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A Semiótica e as Ciências Cognitivas: Uma Análise Baseada nos Textos 
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Indexicalidade

12h00 - 12h10 Discussão com o público.

12h10 - 12h30

 WANNER, Maria Celeste de Almeida (UFBA) e SILVA, Genilson Conceição 
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As Artes Visuais Contemporâneas Como Forma de Conhecimento À 
Luz da Filosofia de Charles S. Peirce.

12h30 - 12h40 Discussão com o público.



Pr
og

ra
m

aç
ão

18 ago 20096

12ª Jornada do Centro Internacional de Estudos Peirceanos - CIEP

12h40 - 13h40 Almoço.

Mesa 3 - Coordenador: Prof Dr. Roberto Chiachiri

13h40 - 14h10
Prof. Dr. DIB, Maria Augusta N. M (psicanalista) e JORGE, Ana Maria 
Guimarães (FAAP-SP). Brasil.
Um Diálogo entre Peirce e Bion sobre uma Semiótica Psicanalítica.

14h10 - 14h20 Discussão com o público.

14h20 - 14h40

Prof. Claudio Correia.
Revendo os Parâmetros da Imutabilidade do Signo: Observações sobre 
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PEIRCE, OS SIGNOS E A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
João de Fernandes Teixeira

Professor titular do Departamento de Filosofia

Universidade Federal de São Carlos

jteixe@terra.com.br

Resumo – O artigo examina as possíveis relações entre a teoria dos signos de 
Charles Sanders Peirce e a inteligência artificial simbólica. Novas relações são 
apontadas, sobretudo no que diz respeito à possibilidade futura de construção de 
máquinas semióticas.

Abstract – The paper examines some possible relations between Peirce´s theory 
of the signs and symbolic artificial intelligence. Some new interfaces are pointed 
out, specially with respect to the possibility of the design of semiotic machines in 
the future.

Nada poderia ser mais estimulante do que investigar as possíveis relações 
entre a filosofia peirceana e a ciência cognitiva, em especial a inteligência artificial, 
como buscarei fazer neste trabalho. Peirce tinha um conceito amplo do que chamamos 
de mental e não o associava necessariamente a um cérebro biológico, como podemos 
ver numa significativa passagem nos seus CP:

O pensamento não está necessariamente ligado a um cérebro. Ele aparece no trabalho das 
abelhas, dos cristais e em meio ao mundo puramente físico e ninguém pode duvidar que ele 
esteja realmente lá tanto como estão as cores, as formas dos objetos (CP 4.551).

A mente é uma função e não uma faculdade específica de alguns seres. Se ela 
não está no cérebro e está por toda parte, por que não poderia estar numa máquina? 

Então Peirce poderia ter sido o patrono da inteligência artificial se fizermos 
uma leitura retrospectiva da história da ciência cognitiva? A primeira vista poderíamos 
tentar uma associação simples entre a semiótica peirceana e a inteligência artificial 
simbólica, aquela que prosperou nos anos 1960 e 1970 e que hoje chamamos com o 
nome carinhoso e ao mesmo tempo pejorativo de GOFAI – Good and Old Fashioned 
Artificial Intelligence. Isso nos permitiria fazer uma releitura interessante da inteligência 
artificial simbólica. Talvez esclarecêssemos algumas causas de seu fracasso.

Mas não é só refazer história que está em questão. É preciso refazê-la mas 
com os olhos no que está acontecendo hoje. Como sustento no livro que vou lançar 
neste fim de tarde, acredito que uma nova versão da IA simbólica está aparecendo 
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neste começo de século, enquanto aguardamos a era do pós humano. Ela volta, é claro, 
de uma maneira diferente do que era nas décadas de 1960 e 1970.

A IA simbólica vai desde a invenção do LT (Logical Theorist) até o relatório 
RAND sobre os programas de tradução de linguagens naturais. O LT foi um programa 
desenvolvido por dois pais da IA simbólica, Alan Newell e Herbert Simon e sua 
inovação estava no fato de ele poder realmente gerar demonstrações de teoremas da 
lógica.

Newell e Simon, estavam convencidos de que sua máquina era uma 
autêntica simulação do pensamento humano. Quando o programa de computador, o 
LT, demonstrou um teorema que estava em aberto, os cientistas escreveram um texto 
e o enviaram para publicação em uma importante revista de matemática da época 
como tendo sido de autoria do próprio LT. O conselho editorial da revista recusou-se a 
publicá-lo, alegando que isso era um insulto contra a espécie humana.

 O relatório RAND marca o fim da IA simbólica. Há um consenso de 
que um dos fatores que precipitou o descrédito na IA simbólica foi seu fracasso na 
tentativa de elaborar programas que traduzam línguas naturais. Esse deveria ser o seu 
maior forte, o domínio simbólico por excelência. Mas não foi isso o que aconteceu. 
Foram investidos milhões de dólares na pesquisa com esses programas sem que 
nenhum programa de tradução aceitável fosse conseguido. 

 O relatório RAND foi encomendado pela Rand Corporation para 
investigar as causas desse fracasso depois de ter investido milhões de dólares em 
pesquisas sobre tradução automática de linguagens naturais. Naquela época, Chomky 
que sempre se apresentara como um dos pais da ciência cognitiva afirmou que esse 
fracasso era devido ao fato de eles não serem baseados nas leis da gramática universal. 
Parece que até hoje não foram descobertas leis da gramática universal.

 Não é preciso refletir muito para ver a importância histórica que a 
IA simbólica teve e continua a ter. Ela propõe a linguagem binária como sendo a 
linguagem do pensamento. Essa é uma grande conseqüência para a filosofia da mente. 
A linguagem binária pode ser implementada em máquinas que funcionam através de 
estados discretos – máquinas binárias – e com isso pudemos começar a descrever 
também processos vitais. Essa é a idéia por trás da vida artificial. O próximo passo é a 
representação binária do código genético que permitirá a mistura do vivo com o não-
vivo, que dará lugar ao pós-humano. Em outras palavras, ciborgues, andróides e outras 
variedades do pós-humano são desdobramentos da IA simbólica. Até a robótica é 
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tributária da IA simbólica, pois há robôs na internet que são processadores de símbolos 
e não necessariamente têm um corpo.

 Ora, qual é a nova IA simbólica, a IA do século XXI? Em primeiro 
lugar é uma IA que não tem mais como proposta a imitação do raciocínio humano e 
nem tampouco do cérebro humano. A imitação do cérebro humano que ela faz não vai 
mais além do que a imitação de pássaros que fazemos para construir aviões. 

 Em segundo lugar usamos super-hardwares ou os temos como proposta. 
Queremos construir discos voadores. E para isso precisamos esquecer definitivamente 
a arquitetura dos pássaros. Como diz Dennett, nem sempre as soluções da evolução 
são as melhores, caso contrário nasceríamos também com rodas, além de pernas.

 Ora, como fazer para não repetir os erros da GOFAI?  Creio que os 
insucessos históricos da ciência cognitiva são sempre ocasionados pela falta de uma 
fundamentação filosófica para seus empreendimentos. No caso da IA simbólica, faltou 
por parte de seus pesquisadores a percepção de estarem assumindo uma teoria dos 
signos herdada de Russell e Whitehead. Em outros casos, como, por exemplo, no 
conexionismo, temos a ausência de uma sólida teoria materialista da mente na qual 
o cérebro não poderia ser apenas uma entidade de software. As redes neurais nunca 
poderiam ter se tornado entidades matemáticas. O conexionismo é uma teoria física da 
cognição e não matemática. 

 Mas voltemos ao caso da GOFAI. A teoria dos signos – ou mais 
especificamente, dos símbolos – por eles adotada foi a chamada hipótese dos símbolos 
físicos. A mente é um programa computacional, sua replicação depende da descoberta 
de um programa adequado que permita simulá-la. Se entendermos como esse programa 
funciona entenderemos como funciona a mente e a inteligência. Foi a partir dessas 
idéias que os pesquisadores da IA, dos anos 1970, concentraram seus esforços no 
aperfeiçoamento de softwares inteligentes.

Nós pensamos com símbolos sonoros ou escritos que são manipulados pela 
nossa mente. Essa operação de manipulação simbólica pode ser descrita através de um 
programa de computador. 

 Para os pesquisadores da GOFAI a mente era distinta do cérebro da 
mesma maneira que o aparelho de rádio é diferente da música que ele toca. Não se 
pode reduzir a música às peças do rádio. Mente e cérebro são diferentes - embora 
ambos pertençam ao mundo material (sons e peças) – da mesma maneira que software 
é diferente de hardware. A mente é o software do cérebro. Essa teoria, como sabemos 
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é o funcionalismo, amplamente defendida pelos filósofos da mente da década de 1970 
e 1980.

 Mas há uma coisa interessante a ser notada aqui: os símbolos não são 
mais entidades matemáticas ou entidades lógicas. Os símbolos são físicos. Os símbolos 
físicos são aqueles que só existem se forem possíveis de serem mostrados, segundo a 
tradição de Hilbert herdada por Russell e Whitehead. Nesse sentido eles são símbolos 
materiais. Mas serão também signos corporificados, e o software de um computador 
será o médium para que eles existam. Isso fica muito bem expresso numa passagem do 
livro “As Ciências do Artificial” de Herbert Simon, onde ele nos diz:

Chamamos aos sistemas simbólicos “físicos” para lembrar ao leitor que existem no mundo real 
como dispositivos feitos de vidro e metal. Antigamente pensávamos nos sitemas simbólicos da 
matemática como abstratos e incorpóreos não tomando em conta o papel e o lápis e as mentes 
humanas que na verdade são necessários para lhes dar vida. Os computadores trouxeram os 
sistemas simbólicos do céu platônico das idéias para o mundo empírico dos processos reais 
executados por máquinas ou cérebros ou por uns e outros trabalhando em conjunto. (p.56).

E, Hallas!! – muito curiosamente encontramos uma passagem instigante de 
Peirce que parece ir exatamente na mesma direção em CP 2.233

Não pode, em verdade, atuar como um signo enquanto não se corporificar, 
contudo a corporificação nada tem a ver com seu caráter como um signo.

O signo corporificado – que encontramos na IA simbólica e nesse trecho de 
Peirce – é o signo na sua materialidade e “a sua corporificação que nada tem a ver com 
seu caráter como um signo” é o que permite que ele se realize em diversos substratos 
físicos. É o que permite que a escrita ocorra na tela do computador, na pedra ou no 
manuscrito, é o que permite distinguir o rádio do programa que ele toca. Ou seja, é 
a base para a própria idéia do funcionalismo como foi defendido pelos filósofos da 
mente que pensaram sobre a IA simbólica. É essa variação de substrato material que 
irá permitir o surgimento do virtual – a materialidade do signo é condição necessária 
do virtual.

Ao ignorar o caráter corporificado do signo John Searle envereda por uma 
crítica equivocada da IA simbólica. No seu argumento do quarto chinês ele critica a 
incapacidade dos símbolos de um programa de inteligência artificial de designarem 
coisas no mundo através de uma idéia de que signos e seus significados são unicamente 
entidades mentais, como se fossem entidades lógicas abstratas. Para ele o significado de 
um signo é atribuição de um interpretante. Sua crítica pressupõe uma teoria dos signos 
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da época clássica, na qual os signos eram definidos como idéias ou representações na 
mente, seguindo assim, uma tradição cartesiana e lockeana.

 Se abandonarmos essa leitura clássica do signo e adotarmos a visão 
realista de Peirce, na qual o signo não apenas um ser de pensamento, que aconteceria 
com a IA simbólica? Não seria esta consideração uma interessante contribuição que a 
filosofia de Peirce poderia dar para a ciência cognitiva? Uma contribuição em termos de 
fundamentos da inteligência artificial e em especial da IA simbólica agora retomada? 
Ou ainda: o que aconteceria se a IA simbólica tomasse a semiótica de Peirce como sua 
teoria dos símbolos e não a de Russell e Whitehead? 

Esse seria o sonho da máquina semiótica, ou máquina peirceana – já que temos 
máquina de Turing e máquina de Darwin. A máquina de Peirce seria uma máquina 
semântica e a ela talvez só faltaria a capacidade de criar. Mas, numa acepção mais 
modesta, poderíamos pensar numa releitura da IA simbólica que está ressurgindo e 
numa maneira de inserir a semiótica peirceana na ciência cognitiva, conquanto a teoria 
dos signos de Peirce não seja algoritmizável.

 Estive até agora usando signo e símbolo quase indistintamente, embora 
ciente de sua diferença na semiótica peirceana. Sabemos que para Peirce o símbolo é 
uma classe de signos. O símbolo exerce a função de signo por força de uma lei (é um 
legissigno) e pode ser estabelecido por uma convenção, mas jamais será totalmente 
arbitrário. O símbolo nos remete a algo. Como ele nos diz em CP 2.249:

Deve haver, portanto, casos existentes daquilo que o símbolo denota, embora 
caiba aqui entender por “existente”, existente no universo possivelmente imaginário 
a que o símbolo faz alusão.

 Wittgenstein nos diz que um símbolo é uma regra, um indicador do 
fazer, que é isso que ocorre quando olhamos para uma placa de trânsito. Peirce não 
nos dizia coisa diferente. O símbolo surge de um momento primitivo na natureza onde 
o agir e o pensar ainda não estão separados e é isso que lhe confere um significado 
primitivo. É essa força de significado que a nova IA simbólica pode resgatar ao tratar o 
pensamento como símbolo. Sintaxe e semântica não teriam de ficar separadas por um 
abismo intransponível.

