  

O livro é dividido em dez capítulos, sendo o primeiro deles intitulado A invasão dos 

signos onde os autores introduzem o conceito de signo na história da humanidade, além de 

introduzir e explicar a segunda triconomia de Peirce: ícones, índices e símbolos. Neste 

capítulo os autores ressaltam a importância dos signos na vida humana e a importância de sua 

compreensão, assim como a dificuldade ocidental de compreensão dos signos icônicos.  

O segundo capítulo Charles Sanders Peirce contém uma breve biografia de Peirce e fala 

sobre suas publicações. Neste capítulo é citada uma outra vertente da semiótica: a 

Greimasiana, porém os autores defendem a capacidade da semiótica de Peirce de explicar 

com mais clareza e por consequência ser mais completa. 

No capítulo seguinte A arquitetura do Pragmatismo os autores contam sobre o método 

que determina o significado real de qualquer conceito, doutrina, proposição, palavra e outro 

signo. Após conceituar o pragmatismo, é introduzido o conceito de objeto do signo e de 

significado do signo, além das classes que compõem as ideias. As ideias podem ser 

qualidades de sentimento, um evento singular que é atribuído ao mesmo tempo a dois objetos 

ou uma comunicação veiculada por uma pessoa para outra pessoa. A partir disso é concluído 

que o significado último de todo signo é ou uma ideia de sentimento ou uma ideia de atuar e 

ser atuado. Também é explicado neste capítulo os quatro métodos criados por Peirce para 

aplacar a dúvida: o científico, o da tenacidade, da autoridade e o a priori. 

Em A ideoscopia os autores conceituam a palavra título do capítulo e a Faneroscopia, 

além de explicar a classificação dos mecanismos lógico-operacionais que são a Primeiridade, 

a Secundidade e a Terceiridade.   



No capítulo cinco A Semiose os autores explicam a ação do signo e descrevem a relação 

entre signo, objeto e interpretante, e seus dois objetos (imediato e dinâmico) e três 

interpretantes (imediato, dinâmico e final). 

O capítulo seguinte Inferências por similaridade e contiguidade os autores mostram a 

relação e ao mesmo tempo a diferenciação entre contiguity e resemblance e relacionam o 

índice com a similaridade e o símbolo com a contiguidade.  

No capítulo sete Divisão dos signos: as triconomias é explicada a relação triádica do 

signo, o objeto imediato e dinâmico e os interpretantes imediato, dinâmico e final. Neste 

capítulo também é apontada as três triconomias. A primeira delas em relação ao signo é 

denominada qualissigno (primeiridade), sinsigno (secundidade) e legissigno (terceiridade). A 

segunda em relação ao signo com o objeto é dividida entre ícone, índice e símbolo. A terceira 

no vértice do interpretante é dividida em rema, dicissigno ou dicente e argumento. 

O capítulo seguinte denominado A classificação como síntese é introduzida as 

combinações das três triconomias que resultam em dez classes. Elas são: 1) qualissigno-

icônico-remático; 2) sinsigno-icônico-remático; 3) sinsigno-indicial-remático; 4) sinsigno 

dicente; 5) legissigno icônico; 6) legissigno-indicativo-remático; 7) legissigno-indicial-

dicente; 8) símbolo-remático; 9) símbolo dicente; 10) argumento. Neste capítulo também é 

citada a divisão de Júlio Plaza que é feita em três grupos: 1) legissigno-icônico-remático; 2) 

legissigno indicativo-remático; 3) legissigno simbólico-remático. 

No capítulo nove Consciência e linguagem é descrita a classificação dos elementos da 

consciência com suas inferências que podem ser: 1) intelectuais e divididas em: abdução, 

indução e dedução; 2) juízos de sensação, emoções e movimentos instintivos que são 

hipóteses; 3) hábitos. Na consciência os autores distinguem três elementos: 1) sentimentos; 2) 

esforços; 3) noções ou elementos de informação. 

O último capítulo As ações sígnicas e a significação os autores demonstram os três 

elementos do pensamento: a função representativa, a aplicação denotativa e a qualidade 

material.  

Ao final do livro consta um glossário com os termos semióticos para assim concluir de 

forma didática a proposta da obra de servir como instrumental para os semioticistas. 