 Embora Peirce nunca tivesse imaginado a possibilidade real de construir 
uma máquina semiótica (exceto no caso da academia de Lagado onde Jonathan Swift 
teria supostamente inventado algo parecido) pois para sua época isso era inimaginável 
creio que vários aspectos de sua teoria dos signos podem ser lidos e interpretados 
como se sobrepondo a essas afirmações. Sobretudo hoje em dia, quando a distancia 
entre semiose humana e semiose em máquinas se encurta cada vez mais, embora 
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nossas máquinas ainda estejam muito longe de poder escrever sonetos. Mas aqui cabe 

a pergunta feita por Asimov: e quantos humanos podem realmente escrever sonetos?
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Resumo: O principal objetivo deste texto é discutir alguns dos conteúdos 
da contribuição de Charles Sanders Peirce para o entendimento da cognição 
Inicialmente é apresentado um percurso histórico dos trabalhos de Peirce até 
o desenvolvimento de sua teoria da ação mental, cujo alcance é tão vasto, que 
chegando a incluir sua cosmologia. No início de seus trabalhos, dada à influência 
kantiana, Peirce considerava que toda cognição envolve uma inferência, como uma 
operação sobre dados resultando numa cognição, que diferia da noção tradicional 
dos lógicos, considerada um processo cognitivo cujos padrões se expressam pelos 
argumentos. Mas a inferência peirciana é uma função essencial da mente, ou 
seja, a vida do pensamento, em todos os estágios e situações, é uma questão e ou 
exercício de certos hábitos de inferência. Entre 1868-69, foi publicado pelo The 
Journal of Speculative Philosophy, um conjunto de ensaios que fazem parte da 
série conhecida como “cognition series” ou também como textos anti-cartesianos 
(“Questions Concerning Certain Faculties Claimed for Man”, CP 5.213-63, “Some 
Consequences of Four Incapacities”, CP 5.264-317 e “Grounds for The Validity 
of the Laws of Logic: Further Consequences of the Four Incapacities”, CP 5.318-
57). Nestes textos da cognição, Peirce mostra uma nova visão para a mente e para 
a realidade, fornecendo a fundação para um sistema de filosofia verdadeiramente 
objetivo e empírico, no qual a epistemologia seria fundada na representação de 
fatos externos, o que em resumo, unificava a filosofia e ciência. A tese central 
de Peirce, nesta série, é de que “todo pensamento se dá em signos” (CP 5.264), 
e a cognição é uma relação triádica entre sujeito e objeto, mediada pelo signo. A 
teoria da ação mental que se desenvolve insiste na cognição com um processo 
contínuo (CP 2.267). Posteriormente a totalidade da ação mental será reduzida 
à fórmula do raciocínio válido (CP 2.267). Resumidamente pode-se dizer que na 
teoria da cognição, Peirce faz uma junção de pensamento, teoria da realidade e 
ação deliberada. A relação do pensamento com a realidade é resolvida através 
da percepção na relação do signo com o objeto, e a relação do pensamento com 
a ação deliberada é resolvida através do pragmatismo, isto é, como pensamento 
ou crença pode conduzir a conduta. A grande revolução peirciana foi a de ter 
criado uma lógica de pensamento triádica. Segundo Peirce, os elementos de todo 
conceito entram no pensamento lógico através dos portões da percepção e saem 
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pelos portões da ação deliberada. (CP 5.212 de 1905). Sua lógica triádica - com 
as três categorias do mundo e da experiência e sua metafísica sinequista - veio dar 
solução ao problema do dualismo cartesiano nas ciências, e ao clássico problema 
dos universais na filosofia.
Palavras chave: COGNIÇÃO, MENTE, CONTINUIDADE, AÇÃO MENTAL  

SEMIOTICS AND COGNITIVE SCIENCES: AN ANALYSIS BASED ON THE 
CONGITION SERIES OF C. S. PEIRCE
Abstract: The main objective of this text is to discuss some of the contents of the 
Peirce´s contribution for the development of the cognition theory. Initially it is 
presented a historical view on Peirce`s works on the  theory of the mental action, a 
so broad theory that even includes its cosmology. On his initial works, given to the 
Kantian influence, Peirce considered that all cognition involves an inference and 
an inference is an operation on data resulting in cognition. This is very different 
from the traditional logical notion that considered the cognition process expressed 
in the form of arguments. But the Peircean concept of inference is an essential 
function of the mind, that is, the life of the reasoning, a question of exercising certain 
habits of inference. Between 1868-69, the Journal of Speculative Philosophy was 
published a set of essays known series as “the cognition series” or also as anti-
Cartesian texts (“Questions Concerning Certain Faculties Claimed for Man”, 
CP 5.213-63, “Some Consequences of Four Incapacities”, CP 5.264-317 and 
“Grounds for The Validity of the Laws of Logic: Further Consequences of the 
Four Incapacities”, CP 5,318-57). In these texts Peirce shows a new conception 
for mind and reality that will support the foundation of a truly objective and 
empirical philosophical system in which the epistemology would be founded in 
the representation of external facts, a notion that unified philosophy and science. 
The central thesis of Peirce, in this series, is that we cannot reason without signs” 
(CP 5264), and that cognition is a triadic relation between the interpretant and 
the object, mediated by the sign. Peirce´s theory of the mental action emphasizes 
cognition as a continuous process (CP 2.267). Later Peirce will reduce all mental 
action to the formula of valid reasoning (CP 5.267). It can be said that Peirce´s 
cognition theory joins together the functioning of reasoning, the reality theory 
and that of deliberate action. The relation of reasoning and reality is obtained 
through the perception process in the relation of the sign with its object, and the 
relation of the thought with the deliberate action can be understood throughout his 
pragmatism, that is, conduct is a matter of reasoning and belief. Peirce´s revolution 
was the development of a triadic logic. According to Peirce, the elements of every 
concept enter into logical thought at the gate of perception and make their exit 
at the gate of the deliberate action (CP 5.212, 1905). Its triadic logic - with the 
three categories of the world and the experience and its sinequist metaphysics – 
contributed to solve the problem of the Cartesian dualism in sciences, and also the 
classic problem of the universals in philosophy. 
KEY-WORDS: COGNITION, MIND, CONTINUITY, MENTAL ACTION 

 Introdução:
O principal objetivo deste texto é discutir alguns dos conteúdos da contribuição 

de Charles Sanders Peirce para o entendimento da cognição. A análise feita se baseou 
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nos textos da “cognition series”, publicados pelo The Journal of Speculative Philosophy 
(1868-69). 

Fundamentos da teoria da cognição
A contribuição de Peirce para o estudo da cognição se iniciou a partir dos 

textos publicados entre 1868-69, pelo The Journal of Speculative Philosophy: 
“Questões Referentes a Certas Faculdades Reivindicadas pelo Homem” (CP 5.213-63), 
“Algumas Conseqüências das Quatro Incapacidades” (CP 5.264-317) e “Fundamentos 
para a Validade das Leis da Lógica: Outras Conseqüências das Quatro Incapacidades”. 
(CP 5.318-57), um conjunto de ensaios também conhecidos como anti-cartesianos. 

Vale ressaltar que um dos pontos cruciais no desenvolvimento da teoria 
da cognição peirciana está na negação da possibilidade (derivada de Aristóteles) de 
conhecimento certo baseado em premissas primárias e imediatas. No início de seus 
trabalhos, dada à influência kantiana, “todas as proposições prováveis tem como 
antecedente uma premissa maior e uma premissa menor (...) que são verdades primitivas 
(primal)”, estas premissas originais não tem a natureza de cognições ainda, e todas as 
formas de inferência, incluindo a hipóteses poderiam ser reduzidas ao silogismo em 
Barbara (CP 2.620 de 1877). 

Outro ponto que Peirce deriva de Kant (para quem não há cognição antes 
que a multiplicidade do sensível seja reduzida à unidade, chegando-se a esta redução 
pela introdução de um conceito) é a doutrina de que toda cognição envolve uma 
inferência. Mas para Peirce “uma operação sobre dados resultando numa cognição 
é uma inferência”, o que diferia da noção tradicional de inferência usada pela maior 
parte dos lógicos, que a consideram um processo cognitivo cujos padrões se expressam 
pelos argumentos. A inferência peirciana é uma função essencial da mente, enfim “a 
vida do pensamento, em todos os estágios e situações, é uma questão e ou exercício de 
certos hábitos de inferência” (SANTAELLA, 1993a) 

Nos dois primeiros textos da série da cognição (“Questões Referentes a Certas 
Faculdades Reivindicadas pelo Homem”, CP 5.213-63 e “Algumas Conseqüências 
das Quatro Incapacidades”, CP 5.264-317), Peirce desenvolve a relação triádica 
de signo, que servirá de base para a teoria do conhecimento: pensamento é um 
processo ininterrupto, em uma relação de três elementos: signo, pensamento, objeto, 
ou pensamento precedente, ao qual o signo se segue e pensamento subseqüente. A 
presentidade (instantaneidade) não tem valor intelectual, e assim sendo, os conteúdos 
da consciência não são conhecidos em si mesmos, mas apenas através da ação mental. 
Se todo pensamento é signo, segue-se que todo pensamento deve se endereçar a 
outro, deve determinar outro, porque esta é a tendência do signo (CP 5.253 de 1868). 
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Portanto, não é verdade que deve haver “uma primeira cognição” (CP 5.262 de 1868) 
e no presente imediato não há pensamento ou, tudo aquilo sobre o que se reflete tem 
um passado (CP 5.253 de 1868). 

Para Parker (1998), o começo de uma cognição só é inteligível dentro de um 
processo contínuo, porque se não há primeira cognição, não há objeto da primeira 
cognição, para o que Peirce se apóia no princípio da continuidade: um contínuo é 
infinitamente divisível, ou seja, o pensamento seria um contínuo, no qual as cognições 
seriam suas menores partes, e, portanto, uma série infinita de cognições pode ocorrer 
antes da primeira cognição consciente. È o fato externo que determina a cadeia de 
cognições (CP 5.251 de 1868). Não pode haver conhecimento sem interpretação, todo 
conhecimento é condicionado pelos fatores anteriores a ele no processo de cognição 
e só se revela no momento em que é interpretado num conhecimento subseqüente. 
Pensamento requer temporalidade e comunidade, “uma comunidade de filósofos” (CP 
5.264 de 1868) se opondo à consciência individual de Descartes (CP 5.265 de 1868).

Em “Algumas conseqüências...” CP 5.290-291 de 1868, Peirce analisa os 
processos mais rudimentares e mostra que todos têm natureza inferencial, mesmo 
uma emoção, paixão... Mas a noção peirceana de inferência evoluiu, e foi somente 
quando estava trabalhando a “On a New List of Categories”, é que Peirce encontrou a 
irredutibilidade das três formas de inferência, que passaram a serem três tipos distintos 
e irredutíveis de argumentos ou raciocínio, dedução, indução e hipótese (SERSON, 
1992) 

A tese central de Peirce, nesta série, é de que “todo pensamento se dá em 
signos” (CP 5.264), e a cognição é uma relação triádica entre sujeito e objeto, mediada 
pelo signo. 

Para Murphey (1993), há duas teorias da cognição em Peirce. 
• A primeira de 1867-1870, em que a cognição é vista como proposição na 

forma sujeito- predicado. Todo pensamento é inferência e só há um modo de pensar.
• A segunda de 1871-1880, em que a negação dos incognoscíveis, da 

intuição e da introspecção e a teoria pensamento signo são mantidas, mas há outro 
elemento que é a teoria dúvida crença, e são apresentados vários métodos para fixação 
das crenças, dos quais só um é indutivo. 

A teoria da cognição, a que Peirce chegou em 1868-69, e que se completou 
na teoria da Investigação, de 1877-78, juntava a crítica da doutrina da intuição de 
Descartes com a postulação de novas fundações para a investigação, e estava baseada 
na concepção inferencial da mente cognitiva apoiada na teoria do pensamento-signo. 

Ao negar a intuição cartesiana, Peirce resolve o problema das premissas, 
por admitir que a hipótese seja responsável pelos julgamentos perceptivos e pela 
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introdução de premissas menores em geral. A introdução de uma nova afirmação 
universal, servindo como premissa maior pode ser vista como resultado da indução, 
sendo que dedução responde, então, pelas conclusões derivadas (SANTAELLA, 1992). 
Nesta época, as inferências eram ordenadas segundo seu grau de certeza, obedecendo à 
seguinte ordem: dedução, indução e hipótese. 

Até o início da década de 70, a lógica peirciana ainda era baseada na lógica 
clássica, especialmente na teoria sujeito-predicado da proposição. Mas foi a partir da 
descoberta da Lógica dos Relativos em fins de 1860, que Peirce foi levado a introduzir 
proposições que não se reduzem à forma sujeito-predicado, após o que Peirce concebe 
os três tipos de inferências como tipos distintos e irredutíveis de raciocínio ou 
argumento.

Para Hookway (1992), estes textos constituem um único argumento unificado, 
em que nos dois primeiros Peirce discute mente e realidade, de forma a permitir, 
no terceiro ensaio, a explicação da validade do raciocínio dedutivo e da inferência 
ampliativa. Além disso, só através de um enfoque não psicológico para a lógica, com 
o exame das formas de pensamento é que se torna possível explicar a validade da 
indução e como a inferência sintética é capaz de “redução da variedade à unidade” 
(CP 5.276 de 1868). Sob outro ponto de vista, quanto ao pensamento discursivo, 
pode-se considerar que estes três ensaios discutem questões bastante interligadas: o 
primeiro trata do nosso poder de intuição, o segundo contém críticas ao cartesianismo 
e o terceiro poderia ser visto como uma refutação às “acusações” de Mill ao silogismo 
(SMYTH, 1995).

Na opinião de Smyth (1995) os textos da cognição podem ser vistos como 
“uma entrada tardia num debate que estava em curso”, que tinha de um lado, entre 
outros, os Mill (pai e filho) e Alexander Bain (classificados como integrantes do 
“empirismo britânico clássico ou ortodoxo”) e, de outro lado, Sir William Hamilton, 
Victor Cousin, Henry Mansel (os chamados integrantes da “filosofia do senso comum 
kantiana ou crítica”. 

Peirce deixa explícito nestes textos sua posição contrária ao nominalismo e 
subjetivismo de Descartes, se autodenominando idealista (CP 5.264 de 1868) e realista 
escolástico (CP 5.312 de 1868). Também se deve considerar que as críticas de Peirce 
não se dirigem exclusivamente à filosofia cartesiana, mas também aos empiristas 
ingleses, que Peirce considerava herdeiros de Descartes e nominalistas e o “espírito do 
cartesianismo” significava o espírito do nominalismo (CP 5.264 e 5.310 de 1868). 

Apesar de racionais, Descartes e Peirce diferem quanto às suas estruturas 
lógicas, no cartesianismo, a formulação dos conceitos é feita através de processos 
mentais a priori, enquanto que para Peirce, a formulação dos conceitos se dá através 
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das inferências hipotéticas que são confirmadas pela experiência. Para Peirce, o 
espírito do cartesianismo poderia ser resumidamente enunciado como segue: 

1. “O cartesianismo ensina que a filosofia deve começar com a dúvida universal, ao passo 
que o escolasticismo nunca questionou os princípios fundamentais. 
2. Ensina que a comprovação final da certeza encontra-se na consciência individual, ao 
passo que o escolasticismo se baseou no testemunho dos doutos e da Igreja Católica. 
3. A argumentação multiforme da Idade Média é substituída por uma linha singular de 
inferência que freqüentemente depende de premissas imperceptíveis. 
4. O escolasticismo tinha seus mistérios de fé, mas empreendeu uma explicação de todas 
as coisas criadas. Todavia, há muitos fatos que o cartesianismo não apenas não explica 
como também torna absolutamente inexplicáveis, a menos que dizer que “Deus os fez 
assim” há de ser considerado como explicação.”   (CP 5.264 de 1868) 

Ao examinar o processo cognitivo, Peirce enfatiza que sua generalidade 
se estende ad infinitum, portanto não há primeira cognição. Por outro lado, sendo 
impossível saber intuitivamente que uma dada cognição não é determinada por 
uma anterior, o único modo de sabê-lo é através de inferência hipotética a partir dos 
fatos observados (CP 5.260 de 1868). 

Assim, supor algo inexplicável como originário só pode ser feito através 
do raciocínio em signos, mas a única justificativa para uma inferência a partir de 
signos é que a conclusão explique o fato. (CP 5.261 de 1868) Portanto, supor que 
o fato seja absolutamente inexplicável é não explicá-lo e, por conseguinte, esta 
suposição nunca é permitida. 

Apel (1981) enfatiza que o principal problema que Peirce tinha a resolver 
no primeiro ensaio consistia em mostrar como se pode conciliar a idéia de que toda 
cognição é mediada por inferências sem fim baseadas em cognições prévias com 
a idéia de começar cada cognição no tempo pela afecção (affection) dos objetos 
individuais do conhecimento empírico. Pois uma coisa individual é um evento 
natural no tempo e espaço, está subsumido à Segundidade, como tal não pode 
nunca explicar a cognição que é mediação, e, portanto, Terceiridade, que não pode 
ser reduzida a um evento individual. 

Existe consenso entre os comentadores de Peirce que os textos da cognição, 
embora da juventude, já deixam evidentes alguns pontos muito importantes na obra 
de Peirce: o falibilismo, o pragmatismo, sua teoria da percepção, o conceito de 
signo triádico. Para resolver a questão do conhecimento, Peirce tem que abandonar 
o ideal de universalidade e necessidade de Kant, substituindo o “eu transcendental“ 
por um processo inferencial, sendo a representação sígnica a única forma de fornecer 
unidade às impressões dos sentidos. A consciência “eu penso” é substituída pelo 
processo sígnico, a cognição consiste num processo inferencial cujo fundamento 
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repousa na tríade sígnica. Daí o artigo “Questões...” tomar a forma de um manifesto 
anti-cartesiano. 

O processo cognitivo tem na concepção triádica de signo o seu fundamento 
e modo de ser e, o problema do conhecimento imediato cartesiano, teria como 
conseqüência uma visão errônea da realidade. Ao mostrar que a autoconsciência é 
inferencial, Peirce toma a ignorância e o erro como características desse processo (CP 
5.233). O erro surge da possibilidade de que o “eu” é falível. Os fatos externos são 
importantes para que o pensamento seja conhecido (CP 5.325), é a experiência com os 
objetos do mundo exterior que determina nossos juízos e cognições (CP 5.249), o fato 
externo determina a cadeia de cognições. 

No entanto, na época em que escreveu “Questões...”, Peirce ainda não 
dispunha de uma posição ontológica permitindo mostrar a exterioridade do objeto, 
tampouco contava com a teoria a realidade, exposta posteriormente.  Neste texto 
sua preocupação está no entendimento da estrutura sígnica, caracterizada pelo 
rompimento com a visão tradicional nominalista-cartesiana, marcado pela equivalência 
“cognição=signo=realidade”. 

É possível dizer que o primeiro ensaio  já apontam para o realismo, na 
questão da generalidade do signo, pois uma das características do realismo estaria 
na indeterminação do produto da cognição, enquanto o nominalismo dá mais 
importância ao singular existente, determinado. Existe, pois, um terceiro princípio, 
que é “proposições absolutamente universais devem ser analíticas”. Tudo aquilo que 
for “absolutamente universal está privado de todo conteúdo ou determinação, pois 
toda determinação existe através da negação”. 

No segundo texto da série cognitiva “Algumas conseqüências...” Peirce 
apresenta sua teoria da cognição. Das críticas feitas ao espírito cartesiano, que foram 
apresentadas no texto anterior, resultam quatro incapacidades:

1. “Não temos poder algum de Introspecção, mas sim, todo conhecimento do mundo 
interno deriva-se, por raciocínio hipotético, de nosso conhecimento de fatos externos.  
2. Não temos poder algum de Intuição, mas, sim, toda cognição é determinada 
logicamente por cognições anteriores.
3. Não temos poder algum de pensar sem signos.
4. Não temos concepção alguma do absolutamente incognoscível”.

Ao negar a introspecção e a intuição como formas de conhecimento, Peirce 
propõe uma teoria da cognição, cujo fundamento é o processo silogístico, atribuindo a 
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toda ação mental três formas de inferência (dedução, indução e hipótese), redutível à 
forma do raciocínio válido (CP 5.267 de 1868). 

Neste ensaio também Peirce declara sua preferência pelo realismo de Scotus 
(CP 5.312 de 1868) e introduz a noção de comunidade e de opinião última (CP 5.264 
de 1868). Para Parker (1998), a concepção peirciana de comunidade de investigadores 
representa a síntese de duas idéias, a noção de evolucionismo e a comunidade de 
escolásticos. Com relação ao evolucionismo, em CP 5.4 Peirce enfatiza que “quase 
todos concordarão que o bem último repousa, de algum modo no processo evolutivo. 
Se for assim, ele não está em reações individuais em suas segregações, mas é alguma 
coisa geral ou contínua”. 

Com relação à comunidade dos escolásticos, “nada é mais notável em qualquer 
dos grandes produtos intelectuais daquela época do que a completa ausência de 
vaidade pessoal por parte do artista ou filósofo” (CP 8.11 de 1871). Parker explica que 
esta concepção de comunidade infinita de investigadores implica três conceitos inter-
relacionados: um estado de informação maior do que qualquer estado especificado, 
uma comunidade mais ampla do que qualquer tamanho específico e uma investigação 
conduzida num tempo maior do que o especificado. 

Mas, a mente passaria de fato por um processo silogístico? Peirce reduz 
toda ação mental ao processo silogístico e a indução substitui a forma nominalista da 
introspecção.

Peirce critica o Cogito de Descartes, isto é, o eu penso como um ponto 
original e fundamental para se chegar ao conhecimento do mundo, negando que todo 
conhecimento inferido e derivado necessite ser justificado por uma dedução lógica, 
a partir de um conjunto de premissas que são elas próprias intuições. Um sujeito 
individual não pode alimentar a expectativa de que tenha condições de atingir qualquer 
certeza, como a teoria da intuição nos leva a supor. A certeza, sempre provisória, é 
uma questão coletiva porque há uma comunidade de pensamento e a continuidade 
das idéias não pode ser limitada às idéias de um único indivíduo. O eu que aparece é 
uma fonte de erro e só pode ser explicado pela suposição de que existe um “self” que 
é falível (CP 5.234 de 1868).

Peirce também coloca sob análise crítica o conceito kantiano de “coisa em 
si”; o problema do conhecimento imediato leva à barreira do incognoscível. Então, 
ao dizer que “não temos concepção alguma do absolutamente incognoscível” (CP 
5.265 de 1868), Peirce argumenta que a nossa concepção de alguma coisa está ligada 
á concepção dessa alguma coisa como objeto possível de conhecimento, portanto 
o conceito de coisa em si incognoscível é auto-contraditório: “o absolutamente 
incognoscível é absolutamente inconcebível, porque desde que o significado de uma 
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palavra é a concepção que ela transmite o absolutamente incognoscível não tem 
significado porque nenhuma concepção a ele se liga. É, portanto, uma palavra sem 
sentido” (CP 5.310 de 1868).

Destas considerações resulta uma concepção de real, que rejeita a “coisa em 
si” incognoscível nominalista e não se restringe ao plano individual nem ao plano 
mental, e embora seja derivada do mundo externo, tem sua verdade garantida em 
longo prazo pelo processo cognitivo e pelo consenso da comunidade. Pode-se dizer 
que ao romper com a visão nominalista da filosofia tradicional cartesiana (dúvida 
metodológica, intuição, conhecimento imediato, concepção de certeza), Peirce dá 
seus primeiros passos para um posicionamento realista baseado na estrutura triádica 
sígnica da cognição, pois as generalidades de nossas concepções são reais e os aspectos 
existenciais e individuais do nominalismo são substituídos pela indeterminação do 
processo sígnico. De um lado, deve-se descartar a esperança cartesiana de encontrar 
alguma garantia absoluta para a validade de nosso conhecimento. Esta garantia não 
pode ser encontrada. Por outro lado não se pode chegar nem ao ceticismo de Hume, 
nem ao de Descartes. 

Descartes expõe o método da dúvida como o método correto para se chegar 
à certeza. Hume mina o que Kant mais tarde vai chamar de “bases dogmáticas da 
filosofia”, a idéia dogmática de contínuo, de continuidade, o contínuo da temporalidade 
real, da espacialidade real, das predicações reais, a idéia de que estas regularidades 
permaneçam regularidades. ]

Skagestad (1981) considera que a rejeição fundacionalista é um marco 
revolucionário na epistemologia e, portanto, não seria exagero dizer que Peirce 
revolucionou a teoria do conhecimento ao rejeitar o fundacionalismo e ao introduzir 
um novo enfoque para o conhecimento, não mais “um corpo estático de proposições 
semelhantes a um edifício acabado”, mas um processo dinâmico de investigação, 
que poderia ser visto como uma marcha evolutiva em direção à verdade como 
comprovação enquanto esta vai sendo experimentada nas relações signicas triádicas 
pelas comunidades de pensamento. 

Assim, 

Por outro lado, todas nossas concepções são obtidas por abstrações e combinações de 
cognições que ocorrem inicialmente nos juízos da experiência. Por conseguinte, não pode 
haver uma concepção do absolutamente incognoscível, uma vez que nada disso ocorre na 
experiência. Mas o significado de um termo é a concepção que ele veicula. Por conseguinte, 
um termo não pode ter um significado desse tipo [...] Por conseguinte, o mais elevado 
conceito que se pode atingir por abstrações a partir dos juízos da experiência – e, portanto, o 
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mais elevado conceito que pode ser atingido em geral – é o conceito de algo que é da natureza 
de uma cognição (CP 5.255-257 de1868).

Em “Algumas conseqüências ...”, Peirce se declara explicitamente a favor 
do realismo escolástico (posição esta que assume que do fato de que nenhuma das 
nossa cognições pode ser absolutamente determinada, então os gerais devem ter uma 
existência real - CP 5.312 de 1868) e afirma que “consequentemente, tudo que seja 
significado por qualquer termo como ‘o real’ é cognoscível até certo ponto e, assim, é 
da natureza da cognição, no sentido objetivo do termo” (CP 5.310 de 1868). 

[...] porque concepções gerais entram em todos os juízos e, portanto, em todas as opiniões 
verdadeiras. Por conseguinte, uma coisa no geral é tão real quanto no concreto”, mas, 
ampliando esta questão, o ponto não se refere exclusivamente ao fato de que cognições 
verdadeiras devem conter termos gerais, mas que estes termos para preencherem seu papel 
como signos devem permanecer essencialmente vagos, pois um signo só pode funcionar na 
medida em que for capaz de ser interpretado e a interpretação sempre tem que ser na forma 
de outros signos. (CP 5.287. de 1868)

Assim, a generalidade irredutível nunca pode ser exaurida pela enumeração 
de particulares, a vagueza é essencial para a significação. Para Peirce, a qualquer 
momento estamos de posse de cognições logicamente derivadas de cognições prévias 
(por indução e hipótese), menos gerais, menos diferentes, e das quais temos uma 
consciência menos vívida, que por sua vez, foram derivadas de outras ainda menos 
gerais, menos diferentes e menos vívidas e assim por diante até voltar ao primeiro ideal, 
que é bastante singular e bastante fora da consciência. Este primeiro ideal (first ideal) 
é a “coisa-em-si” particular, que como tal não tem existência. Mas Peirce enfatiza que 
“não existe a  coisa que é, em si mesma, no sentido de não ser relativa à mente, embora 
coisas que são relativas à mente sem dúvida existem à parte dessa relação.” (CP 5.311 
de 1868)  

As cognições encontradas através dessa infinita série de induções e hipóteses 
pode ser verdadeiras ou falsas, ou cognições cujos objetos são reais e aquelas cujos 
objetos não são reais. Peirce define o real, introduzindo a idéia de long run, de 
comunidade indefinida e de independência com relação à nossas representações, o que 
se torna, então, um passo decisivo em favor do realismo, visto como uma oposição à 
“coisa-em-si” incognoscível.  

O real, então, é aquilo no qual, mais cedo ou mais tarde, a informação e o raciocínio resultarão 
finalmente, e que é, portanto independente das minhas e das suas fantasias. Assim, a verdadeira 
origem da concepção de realidade mostra que esta concepção implica essencialmente a 
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noção de uma COMUNIDADE, sem limites definidos, e capaz de aumento de conhecimento 
indefinido. (CP 5.311 de 1868) 

A fusão do individual com a comunidade naquele estado ideal da informação 
completa, que seria a realidade, depende da decisão final da comunidade (CP 5.316 
de 1878) e corresponde à teoria da cognição, apresentada em “Questões ...”, na 
qual o conhecimento passa a ser concebido como um “processo histórico e real de 
interpretação” (APEL, 1981). 

Ainda em “Algumas Conseqüências ...” Peirce argumenta que todo raciocínio 
válido tem uma forma geral e não somente as cognições devem conter termos gerais, 
como também estes termos devem permanecer vagos, para assumir seu papel como 
signo.  Um signo só pode funcionar como signo somente se for capaz de ser interpretado 
e esta interpretação deve ocorrer na forma de outro signo (CP 5.287 de 1868). Em 
sua fase madura, esta generalidade vai se converter em continuidade, a partir do 
desenvolvimento da lógica dos relativos. 

Conforme Skagestad (1981), a essência da semiótica peirciana foi formulada 
em 1867-68, e determinados elementos da doutrina pensamento-signo, mantém 
uma semelhança marcante com uma formulação preliminar da máxima pragmática, 
especialmente a doutrina de que o significado de um pensamento-signo consiste na 
infinita seqüência de pensamentos subseqüentes nos quais pode ser interpretado “de 
forma que o significado de um pensamento é, ao mesmo tempo, algo virtual” (CP 5.289 
de 1868) ou, “mas um signo não é um signo a menos que se traduza em outro signo no 
qual ele esteja desenvolvido mais plenamente. O pensamento requer acabamento para 
se próprio desenvolvimento e sem este desenvolvimento, não é nada. O pensamento 
deve viver e crescer em transformações incessantemente novas e mais altas ou não se 
prova sendo um pensamento genuíno.” (CP 5.494 de 1903)

Peirce também mostra que toda espécie de modificação na consciência é uma 
inferência (CP 5.298 de 1868), seja ela atenção, que significa o poder de ligar um signo 
a outro (CP 5.287-95 de 1868), seja sensação, que é definida em termos da qualidade 
material do signo, ou como o pensamento é sentido (CP 5.290 de 1868) e compreensão, 
que se refere à própria função representativa do signo (CP 5.284 de 1868). O objetivo 
de Peirce seria mostrar o caráter estritamente lógico de cada uma destas inferências, 
pois mesmo nas mais rudimentares Peirce mostra ser caráter inferencial. 

No terceiro texto da série cognitiva “Fundamentos ... “ (CP 5.318-57 de 1869), 
Peirce trabalha a base lógica para validação objetiva das leis da lógica, fazendo uma 
análise sobre a validade do silogismo. Peirce fornece uma justificativa para nossas 
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concepções gerais, obtidas através do processo indutivo, fundamentando-as na sua 
teoria da realidade e expondo também sua teoria social da lógica (CP 5.356 de 1869). 

Todo juízo resulta de inferência, todo exercício da mente consiste em 
inferências. Não há o absolutamente inexplicável, este seria o princípio para validade 
das leis da lógica (CP 5.318 de 1878). A inferência é somente a transição de uma 
cognição para outra e não a criação de outra cognição, como também não produz 
uma cognição infalível, porque “há razão para se acreditar que a ação da mente se 
assemelhe a um movimento contínuo”. 

Para Peirce, não há dificuldade em mostrar como a lei do raciocínio dedutivo 
(silogismo) é verdadeira, e o raciocínio provável, que magia é esta que permite que se 
examine uma parte de uma classe e que dela se possa conhecer o todo? Ou como se 
pode conhecer o futuro pelo estudo do passado e, em resumo, como podemos saber 
do que ainda não foi experienciado? Parece haver certa conexão física entre nossos 
órgãos e a coisa experienciada, entre nosso conhecimento prévio e o que aprendemos 
(CP 5.341 de 1869). A que se deve esta faculdade? 

A resposta está, sem dúvida, num certo sentido, na seleção natural, já que 
esta faculdade é absolutamente essencial para a preservação da raça. Mas como isso 
é possível? Como explicar que fatos de certa espécie possam ser verdadeiros quando 
mantém relação com outros que são verdadeiros? (CP 5.341 de 1869).

Quando se acredita na evolução natural, parece plausível dizer que herdamos 
esta faculdade de uma matriz, que é a natureza. Assim não é à toa que nossa inteligência 
tem alguma afinidade com as formas naturais, se acreditarmos numa derivação 
evolutiva das nossas faculdades, então haveria um real muito antigo, sem a presença 
do ser humano. Peirce lança neste texto algumas sementes de sua cosmologia, que vai 
ser desenvolvida nos textos Monist a partir de 1890.

Esposito (1980) considera que o princípio da inferência lógica como relevância 
para ação mental é justificar a doutrina do relacionamento entre as sucessivas posições 
da mente e, foi para isso, que Peirce escreveu os dois primeiro ensaios da série. 

Assim, em “Conseqüências ...”, Peirce apresenta a elaboração mais unificada 
da relevância das categorias para atividade mental, argumentando que toda ação 
mental envolve raciocínio válido, uma vez que é exclusivamente inferencial. Todas as 
inferências são válidas e mesmo em falácias lógicas, alguma forma de inferência válida 
deve ser assumida (CP 5.280-82 de 1869). Já em “Fundamentos ...”, Peirce argumenta 
que todo raciocínio compreende um gênero (CP 5.278 de 1869) e uma forma geral (CP 
5.279 de 1869), começando a “entreabrir a porta da filosofia”. Do fato de que “certas 
relações” são sígnicas (CP 5.329 de 1869), “sempre que pensamos, temos presente na 
consciência algum sentimento, imagem, concepção ou outra representação que serve 



12ª Jornada Peirceana

18 ago 2009 27

como signo”, (CP 5.283 de 1869) e se cada signo tem estas características (qualidade, 
relação e representação), assim também deve ter a ação mental.

Conclusão: 
Pode-se dizer, portanto, que a teoria da ação mental, o pensamento-signo e, 

por conseguinte, a semiótica, constitui uma das principais contribuições de Peirce para 
o estudo da cognição. A análise dos textos da “cognition series” mostra o embrião 
de várias teorias e doutrinas peircianas: evolucionismo, sinequismo e idealismo 
objetivo.  
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PEIRCE E AS CIÊNCIAS COGNITIVAS
Grupo Leituras Básicas de Peirce1 

  Pontifícia Universidade Católica de São Paulo PUCSP – Brasil

Resumo: A presente comunicação tem o objetivo de buscar possíveis respostas 
à questão chave de mais uma Jornada dos Grupos de Estudos peirceanos: Qual a 
relevância da Filosofia lógica ou semiótica e metafísica de Charles Sanders Peirce 
para as Ciências Cognitivas? Para isso, esse trabalho fará uma revisão histórica 
linear de autores e conceitos consagrados das Ciências Cognitivas. O percurso 
levará em conta as principais vertentes desde René Descartes até a atualidade, de 
forma a estabelecer relações possíveis entre estes e alguns dos escritos de Peirce 
já publicados. A pesquisa terá como foco os conceitos fundamentais do filósofo 
que apresentarem um diálogo criativo e pertinente ao estudo da cognição, tais 
como: Mente, Pensamento e Signo.  Neste intento considerar-se-á os conceitos 
levantados pelo próprio autor e por alguns de seus comentadores, acerca da 
“Lei da Mente”, assim como da teoria do Sinequismo. Acreditamos que a teoria 
sinequista de Peirce possa vir a ser uma ferramenta nova e relevante, que será de 
extrema utilidade para o estudo das ciências cognitivas. Ainda, ressaltar-se-á a 
importância de algumas particularidades das concepções peirceanas tais como: 
1º. A amplitude do seu conceito de mente; 2º. O pensamento é um signo; 3º. O 
pensamento e o signo crescem; 4º. O signo é resultado de uma relação triádica 
entre signo – objeto - interpretante; 5º. A lógica ou semiótica é de estrutura 
triádica e de dinâmica sinequista. Peirce interessou ao grupo por ser considerado 
o Filósofo da continuidade e, também, por suas idéias de mundo antidualista e 
realista do idealismo objetivo. Essa visão foi possibilitada por seu entendimento 
de um monismo de concepção unitária do mundo na unidade da verdade. Estas 
particularidades das concepções de Peirce podem ser destacadas e consideradas 
como significativas contribuições à ciência da cognição, ciência essa de natureza 
transdisciplinar, na qual diversas áreas do saber estão em correlação. Estar em 
correlação, assim como os próprios conceitos de Peirce, tal qual numa constelação 
em que os corpos se atraem sem se chocarem.
Palavras-Chave: Mente. Pensamento. Signo. Ciências Cognitivas.  

Abstract: This paper intends to search for possible answers on the following main 
question on one more Peirce´s Seminar (2009): What is the real relevance of 
Peirce´s Logical Philosophy (or Semiotics) and his Metaphysical for Cognition 
Science? In order to answer this question, this paper, fruit of a research from a 
group searchers community, will bring a historical linear review of some authors 
and renowned concepts on Cognition Science, as well as their main versant since 
René Descartes until present time. This paper will also establish a parallel among 
some of the already published papers by Charles Sanders Peirce, and by the group 
study itself, in which he presents his fundamental concepts, which are relevant for 
our cognition studies: Mind, Thought and Sign. In this scenery, it will be considered 
the concepts studied by Peirce and by some of his commentators, about The Law of 
Mind, as well as it will embrace Peirce´s Sinequismy Theory as a comprehensible 
tool of the Cognition Science. It will also be emphasized the importance of some 
particular Peirce´s concepts, such as: 1º. The amplitude of Pierce´s concept of 
Mind; 2º. Thought is a sign; 3º. Thought and Sigh develop; 4º. Sign is the result 
of a triadic relationship among sign (its own basis)-object-interpreter; 5º. Logic, 

1.  APARECIDO, Cristina Tischer Ranalli; GONÇALVES, Erica; LEÃO Heloisa Helena da F. C. DIB, 
Maria Augusta Nogueira Machado; IBARRA, Rita  
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or Semiotic, is a triadic structure and it has a dynamic sinequismy. Charles 
Sanders Peirce can be considered the Philosopher of Continuity, and the world 
vision of Peirce, which is anti-dualist and realistic of a objective idealism, could 
be pointed out because of his monism of a unique conception of the world, in a 
truth unit. These particularities of Peirce´s conceptions may be emphasized and 
considered as a significant contribution to the Cognition Science, which has a 
transdisciplinary nature, where several knowledge fields are in inter-relation. To 
be in inter-relation, like that Peirce´s own concepts, such as in a constellation 
where bodies are attracted without colliding to one another, is already a possible 
contribution from Peirce´s Semiotics to Cognition Science.
Keywords: Mind, Thought, Sign, Cognition Science  

I – Introdução

Não devemos começar conversando sobre idéias puras – pensamentos vagabundos que 
vagueiam pelas vias públicas sem nenhuma habitação humana, mas devemos começar com 
os homens e suas conversações (CP 8.112).

Esse trabalho é um ensaio sobre uma possível convergência entre o filósofo 
americano Charles Sanders Peirce (1839–1914), a transdisciplinaridade e as ciências 
cognitivas. Acreditamos que a semiótica de Peirce possa contribuir para o estudo 
das ciências cognitivas uma vez que tem um caráter sistêmico e, em virtude de sua 
abrangência possa ser entendido como transdisciplinar. Começamos com Peirce que 
em Issues of Pragmatism – The Monist2  aborda o espírito científico e cita os três 
tipos de raciocínio medieval de Santo Agostinho - introduz o termo mens na filosofia3  
- e desse se aproxima quanto ao exercício da ciência em uníssono ao exercício do 
universo. Isto é, como uma operação da razão nas suas correlações com os conceitos 
de inteligência, mente experiência, vida. Olhar com os olhos da razão e sentimento4  
o mundo, os fenômenos5 porque os fenômenos são os seres que aparecem na íntima 
relação ser - aparecer e se oferecerem ao conhecimento6. 

Parece então que a significância intelectual de todo pensamento está nos seus efeitos sobre 
nossas ações. Mas o que significa o caráter intelectual da conduta? Claramente na sua 
harmonia aos olhos da razão, isto é, no fato de que a mente ao contemplá-la, nela encontrará 
harmonia de propósitos (CP 7.361) 

Peirce “conhecia, respeitava e usava a grande tradição do pensamento, em 
particular os escritos dos grandes doutores escolásticos. Ele tinha um sentido de 

2. 15, outubro de 1905 (CP 5.438-63; EP 2,25)
3. Andrade, Marcelo Pereira. O autoconhecimento da Mens no livro X do De Trindade de Santo 
Agostinho. DM. 2007/PUC/SP.
4. Peirce, Charles Sanders. Evolutionary Love. 1893
5. Silveira, Lauro Frederico Barbosa. Observe-se o fenômeno: Forma e Realidade na Semiótica de 
Peirce. Cognitio. V. 5. N. 2. 194-199. São Paulo, 2004.
6. 4. Andrade, Raquel Gazola. Uma abordagem sobre o ser e aparecer no estoicismo antigo. Cognitio. 
N II. PP 9-17. São Paulo, 2001.
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continuidade em meio às dramáticas mudanças na cultura ocidental e naquele sentido 
livrou-se de se tornar meramente contemporâneo7”. Considerou de fundamental 
importância o instinto natural para a criação, crescimento e desenvolvimento da vida, 
conforme considerou o clássico grego Aristóteles – “a chave” – a idéia de crescimento 
– de um Universo que, mesmo sendo um enigma para nós, pode ser conhecido, porque 
assim se conduz e se oferece. (The Basic of Pragmatism in The Normative Sciences 
-1906; On Phenomenology -1903)  

No pensamento de Aristóteles, de todos os movimentos físicos, como corrobora Lauro da 
Silveira, o mais fundamental é o aparecimento e a formação de um ser. Isto significa que 
a física aristotélica está revestida por um aspecto biológico, pois o movimento, entendido 
como mudança, está embasado sobre um fato biológico: o nascimento de um ser. (1984:27)

Mudança e Movimento, os ingredientes necessários para que o tempo se faça, 
e permaneça, mas permanecer não provocaria a parada do tempo? Que tempo é esse? 
O tempo que permanece é o tempo que não para. Complexo e paradoxal fenômeno, 
o tempo, remete-nos a um passado histórico na filosofia, quando já Aristóteles (385-
322 A. C.), de Estagira (Macedônia), a partir dos três elementos tempo, movimento, 
mudança, encontrará a explicação para a geração, crescimento e desenvolvimento 
das espécies vivas como um instinto da natureza e impulso à vida8. Em Aristóteles, 
porém, haverá um antes do tempo, e, portanto, uma causa inicial para este, o que Peirce 
não concordará, muito embora adote deste filósofo as concepções sobre o instinto da 
natureza e impulso à vida, crescimento e desenvolvimento. O foco peirceano para o 
crescimento e desenvolvimento estará na causação final.  

Adiantemos quanto à Arquitetura da Classificação das Ciências, que Peirce 
retira a Metafísica de ciência primeira, como estava em Aristóteles e a coloca depois 
da Fenomenologia e das Ciências Normativas, antes das Ciências Especiais. Ainda em 
Peirce, e por ele declarado enfaticamente, tanto quanto o seu modelo de classificação das 
ciências e, principalmente seu realismo, seguiram os padrões medievais do Trivium, e o 
realismo de Duns Scoto, um escolástico medieval. Mas se Peirce honrou o clássico grego 
Aristóteles e os medievais Santo Agostinho e Duns Scoto, emprestou-lhes continuidade 
e lhes acrescentou mais realismo - em Peirce, os universais serão reais (Mayorga 
apud Dib. 2004) pelo próprio movimento contínuo que propiciará a transformação 

7. Potter apud Bacha, Maria de Lourdes. A Indução de Aristóteles a Peirce. Ob. Cit. P 9. São Paulo, 
2002.
8. 6. Anzaldo, Armando Anzaldo. La Complejidad y La Forma. 1997.

 Obs. Aristóteles fala de causa primeira, um primeiro princípio na origem do tempo, na Física, então 
se houve um princípio para o tempo, não poderia ter advindo de uma série infinita, colocando uma 
diferença entre movimento e mudança. Peirce não acata esta causa primeira de Aristóteles.
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e a atualização daquilo que é ou está existe em potência, possibilitando as passagens 
entre a primeira, a segunda e a terceira categorias ontológicas, fenomenológicas e do 
raciocínio - a singularidade, possuindo a propriedade e concentrando em si mesma uma 
forma da generalidade, tende a esta insistentemente, como um hábito da natureza.

Sentido de continuidade, marca do pensamento peirceano, e por ele nomeado 
Sinequismo, é também pilar de seu sistema filosófico lógico (ou semiótico) metafísico, 
e é o que aqui destacamos como justificativa, entre os tantos pontos de relevância da 
sua doutrina para as Ciências Cognitivas. O que o levou a reconhecer e beber na fonte 
dos grandes doutores escolásticos, o que o fez escolher o idealismo objetivo do alemão 
Schelling, de forma a dar à mente a continuidade na matéria, percebendo-as fundidas 
numa unidade, o que o conduziu a escolher as três categorias de Kant, não mais do que 
três, para sua doutrina das categorias fenomenológicas primeiridade, segundidade e 
terceiridade, e em movimento dialógico triádico contínuo evolucionário, o que permitiu 
formular sua máxima pragmática onde “conceito e conduta não se estranharão”. (Ibri: 
1998-2006) 

 Em Peirce os conceitos se encaixam, cada atributo de seu pensamento, 
reflexo do universo e projetado na sua própria doutrina, vai se ligando um ao outro, 
como que em um fio lógico traçando o movimento encadeado de suas idéias sem lhes 
aprisionar, mas lhes conferindo coerência e fundamento suficientes para atravessarem 
os séculos, como ocorreu com o estagirita Aristóteles, como desejou Peirce. É preciso 
o tempo para comprová-lo. (Dib. 2008: 37) 

II - Revisão histórica das Ciências Cognitivas

Como assunto de história, a filosofia sempre deve ser interessante, ela é a melhor representante 
do desenvolvimento mental de cada época (Peirce. 1995: 316).

João Fernandes Teixeira mostra na investigação histórica linear das ciências 
cognitivas um percurso evolutivo filosófico de diversas correntes: cartesianismo, 
materialismo, dualismo, com acento em conceitos tais como os Qualia, a Mente 
Artificial e a Consciência. Continuando o percurso, Friedo Ricken explica que nenhuma 
ciência e nenhuma área da filosofia pode prescindir da fundamentação que somente as 
clássicas disciplinas: teorias do conhecimento, metafísica e ética podem oferecer. Com 
Descartes e o início das ciências naturais modernas é que a teoria do conhecimento se 
tornou uma disciplina independente.   

Modelo ainda hoje utilizado por algumas das teorias das Ciências Cognitivas 
foi concebido a partir do pensamento de René Descartes para quem a mente e o 
corpo podem ser entendidos como dissociados nas suas origens – o que recebeu o 
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nome de dualismo: mente e cérebro distintos. Tal princípio marcou o cartesianismo 
que influenciou as correntes dele advindas – positivistas do materialismo e do 
funcionalismo, estes que tomando emprestado da natureza do funcionamento dos 
organismos, compararam a sociedade a um organismo biológico, e consideraram a vida 
mental como uma variação dos estados químicos e físicos do cérebro. Sua influência se 
fez sentir em algumas teorias como a da identidade e o reducionismo: para a primeira 
qualquer fenômeno pode ser observado em sua materialidade (ex: uma nuvem pode 
ser vista como um aglomerado de gotículas de água) e tem como base que estados 
mentais são estados cerebrais, e para a segunda toda relação mente-cérebro é redutível 
a estados cerebrais. Há duas outras propostas do materialismo: o emergentismo e o 
materialismo eliminativo. Para se entender o emergentismo pode-se imaginar um copo 
d água em temperatura ambiente, portanto, líquido que ao ser levado ao congelador, 
temperatura próxima a zero grau Celsius torna-se sólido, desta forma diz-se que o 
estado sólido é propriedade emergente da água. O materialismo eliminativo, também 
conhecido como neurofisiologia, postula que a psicologia deverá desaparecer quando 
se puder provar que os sonhos não passam de reações bioquímicas e, portanto, não 
devem ser interpretados a partir de seus possíveis significados, nesta ótica os qualia 
seriam elementos da experiência subjetiva, portanto, inescrutáveis e a partir desse 
pensamento tenta-se saber se a cor que um indivíduo enxerga seria a mesma percebida 
por outro.

A forma com que René Descartes apresentou o primeiro estágio da ciência do 
homem é aceita pelos estudiosos como base para uma nova ciência, que gerou futuras 
pesquisas e divergências nas diversas áreas do conhecimento.

Para o cartesianismo, o homem é constituído de duas partes: res extensa e res 
cogitans. Descartes era estruturalista e explicitou seu dualismo entre mente e matéria 
na sexta meditação, que de acordo com Silveira “tornou possível tanto uma ciência do 
mundo material, como uma análise do pensamento” (1984:26). Urdindo essa questão 
sistematicamente um passo a frente de seu tempo, deparamo-nos com Peirce que em 
seu período de vida maduro e realista, opõe-se ao dualismo metafísico cartesiano. 
Peirce não aceita a distinção entre mente e matéria e acolhe o idealismo objetivo ou 
monismo da mente, na qual a matéria se apresenta como mente esgotada, hábitos 
inveterados que se tornam leis físicas (CP 6.25). O lugar de destacado reconhecimento 
e forte repercussão da doutrina de Descartes, na história das ciências que lhe seguiram, 
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é evidente; e o dualismo radical de Descartes que não foi aceito por Peirce, foi 
considerado por Damásio “O erro de Descartes”:

Comecemos, então, pelo “penso, logo existo”... A afirmação sugere que pensar e ter a 
consciência de pensar são os verdadeiros substratos da existência. E, como sabemos que 
Descartes via o ato de pensar como uma atividade separada do corpo, essa afirmação celebra 
a separação da mente, a “coisa pensante” (res cogitans), do corpo não pensante, o qual tem 
extensão e partes mecânicas (res extensa). No entanto, antes do aparecimento da humanidade, 
os seres já eram seres. Num dado ponto da evolução, surgiu uma consciência elementar. Com 
essa consciência elementar apareceu uma consciência simples; com uma maior complexidade 
da mente veio a possibilidade de pensar e, mais tarde ainda, de usar linguagens para comunicar 
e melhor organizar os pensamentos. Para nós, portanto, no princípio foi a existência e só mais 
tarde chegou o pensamento... Existimos e depois pensamos e só pensamos na medida em que 
existimos, visto o pensamento ser, na verdade, causado por estruturas e operações do ser.

Descartes procurava uma fundação lógica para a filosofia, e a afirmação não se afastava muito 
da se Santo Agostinho – “Fallor ergo sum” (“sou enganado, logo existo”). “... e reparando que 
esta verdade, “Penso, logo existo”, era tão certa e tão segura que nem sequer as suposições 
mais extravagantes dos céticos a conseguiam abalar, cheguei à conclusão de que a receberia 
sem hesitação como o primeiro princípio da filosofia que procurava” (Descartes 1637). É esse 
o erro de Descartes: a separação abissal entre o corpo e a mente, entre a substância corporal, 
infinitamente divisível, com volume, com dimensões e com um funcionamento mecânico, 
de um lado, e a substância mental, indivisível, sem volume, sem dimensões e intangível, 
de outro; a sugestão de que o raciocínio, o juízo moral e o sofrimento adveniente da dor 
física ou agitação emocional poderiam existir independentemente do corpo. A separação 
das operações mais refinadas da mente, para um lado, e da estrutura e funcionamento do 
organismo biológico, para o outro. (Damásio.1996:278-283)

Se o foco dedutivo e o dualismo de Descartes levaram à máxima “Penso, 
logo existo”, o foco indutivo de Peirce e seu monismo (segundo modelo de Paul Carus 
de quem Peirce adota “o pensamento cresce continuamente”) levaram-no a inverter a 
máxima cartesiana para existo (experimento a existência), logo penso. Na realidade 
peirceana, realidade existencial e pensamento se fundem - somos e estamos em 
pensamento9.

No século XX, década de 40, iniciam-se os estudos para se arquitetar uma 
Inteligência Artificial. Surge, então, o funcionalismo que postula que estados mentais 

9. De um sentido muito mais amplo, dado que designa uma tendência e não um sistema acaba-
do, diz-se do Monismo encontrado nas obras de Paul Carus, e na revista The Monist, fundada por 
Hegeler, para defender a doutrina segundo a qual: 1) existe sobre todos os temas uma única verdade, 
virtualmente determinada à partida, intemporal, independente de todo desejo e de toda ação individu-
al; 2) todas as verdades, qualquer que seja o seu domínio e a sua origem, estão de acordo entre si; 3) o 
conhecimento científico e a fé religiosa podem ser conciliados integralmente sem nada perder do seu 
conteúdo essencial. A revista The Monist acolhe todas as espécies de doutrinas “monistas”. Mas a 
doutrina de Paul Carus não se constitui um monismo materialista como o de Haeckel. Quanto à sua 
proximidade com o monismo de Hegel, existem ligações históricas entre ambos, porém não sem dife-
renças: Carus considerou, ele próprio, a sua filosofia como uma doutrina da unidade: “Contrariamente 
ao nosso monismo, como concepção unitária do mundo, existem outros monismos que procuram a 
unidade do mundo não na unidade da verdade, mas na unidade de uma subsunção lógica das idéias”. 
Não concordantes totalmente com Hegel, sugerimos a possibilidade de o monismo de Peirce bem 
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são definidos por seu papel funcional ou causal, na interação com outros estados 
mentais ou na produção do comportamento dos organismos artificiais. O funcionalismo 
estimula a tese da múltipla instanciação, por seu posicionamento não-reducionista. 
Hilary Putnam, (apud Teixeira 2008:49) na década de 70, fala-nos sobre as relações 
mente-cérebro que, a partir de um modelo funcionalista faz analogia entre mentes, 
cérebros e computadores digitais, os quais forneciam uma analogia para analisar mente 
e cérebro, por unir regras abstratas com a realização física das mesmas. Nos anos 80 os 
caminhos apontam para a possibilidade de a tecnologia conseguir reproduzir os estados 
mentais. Nos anos 90 surge a neurociência cognitiva, que passa a ver o cérebro como 
substrato biológico da cognição e da consciência. Na tecnologia surge a neuroimagem, 
esta que permite o registro e o mapeamento do cérebro durante suas atividades, em 
pessoas vivas, as quais mostram as áreas ativas frente a alguns estímulos. A seguir as 
explicações de Elias Humberto Alves:

A posição perspectivista segundo a formulação de Donald Peterson, no prefácio do seu livro 
Forms of Representation (1996) “se nossas crenças e afirmações representam o mundo, num 
sentido abstrato e quase ótico”. O que queremos, diz ele, é saber “qual é o papel de nossas 
representações, nas ações mentais de cálculo e processamento requeridos para gerar crenças, 
derivar soluções e realizar tarefas”. (...) Ora, uma das maneiras seria através da aquisição e 
aplicação de uma apropriada forma de representação. Uma forma de representação é definida 
como uma notação, com uma representação para essa notação. Exemplos: álgebras, alfabetos, 
linguagens de programação, diagramas, grafos, modelos mecânicos, notações musicais, 
formalismos lógicos ou matemáticos.

Dentre as formas de representação, estaria aquilo que os lógicos chamam de sistema formal 
ou, simplesmente uma lógica (já que se trata de uma notação e uma interpretação para essa 
notação). Cabe, pois, a pergunta: Haveria uma lógica mais adequada do que outras, para as 
investigações da Ciência Cognitivas? Vanderverken observa que a lógica ilocucionária tem 
grande interesse filosófico.  Trata-se de uma lógica ampla da linguagem natural, que aborda 
aspectos transcendentes da linguagem, como sentidos, denotações, forças ilocucionárias e 
atos de fala, verdade e satisfação, validade, implicação e consistência, que fazem parte de 
qualquer interpretação semântica da linguagem natural. (Alves. 2004:73-79)

III – Peirce: aspectos da mente, do pensamento e do signo. A Lei da 
Mente. Hábito. Sinequismo.

A mente não se submete à lei do mesmo modo rígido com que a matéria se 
submete. A mente só experimenta forças gentis que a tornam mais propensa a agir de 

próximo ao de Paul Carus, de quem Peirce adotará a máxima: “o pensamento cresce continua-
mente”. (DIB 2008)
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um determinado modo do que de outro. Sempre permanece uma certa quantidade de 
espontaneidade arbitrária em sua ação, sem o que a mente morreria CP (6.148). 

Com base na afirmação peirceana acima, a mente experimenta forças que 
lhe permitem tornar leis, que arraigadas se tornam matéria, que no processo de um 
organismo vivo essa matéria fica com aspecto rígido tornando-se um hábito diante 
da mente que continua espontânea. Reafirmando o pensamento peirceano, Santaella 
enfatiza que “se a matéria é mente congelada, e as leis físicas são derivadas das 
psíquicas, há apenas uma substância no universo, que é a substância da mente”. (...) “a 
mente é anárquica, a matéria é obediente à lei”. (2002:102-103)

Compreendemos a mente e a matéria acima apontadas, em Peirce e em 
Santaella, como sendo do mesmo material substancial e pertencente ao mesmo sistema, 
a mente: “A grande lei do universo é a lei da mente” (Santaella.2002:102).

Peirce nas suas investigações CP (6.278 -283) perscrutou sobre esse sistema 
substancial comparando o aspecto material do raciocínio e às substâncias químicas do 
protoplasma. Maria Ogécia Drigo mostra o pensamento de Peirce: 

Explicou as três propriedades fundamentais do protoplasma: sensibilidade, movimento e 
crescimento e as vinculou às três funções do sistema nervoso: excitação da célula, transferência 
pelas fibras e fixação da tendência sob influência do hábito.  (Drigo.2009: 7)

Esclareceremos nesse ponto, que o protoplasma é merecedor de um estudo 
rigoroso, que não será apresentado no escopo desse trabalho. Propomos, então, 
tratarmos no decorrer desse tópico, as variações (permanência/espontaneidade). Com 
a finalidade de entendermos as variações (permanência/espontaneidade) recorreremos 
a base, sendo o monismo da mente ou idealismo objetivo defendido sistematicamente 
por Peirce em sua arquitetura filosófica

(...) monismo da mente ou idealismo objetivo não é apenas uma inversão da concepção 
fisicalista da mente, de acordo com a qual os estados mentais são simplesmente estados 
físicos. O que ele asseverou foi que toda a realidade, em uma série infinita de diferenciações, 
é governada pela lei da mente, quer dizer, a lei para adquirir hábitos. (Santaella. 2002:102)

Consideramos que Charles Peirce era um pesquisador erudito e sistemático 
em sua arquitetura filosófica, e fazia questão da precisão dos conceitos, porém não 
situaremos todos os conceitos apresentados a seguir, mas tão somente o pontuaremos 
para os objetivos deste trabalho. Dentro da proposta do idealismo objetivo, partindo 
do ponto em que existem variações da matéria e mente (permanência/espontaneidade), 
o autor nos legou os seguintes compartimentos: Sinequismo e Tiquismo, para 
tratarmos da clarificação dessas variações (permanência/espontaneidade). Em 
Peirce “Sinequismo é definido como aquela tendência no pensamento filosófico que 
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insiste na idéia de continuidade como de importância primordial para a filosofia” 
(CP 6.169-170). Observamos que o sinequismo proposto por Peirce aproxima-se do 
pensamento do filósofo antigo Heráclito que afirmou “tudo flui”, e o tiquismo ou acaso 
absoluto é proposto por Peirce devido uma insatisfação que tinha. Santaella explica: 
“Peirce considerava as explicações mecanicistas e deterministas muito insuficientes, 
especialmente à luz de suas categorias.” (2002: 98).

 Retomando as variações (permanência / espontaneidade) e aproximando-as 
dos conceitos apresentados, podemos afirmar o seguinte comparativo: permanência 
no compartimento sinequismo e espontaneidade no compartimento tiquismo. Para o 
surgimento dessas variações (permanência / espontaneidade) é fundamental entender 
como ocorre um pensamento no sistema peirceano.

Conforme afirma Teixeira: “pensamento é qualia” e “como os qualia, nossos 
pensamentos são experiências únicas, a história de nossa vida mental é irreversível no 
tempo e é apenas resvalada pela linguagem”. (2008: 44) 

 Para Peirce estamos em pensamento e durante um longo período de sua obra o 
autor sistematizou sua teoria dos signos na qual afirma “todo pensamento é um signo” 
CP (5.470). A teoria dos signos ocorre por meio de uma relação triádica entre signo, 
objeto e interpretante. Drigo explica: 

O signo representa, em parte, um objeto que é a causa fundante do signo e, por outro lado, 
se ele representa seu objeto isso implica que ele afeta uma mente, gerando outro signo, o 
interpretante. Por representar o objeto, o signo é, portanto, parcial. Deste modo, ele tenta 
resgatar esta dívida produzindo interpretantes. O interpretante seria outra representação 
relativa ao mesmo objeto, ou melhor, o interpretante de um signo é outro signo. (2009:5)

No parágrafo apresentado acima observamos que o objeto é a fonte do signo 
e que ele em si desaparece do processo sígnico restando somente o signo que se 
apresenta em continuidade de modo que ele próprio causa o interpretante que também 
é um signo.

  Na 7ª palestra da série das Cambridge Conferences pronunciada por Peirce 
em fevereiro e março de 1898, com publicação no 7º volume, livro III, capítulo 3º 
dos seus Escritos Coligidos (Collected Papers of Charles Sanders Peirce. Cambridge, 
Massachusetts, Harvard University Press, 1931-1935)10 encontramos sobre a tendência 
do universo para a aquisição de hábitos pela ocorrência repetida de uma idéia geral e a 
experiência de sua utilidade. O resultado da ocorrência repetida de uma idéia geral, isto 
é, o resultado da coocorrência de uma idéia e de outras que são trazidas à consciência e 
a experiência da utilidade da idéia geral contribuem para a formação e fortalecimento 

10. Banti, Maria de Lourdes Cardeal. “Hábito: um texto de Charles Sanders Peirce”. DM. PUC/SP, 
1996.
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do hábito. Não só a reiterada coocorrência ajuda a consolidar uma associação de idéias 
por contigüidade, a experiência de que a combinação das idéias tem conseqüências 
importantes é outro fator que exerce papel importante na realização da associação e 
fortalecimento da concepção e do hábito.

Há uma lei de ação das idéias. Uma grande lei da mente, a tendência 
generalizante, a lei de associação, a lei de aquisição de hábito, da formação do conceito. 
Há dois tipos de associação: por semelhança, por contigüidade. O primeiro tipo de 
associação se dá por uma disposição natural da mente, uma vez que a semelhança causa 
a associação e a mente humana atribui valor particular e dá mais ênfase a algumas 
semelhanças porque quando uma qualidade é trazida vividamente à consciência, 
outras terão imediatamente sua vivacidade aumentada. A leitura e estudo do texto - 
Hábito – de Peirce, que segundo ele próprio a pesquisa para escrevê-lo se estendeu 
por um período de quinze anos - pode nos levar a entender o que ele observou da 
seqüência contínua entre ação e pensamento e entre pensamento e ação porque o fim 
do pensamento é a ação na medida em que o fim da ação é outro pensamento, sob o 
impulso lógico evolucionário das leis da natureza, cuja possui um elemento de acaso, 
e leis essas que não são convenções ou “ficções de contabilidade”, mas sim parte 
constituinte da realidade. 

A inseparável relação entre a ação psíquica e a ação física que Peirce insiste 
no seu Hábito (1898), bem como a idéia de continuidade (sinequismo) que ele insiste 
na Lei da Mente (The Monist, 1892) e posteriores, estão relacionados ao seu monismo 
ontológico que o diferencia de muitos pensadores da filosofia pós - cartesiana de seu 
tempo. 

Definição sobre o que é a Lei geral da ação mental, segundo Peirce –  As 
idéias tendem a difundir-se continuamente e a afetar certas outras que se encontram em 
relação a elas numa peculiar relação de afetibilidade.

IV - A Classificação das Ciências na Arquitetura Filosófica Peirceana, a 
Transdisciplinaridade e as Ciências Cognitivas

Esse tópico aborda a classificação das ciências de Peirce e a transdisciplinaridade 
com o intuito de avançar na direção das ciências cognitivas.

A classificação das ciências, segundo Peirce, tem como base as necessidades 
da época em que ele viveu, no entanto, sua estrutura permite desdobramentos, uma 
vez que a ciência, para ele, é viva dinâmica e em processo. Peirce, além de partir 
da idéia de ciência viva, procura e encontra uma lógica inerente a todas as ciências. 
A partir dessa lógica cria uma estrutura em que as ciências dialogam, em virtude da 
inter-relação existente. A semiótica – estudo dos signos entende que todo pensamento 
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é feito por meio de signos. E se o pensamento é guiado por signos, o fundamento do 
signo, não será outra coisa que outro signo. Esse dinamismo cria uma cadeia sígnica 
evolutiva, na qual os signos crescem e se multiplicam constantemente.

Na arquitetura de seu sistema filosófico lógico-semiótico metafísico realista, 
Peirce classificou as ciências em seguinte ordem: 

 I – Matemática;
 II – Ciências Positivas: II – 1. Fenomenologia, II – 2. Ciências Normativas 

Estética, Ética e Lógica ou Semiótica (aos moldes do Trivium medieval: Gramática 
Especulativa ou Pura, Lógica Crítica ou Lógica Propriamente Dita, Retórica 
Especulativa ou Metodêutica; II – 3. Metafísica ontológica científica; 

III - Ciências Especiais - Físicas dominadas pela ação externa: física, química 
geologia; Biologia fica entre as físicas e as psíquicas; Psíquicas dominadas pela ação 
interna: psicologia, sociologia, lingüística  

Na direção de Peirce encontramos os pensadores da complexidade11 que 
investem na transdisciplinaridade12 como um caminho alternativo para inverter a visão 
parcial e disciplinar. Estudar por meio de fragmentos é conhecer de forma incompleta, 
pois acarreta a perda da visão de totalidade. A visão de mundo por meio de disciplinas 

11. Complexidade: é a escola filosófica que vê o mundo como um todo indissociável e propõe uma 
abordagem multidisciplinar e multireferencial para a construção do conhecimento. Contrapõe-se à 
causalidade por abordar os fenômenos como totalidade orgânica. O que há em comum nestas pala-
vras é a palavra disciplinaridade/disciplina, que deve ser entendida como aquelas “fatias” dos estudos 
cientificos e das disciplinas escolares, tais como matemática, biologia, ciencias naturais, historia, etc. 
e de um esforço em superar tudo o que esta relacionado ao conceito de disciplina. Assim, interdiscipli-
naridade é parte de um movimento que busca a superação da disciplinaridade.
12. Transdisciplinaridade: tem várias definições nos dias atuais. Neste trabalho usaremos a definição 
do prof. Dr. Ubiratan D’Ambrosio: A disciplinaridade, resultado do reducionismo cartesiano, desen-
volveu métodos e objetos de estudo específicos. A multidisciplinaridade, já antecipada no discurso 
de Fontenelle na Académie des Sciences de Paris, no final do século XVII, que é a reunião de conhe-
cimentos obtidos no quadro das disciplinas, logo se mostrou insuficiente para tratar problemas mais 
complexos. No curso do século XIX a interdisciplinaridade começa a se mostrar importante no ataque 
a fenômenos complexos e na própria formulação de novas visões da realidade. Mas igualmente, a crí-
tica gerada pela própria interdisciplinaridade desde o início do século XX, estimulado pela mecânica 
quântica e por desenvolvimentos da biologia e por uma visão mais abrangente e universal da história 
do conhecimento, mostrou a necessidade de um novo enfoque ao conhecimento. A transdisciplinari-
dade é uma resposta a essa necessidade. O método de pesquisa transdisciplinar é holística, abordando 
todo o ciclo do conhecimento, desde sua geração, organização intelectual e social, e difusão, compa-
rativamente nas várias culturas do passado e do presente. A transdisciplinaridade se utiliza de todos os 
instrumentos materiais e intelectuais disponíveis. http://www.cfh.ufsc.br/~aped/ubiratan_d.htm
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separadas não decifra a complexidade humana e, “não contribui para a construção da 
democracia cognitiva”. (Carvalho.2009:2)

Acreditamos que a transdisciplinaridade seja um caminho mais unitário por 
colocar em discussão esse homem dividido pelo excesso de fragmentação. 

É um domínio cognitivo que se localiza além das disciplinas e visa construir meta pontos de 
vista sobre o homem, a terra, a vida, a natureza, o cosmo. (...) A transdisciplinaridade exige 
conhecimento amplo da área-tronco do pesquisador, prolonga-se, porém, para além dela, a 
fim de construir um conhecimento complexo da cultura, mesmo sabendo que só decifrará 
um pequeno grão de areia dessa extensa rede de conversações, cujo acesso jamais será 
inteiramente apreendido. (Carvalho. 2009:2)  

O estudo das ciências cognitivas tem a preocupação com o mapeamento das 
diversas necessidades do homem. Essa visão de todo, em virtude de sua diversidade, nos 
remete a transdisciplinaridade. A transdisciplinaridade, por sua vez, integra o homem 
na sua totalidade como ser humano, como parte da natureza e como ser racional e 
cultural. Peirce, em sua época, já havia percebido a necessidade de um mapeamento 
das atividades do homem e nessa direção investiu no estudo das diversas ciências de 
sua época. E para classificá-las, em primeiro lugar, cria uma definição de ciência:

(...) nossa noção de ciência é uma noção de ciência como coisa viva e não mera definição 
abstrata. Não nos esqueçamos de que a ciência é uma busca realizada por homens vivos e 
sua característica mais marcante é que quando ela é genuína está permanentemente em um 
estado de metabolismo e crescimento. (...) A maior parte das classificações das ciências têm 
sido classificações de conhecimentos estabelecidos e sistematizados – o que não é senão 
a exsudação da ciência viva. (...) Encarar a ciência de tal ponto de vista classificatório é 
promover o caos no seio da ciência moderna. (...) Observemos a ciência – a ciência de hoje 
– como coisa viva. (Peirce. 1983:139 -140)  

Este trabalho é ainda um fragmento de uma investigação que pretendemos, 
com o tempo, aperfeiçoar. O importante é levantar a possibilidade de diálogo entre 
as ciências. O importante é investir em novas possibilidades de convergências. Se 
estivermos cometendo deslizes o fato de colocar em discussão já resolve uma parte 
da nossa pesquisa. Não sabemos se respondemos a questão dessa Jornada: Qual a 
relevância da Filosofia lógica ou semiótica e metafísica de Charles Sanders Peirce para 
as Ciências Cognitivas? A única certeza, se é possível se falar em certeza quando se 
trata de Peirce, é a ênfase na mente expandida e Una. Concluímos com Peirce e uma 
possível resposta a Descartes: 

A natureza da Metafísica consiste “nos resultados da aceitação absoluta dos princípios lógicos, 
não meramente como regulativamente válidos, mas como verdades do ser”. O mesmo é dizer 
que o universo tem uma “explicação cuja função, ao modo de toda explicação lógica, é 
unificar a variedade observada. Assim, assume-se que toda a raiz de todo ser é o Uno; e à 
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medida que sujeitos diferentes têm um caráter comum, eles participam de um ser idêntico. 
(Peirce apud Jorge. 2006: 52)  

Sinto/Amo e Penso, logo, impulsiono a existência.
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Resumo: O objetivo deste artigo será investigar como se articulam na Teoria 
peirceana da Mente, uma metafísica e uma semiótica cognitiva. Peirce elaborou 
uma teoria onde efetuou uma conexão entre as leis da matéria e as leis da mente. 
As relações entre mente e matéria são vistas por Peirce em sua Metafísica,  na qual 
propõe que o universo tem a substância da mente e matéria é mente cristalizada. 
De acordo com a hipótese adotada por Peice o pensamento expressa uma 
tendência à aquisição de hábitos e essa tendência se estende à de gerar associações 
e generalizar. Desse modo, as idéias se associam formando idéias mais gerais e 
uma analise lógica aplicada ao fenômeno mental mostra que há uma lei da mente, 
nomeadamente, que a idéia tende a difundir-se continuamente e afetar certas outras 
idéias que tem com ela uma peculiar relação de afetibilidade. 
Palavras-chave: Metafísica, Cognição, Teoria da Mente, Afecção de idéias, 
Monismo Psíquico. 

PEIRCE AND HIS LAW OF MIND: COGNITION AND METAPHYSICS?
Abstract: The aim of this paper is to investigate how a metaphysics and a cognitive 
semiotics are articulated in the Peircean theory of mind. Peirce had elaborated a 
theory in which he connected the laws of matter with that of mind. The relations 
between mind and matter are considered by Peirce in his metaphysical theory, 
in which he had proposed that the universe has the substance of mind and that 
matter is a crystallized mind. In accordance with the hypothesis adopted by Peirce 
the thought expresses a tendency to the acquisition of habits and such a tendency 
extends to that of generating associations and of generalizing. Thus, the ideas 
are associated forming more general ideas and a logical analysis applied to the 
mental phenomenal shows that there must be a law of mind, namely, that the idea 
tends to widespread continually and to affect other ideas that have a peculiar 
relation of affectability with such a law.
Keywords: Metaphysics, Cognition, Theory of Mind, Afection of Ideas, Psychic 
Monism.

Em texto denominado A imortalidade à luz do Sinequismo, Peirce considerou 
que acrescentar o sufixo ista ou ismo às palavras, assinala que as doutrinas exaltam a 
importância daqueles elementos que a raiz da palavra significa.  Assim, Materialismo 
seria a doutrina na qual tudo é matéria; Idealismo, a doutrina em que tudo são idéias; 
Dualismo, a filosofia que separa tudo em dois. 

Peirce indicou que a palavra sinequismo, do grego sunecismox, de sunechx, 
indica continuidade (CP 6.103). Para Peirce, uma tendência de ver continuidade 
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como uma idéia de primordial importância na filosofia pode, convenientemente, ser 
denominada Synechismo. 

Na doutrina do Sinequismo, sinequismo significa a tendência a considerar 
tudo como um contínuo. Peirce propõe considerar a realidade como um contínuo, desse 
modo, a continuidade governa todo o domínio da experiência em cada um de seus 
elementos. Ressaltando o papel imprescindível da experiência em toda representação, 
se reconhecerá pelo sinequismo que não há experiência que não se insira em processo 
de generalização, sendo esta ultima expressão da propria continuidade. Pensar supõe o 
contínuo. Para Peirce, pensar é generalizar.

Em ensaio de 1892, The Law of Mind, Peirce (CP 6.136)  indicou de que 
modo uma idéia se torna generalizada: considerou que o primeiro elemento que 
constrói uma idéia é sua qualidade intrínseca como um sentimento, apontou ainda 
que o segundo elemento de construção de uma idéia é a energia com a qual ela afeta 
outras idéias, uma energia que segundo ele é infinita no aqui e agora da sensação 
imediata, finita e relativa no passado imediato(CP 6.135) e, principalmente, Peirce 
apontou que “as idéias tendem a difundir-se continuamente e afetar certas outras idéias 
que se encontram em relação à elas numa peculiar relação de afectibilidade(CP 6.104). 
Considerou então que o terceiro elemento que constrói uma idéia é sua tendencia de 
enlaçar outras idéias(CP 6.135)

Dessa maneira, Peirce apontou que “uma idéia se difunde e seu poder de 
afetar outras idéias torna-se rapidamente reduzido, mas sua qualidade intrínseca se 
mantém inalterada(CP 6.136)..

Resumidamente, podemos indicar que “a primeira característica de uma idéia 
geral é que ela é um sentimento vivo” (CP6.137)1; “a segunda característica diz que 
nós podemos diretamente perceber uma idéia modificada e moldada ela mesma dentro 
de outra(CP 6.139) e na terceira característica de uma idéia geral, devemos considerar 
sua insistência. 

A insistência de uma idéia passada com referência ao presente é uma 
quantidade a qual é ao menos a nova volta que a idéa passada é, e eleva-se ao infinito 
como a idéia passada é trazida em coincidência com o presente. Aqui, segundo Peirce, 

1. De acordo com Ibri(1992) há nesta ideia de sentimento vivo, um remetimento para o conceito de 
quale-consciência(uma consciência de completa presentidade) uma consciência que fundamentalmen-
te é uma qualidade una. […] O sentimento desta unidade é um sentimento vivo; é ele que acompanha 
a unidade de uma ideia complexificada pela junção de outras.
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“nós temos que fazer uma daquelas aplicações indutivas da lei de continuidade a qual 
tem produzido grandes resultados em todas as ciências positivas”(CP 6.140). 

Peirce nos chamou à atenção para a indução a qual nós temos sido conduzidos; 
o autor nos diz que o sentimento que ainda não tenha emergido na consciência imediata 
é afetável e já afetado. De fato, para Peirce, isto é hábito, em virtude de que uma idéia é 
trazida para dentro da consciência presente por um elo que tem sido estabelecido entre 
ela e uma outra idéia embora ela ainda estivesse no futuro(CP 6.141). 

Nós agora podemos ver, de acordo com Peirce, em que consiste a afecção de 
uma idéia por outra: ( é que a idéia afetada é anexada como um predicado lógico à idéia 
afetante como sujeito”.) quando um sentimento emerge à consciência imediata, ele 
sempre aparece como uma modificaçao de um objeto mais ou menos geral já na mente. 
A palavra sugestão é bem adaptada para expressar essa relação. O futuro é sugerido 
pelo passado, ao invés, é influenciado pelas sugestões do passado(CP 6.142).

O futuro, na lei peirceana da mente, sendo considerarado mais como um 
prognóstico, “um dever ser”, e não como um determinismo, revela a lei do hábito 
crescendo em generalidade. Hábito, como uma tendência mental, como um programa 
de conduta, envolve a idéia de associação, crescimento e generalização, que pode afetar 
um individual, bem como um conjunto de pessoas ou comunidade(CP 6.307).

Devemos atentar então à uma dubiedade semântica da palavra affect, pois, 
ao mesmo tempo significa afetar e afeiçoar-se. Por uma lado, o significado da palavra 
pode ser afetar, por vincular um antecedente a um consequente ou, mesmo, negar 
um consequente por oposição lógica. Por outro lado, pelo poder de simpatia, idéias 
afetam e são afetadas por outras idéias, neste caso, talvez seja melhor dizer afecções 
por afeição. Deste modo, evidencia-se um desenvolvimento da mente pelo poder de 
uma idéia afetar e ser afetada por outras idéias.  … 

Peirce ressaltou que o sinequista não pode abster-se de generalizar a partir da 
experiência e apontou que pela difusão contínua, uma idéia se torna generalizada (CP 
6.172) Ele argumentou a partir do princípio de que se o conhecimento é generalizante, 
isto decorre do fato da própria realidade conhecida ser dotada de generalidade. 

De acordo com Peirce (CP 6.173) somente enquanto os fatos podem ser 
generalizados que eles podem ser compreendidos; e a realidade, pelo seu modo de 
ver o problema, nada mais é do que o modo pelo qual os fatos ultimamente devem ser 
compreendidos.[…] 

O sinequismo, sendo um pressuposto semiótico só se sustentará se a propria 
realidade ontologicamente considerada for de natureza geral.  A própria realidade 
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é de natureza geral contínua e evolucionaria. Caso contrario, a  realidade não seria 
compreensível.

Para quem adotar o princípio da continuidade como fundamental para a 
possibilidade de se conhecer o real, Peirce enumerou suposições sobre o mundo físico 
que devem ser formuladas; todas recusando admitir ruptura absoluta na continuidade 
do tecido dos fenômenos e mesmo no mundo das idéias. O texto de Peirce assim se 
resume: O sinequismo, a única foma sob a qual algo pode ser compreendido, é a forma 
da generalidade, que é a mesma coisa que a a continuidade. A continuidade comum ao 
conhecimento e a realidade. Houvesse tal ruptura, decorreria a perda total da sustentação 
ultima da inteligibilidade e, nem como ilusão, o conhecimento se sustentaria.

O sinequismo, inclusive em sua forma mais moderada, não pode aceitar 
o dualismo propriamente dito, em particular, nenhum sinequista admitirá que os 
fenômenos físicos sejam completamente distintos dos psíquicos (tanto se pertencem a 
categorias diferentes de substância, como se são dois lados completamente separados de 
uma mesma moeda), mas insistirá em que todos os fenômenos são de um caráter, ainda 
que, alguns sejam mais mentais e espontâneos e outros mais materiais e regulares. 

Santaella e Vieira(2008, p.78) apontaram que através de sua doutrina 
ontológica denominada sinequismo, Peirce admitia continuidade entre o mundo físico, 
“inanimado e aquele psíquico, tão humano”. Matéria é mente esgotada, diz Peirce(CP 
6.24-25). 

 Santaella e Vieira(2008, p.78)  indicaram que a partir de 1900, em seus 
últimos escritos, Peirce desenvolveu conceitos metafísicos que implicam a extensão 
do conceito de semiose (a ação do signo) para toda a realidade, não se restringindo 
aos sistemas cognitivos. Desse modo, apontam na obra de Peirce, a possibilidade de 
processos semiósicos na natureza, principalmente no domínio da física. Os autores 
comentam que apesar do relativo recente sucesso da biossemiótica(que aceita o conceito 
de semiose além da esfera puramente humana) semioticistas como o etólogo Thomas 
Sebeok (1992) ainda negam a possibilidade de uma semiose na natureza física. 

Considerar, de acordo com Peirce, a ação de todo signo como a de ser 
interpretado, nos permite definir  semiose, ou ação do signo, como cognição. Cognição 
como capacidade de interpretar signos, sendo assim, a semiótica peirceana é uma teoria 
sígnica da cognição, na qual o interpretante lógico é um hábito interpretativo.

 Deacon (1997) é uma referência atual para o tema da cognição, pois, Deacon 
critíca as teorias biológicas que colocam a evolução do cérebro antes da linguagem e 
defende a (co)- evolução da linguagem e do cérebro e destaca também as necessidades 
que levariam à comunicação simbólica, impostas pela sobrevivência da especie humana 
como a reciprocidade das relações sociais dos grupos humanos como a forma de 
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pressão para a criação de símbolos e regras de conduta convergindo para a perspectiva 
peirceana na qual representação é apenas uma faceta do signo, outra seria interpretação 
e etc. Desse modo, signo é mediação. 

De acordo com Nunes e Galvão(2006) o autor tenta examinar pela lógica 
da seleção natural como (co) evoluíram cérebro humano e linguagem e que tipo de 
comunicação impôs para que essa evolução “sem precedentes” fosse iniciada. Nunes 
e Galvão(2006) Os autores indicam que Deacon retoma Peirce quando propõe que 
existem diferentes formas de relações de referencia: ícone, índice e símbolo, cada uma 
delas desenvolvida a partir da presença da anterior. 

Relações simbólicas envolvem uma hierarquia de relações, portanto a 
comunicação pode envolver:1)Relações icônicas, cujo signo tem características 
do objeto de significação; 2) Relações indéxicas cujo signo é arbitrário e refere-se 
a categorias de objetos de significação; e 3) Relações simbólicas, cujos signos têm 
rerelações indexicas com os objetos de significação e também têm relações entre si, 
isto é, os signos modificam os signos. 

Nunes e Galvão(2006) apontam que Deacon considera que as habilidades 
cognitivas necessárias para lidar com o símbolo envolvem a necessidade de responder 
a estímulos complexos e de diferentes durações, função que envolveria relações entre 
neuronios distantes entre si, no cérebro. 

Devemos então ressaltar a relevância do papel desempenhado pela percepção 
na cognição. De acordo com Santaella e Vieira(2008, p.59) “um percepto deve de 
algum modo, estar representado num juízo perceptivo”. Os autores indicam que aquilo 
que representa o percepto dentro do juízo perceptivo é o percipuum, meio mental de 
ligação entre o que está fora e o juízo perceptivo que já é fruto de uma elaboração 
mental, uma interpretação. Santaella e Vieira(2008, p.59) comentam que os juízos 
perceptivos são inferências lógicas, processos que estão fora de nosso controle, 
elementos generalizantes que pertencem à categoria fenomenológica da terceiridade, 
da ordem da lei, que fazem com que o percipuum se acomode a esquemas mentais e 
interpretativos mais ou menos habituais. 

Um julgamento de percepção, nesta perspectiva peirceana é um processo 
abdutivo, um quase-raciocínio instintivo, uma advinhaçao falível. “ Em outras palavras, 
nossas primeiras premissas, os juizos perceptivos são casos extremos de inferencia 
abdutiva(CP 5.181). 

 Podemos encontrar conceitos comuns à semiótica peirceana e à Ciência 
Cognitiva, como por exempo, o conceito de consciência. No entanto, é também 
importante observar que, de acordo com Silveira(Os primeiros passos rumo à Verdade), 
na perspectiva peirceana os instintos são os sentimentos que constituem a substancia 
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da alma. A cognição é somente sua superfície , seu lugar de contato com o que lhe 
é exterior. A presença da terceiridade é em grande parte inconsciente.(CP 2.66, CP 
5.417-418, CP 5.440-492, CP 6.299, CP 8.67, CP 8.71) 

O raciocínio e o razoável(reasonable) jamais se confundem na obra peirceana. 
Questões relativas à razão como o privilégio do espirito humano maduro e culto e 
instinto como mera expressão do determinismo natural não são relevantes na obra 
peirceana e sempre é importante lembrar o que disse Peirce “Estamos em pensamento 
e não que pensamentos estão em nós”(CP 5.289).  

É na concepção peirceana de pensamento e, por consequencia, de ser racional 
que podemos encontrar a referência ao principio lógico de grande repercussão 
metafísica que, aos olhos de Peirce confere sustentação para se entender o fenômeno 
do pensar como constitutivo do real: o princípio da continuidade ou sinequismo. 

De acordo com Silveira (2004) em texto de 1902(CP 6.169-173) Peirce deixou 
claro o carater lógico do sinequismo, anterior a qualquer representação metafisica que 
dele vier a ser proposta. Segundo  o autor, o sinequismo peirceano não é uma doutrina 
metafísica última e absoluta; ele é um princípio regulador de lógica, prescrevendo qual 
espécie de hipótese está apta a ser mantida e examinada. 

Apontou ainda Silveira(2004) que a insistencia manisfestada por Peirce 
em trabalhar em termos lógicos, têm profunda razão de ser: a proposição de um real 
ontologicamente de genuina continuidade encontra seu fundamento na lógica. Infere-
se qual seria a natureza do real enquanto tal das exigencias decorrentes da natureza da 
conduta racional e, através desta do modo como se apresenta à essa razão o domínio 
fenomênico. A realidade exige a vigencia universal da continuidade, devido a tal 
exigência, tornar-se-á necessario supor-se que a propria realidade, ontologicamente 
considerada, seja genuinamente geral, plasmada no contínuo e regida pela lei 
evolucionaria da mente. 

A configuração metafísica assumida pelo sinequismo, segundo Silveira(2004) 
jamais ultrapassaria para Peirce seu estatuto de mera suposição, por mais que recebesse 
longo e primoroso tratamento teórico. Desse modo, a metafísica peirceana não 
possui prova direta, mas indireta; basta-lhe, poder razoavelmente representar o real 
enquanto tal, em sintonia com o que é exigido pela lógica como semiótica e oferecer 
seus resultados ao teste, embora indireto, das ciências para alcançar seu objetivo de 
enfeixar para a razão em conceitos e idéias eminentemente poéticas seu máximo ideal 
de perfeição. 

Na tentativa de compreender a proposta da doutrina sinequista de Peirce, 
lembrei-me do filme baseado na obra de Fritjof Capra, chamado O ponto de Mutação, 
no qual a atriz  Liv Ulmann desempenhou o papel de uma cientista que dialóga com 
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um político e um artista num passeio casual por construções medievais de uma ilha  
francesa. A seguir transcrevo alguns diálogos que considerei ilustrativos do que pode 
ser uma visão sistêmica de mundo…

A cientista comenta assim: você está pensando em termos de fragmentos, 
pedaços…  

Político: é tudo que temos da imagem geral. Vamos, diz ele, dê um exemplo.
Cientista: No mundo todo, todo dia,  milhares de crinças morrem de 

desnutrição e doenças evitáveis … mas estas curtas vidas não podem ser vistas 
isoladamente, são parte de um sistema maior que envolve a economia, o meio ambiente 
e sobretudo a grande dívida do terceiro mundo. Crinças devem passar fome para pagar 
a dívida?(questiona a cientista). O fardo dos empréstimos recaem sobre corpos e 
mentes subnutridos. No Brasil por exemplo, comenta a cientista,  ocorre a destruição 
da floresta amazônicaporque tentam pagar a dívida nacional com gado e as terras. Nem 
sempre há tempo para vender a madeira, se põe fogo na floresta e o desmatamento é 
uma das principais causas do efeito estufa na atmosfera. Enquanto isso, nos EUA se 
gasta com armamentos. Como vê, não pode olhar em separado os problemas globais, 
tentando entendê-los e resolvê-los. Claro que você pode, por exemplo,  consertar uma 
peça, mas ela vai quebrar de novo quando se ignorou o que se conecta a ela. Precismos 
mudar tudo de uma vez, os ideais, as instituições os valôres…

Político: Os problemas são complexos, mas você só vê o lado negativo. Temos 
como resolvê-losjá temos tecnologias, ferramentas para lidar com vários problemas 
mesmo que sejam complexos. ( Neste momento o poeta que os acompanha, aponta o 
otimismo do político…)  

Cientista: Não vê que todas essas novas tecnologias causam mais problemas 
que resolvem. A medicina por exemplo, avançou espantosamente em tecnologia, mas o 
custo subiu igulamente. Tornou-se medicina para ricos. E a Saúde Pública não melhorou 
muito, embora pudesse melhorar se apenas mudássemos nossos hábito alimentares. 
Em vez disso, especialistas pensam em coraçoes artificiais. Se a nossa agricultura nos 
alimentasse melhor… em vez de desmatar a Amazônia para criar gado.. que tem carne 
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vermelha que é uma das causas dos enfartes… talvez não gastássemos tanto dineiro 
com corações artificiais. São alguns exemplos de conexões. 

Político: suponhamos que tudo esteja conectado. É preciso começar, não? A 
questão política é por onde?

Cientista:Mudando nossa visão de mundo. Você ainda procura a peça certa 
para consertar primeiro. Não vê que todos os problemas são fragmentos de uma mesma 
crise… uma crise de percepção.

Político: Acho meio abstrato. E por que as críticas a medicina moderna? 
Admita que a medicina mecanicista tem tido sucesso.

Cientista: Até certo ponto. Mas simplesmente bloqueando os mecanismos da 
doença. Isso não é curar. É como na política. Mudam-se os problemas de lugar.

Político: Ok, uma pessoa vai ao médico com ataque de cálculos de bexiga; o 
médico extrai a bexiga e a dor vai emboar. Pode dizer que o modelo de percepão do 
medico é pobre e que ele só se concentrou numa parte do relógio e a removeu. Mas o 
fato é que o paciente não sente mais sdor, e o relógio anda! O modelo de percepção 
funcionou.

Cientista: Mas tudo que funciona é bom pro sistema?
Político: Ora, isso é um sofisma que não tem aplicação util na política! Ela é 

afinal, um sistema baseado em pessoas. É a arte de por pessoas em acordo com certas 
ações. Se tais açôes derem certo, ficam satisfeitas. Se não, não ficarão.Ou seja, o que 
funciona é bom, ponto final.

O artista se dirigindo ao Político: Não falou que a política não funciona mais 
por causa disso e que ela precisava tornar-se a arte do impossível? 

Cientista ao político: Quero voltar à questão dos sistemas. Falemos da bexiga 
de novo. Ela foi extraída, e a dor se foi…mas e a tensão que causou o problema? Se ela 
ainda existir o homem ficará doente de novo. Se ele tivesse mudado sua alimentação 
antes e feito exercícios, nunca teria ficado com pedras na bexiga. Tal educação seria 
mais barata que a cirurgia. E menos dolorosa. Mas os sistemas não encorajam a 
prevenção, só a intervenção. 

Político: Ok, você não é sofista, mas culpar Descartes por isso… não é 
exagerado, talvez até excêntrico?

Cientista: Não se eu estiver certa. Não quero condenar o pensamento de 
Descartes, mas só reconhecer suas limitações. Ver o mundo como máquina pode ter 
sido útil por 300 anos… Mas esta percepção hoje, além de errada, é na verdade nociva. 
Precisamos de uma nova visão de mundo.

A Cientista apontou no filme o equívoco de uma visão que  “procura a peça 
certa para consertar primeiro” e considerou que devemos mudar nossa visão de 
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mundo( ver que todos os problemas são fragmentos de uma mesma crise… uma crise 
de percepção).

Esta visão não fragmentada do mundo, sugerida pela cientista no filme, parece 
estar inteiramente de acordo com a doutrina sinequista de Peirce na qual o conceito de 
continuum é tão fundamental; o que nos permite apontar o filme O ponto de Mutação 
como exemplo de um bom diálogo sobre uma visão sistêmica da realidade. 

É neste “alargamento de percepção” que devemos considerar o amplo conceito 
peirceano da “mente”  e admitir, causas finais aquém do limiar do vivo. Como apontou 
Santaella (2004) “quando se fala de ação inteligente no contexto de Peirce, não se 
deve entender esse adjetivo dentro de limites antropocêntricos. Semiose ou ação do 
signo é um termo técnico geral que recobre o campo semântico de termos tais como 
inteligência, mente, pensamento- que não são privilégios da espécie humana.  

O que nos parece bastante relevante neste comentário é estar em conformidade 
com o pensamento ecológico  adotado pela cientista do filme que citamos pois, ambos 
nos apontam para  uma continuidade entre o mundo físico e  o psíquico.  
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Resumo: Neste artigo, que tem como cenário o cotidiano permeado de imagens 
ou representações visuais que, de algum modo, compõem nossas imagens ou 
representações mentais, objetiva-se construir um pensamento crítico sobre o cenário 
mencionado e explicitar as operações mentais vinculadas às representações visuais 
quando estas oscilam, na semiose, entre a iconicidade e a indexicalidade. Assim, no 
percurso metodológico valer-se-á de Baudrillard, Virilio e Jameson, para compor 
o cenário, enquanto para refletir sobre as operações mentais a semiótica peirceana 
se faz pertinente, especialmente a Lógica Crítica e a Lei da Mente, sem deixar de 
buscar assentamento para algumas dessas idéias em Damásio. A relevância desta 
investigação está no fato de se tentar resgatar o papel das imagens para a cognição 
e, com isso, atenuar as especulações, as fantasias que se constroem em torno das 
imagens que invadem nosso olhar. 
Palavras chave: IMAGEM. REPRESENTAÇÃO VISUAL. COGNIÇÃO. ÍCONE. 
ÍNDICE. 

IMAGE AND COGNITION COME ON THE SCENE: ONE STUDY WITH THE 
RELATION ICON/INDEx 
Abstract: In this paper which has as scenery the quotidian permeated with images 
or visual representations that compose, of any way, our mental images or mental 
representations, we intend to work out in detail one critical thought about the 
scenery and to explicit the mental operations with visual representations when they 
oscillate entre icon and index, with Baudrillard, Virilio, Jameson for constructing 
the scenery and the semiotic of the Charles Sanders Peirce, mainly Critical Logic 
and “The Law of the Mind”, without leaving Damasio’s ideas to discuss about 
the mental operations. It’s relevant to emphasize the role of the images for the 
cognition and to decrease the speculation, the fantasies that are constructed about 
images and the relation among them.
Key words: IMAGE. VISUAL REPRESENTATION.  COGNITION.  ICON.  
INDEx.

1. Introdução
O cotidiano das pessoas está permeado de imagens, objetos materiais, signos 

que representam nosso meio ambiente visual. Há estudiosos da comunicação que 
consideram as imagens encantadoras e outros que as menosprezam. Jean Baudrillard, 
Frederic Jameson e Paul Virilio, entre outros e sob diversas perspectivas discutem o 
papel das imagens nas sociedades contemporâneas. 

Constatamos a necessidade de aprofundar os conhecimentos sobre leitura 
de “imagens” principalmente durante a realização da pesquisa “Publicidade de 
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Rua/Contexto Urbano: que relação é essa, afinal?”, desenvolvido sob supervisão de 
Winfried Nöth, tendo contado, inclusive, com um estágio de pesquisa na Universidade 
de Kassel, Alemanha, sob os auspícios da Fapesp (junho a agosto-2008). Esse projeto 
de pós-doutorado nasceu por sugestão de Lucia Santaella de dar continuidade a uma 
das temáticas (publicidade de rua) do projeto Probral (DAAD/Capes 2000-2004), 
coordenado por Lucia Santaella (Brasil) e Winfried Nöth (Alemanha), versando sobre 
um estudo comparativo intercultural do uso de palavra e imagem nas mídias. Os 
resultados desse projeto encontram-se hoje publicados em Santaella, Lucia e Nöth, 
Winfried. Palavra e imagem nas mídias. Um estudo intercultural. Belém: Editora 
Universitária UFPA, 2008.

Santaella e Nöth (2001, p. 15), em seus estudos sobre imagem, afirmam que 
estas podem ser divididas em dois domínios: o das imagens como representações 
visuais e o das imagens na nossa mente. Desenhos, pinturas, gravuras, fotografias e 
imagens cinematográficas, televisivas e holo e infográficas são representações visuais, 
enquanto as imagens que aparecem como visões, fantasias, imaginações, esquemas, 
modelos ou, em geral, como representações mentais, pertencem ao domínio das 
imagens da nossa mente.

A problemática que envolve as imagens, tanto nos processos comunicacionais 
como nas suas relações com a construção da realidade pelos leitores/usuários de 
signos, talvez tenha se acentuado porque as imagens não tiveram o mesmo tratamento 
dado à palavra. Desde a invenção da imprensa, a palavra reina quase que absoluta nas 
pesquisas, quer sejam as realizadas pelos acadêmicos da gramática, da retórica ou da 
filologia, enquanto os estudos sobre imagem não estabeleceram uma tradição similar. 
As imagens, como expressão da cultura humana, antecedem ao registro da palavra pela 
escritura. 

Todavia, enquanto a propagação da palavra humana começou a adquirir dimensões galácticas 
já no século XV de Gutenberg, a galáxia imagética teria de esperar até o século XX para se 
desenvolver. Hoje, na idade do vídeo e infográfica, nossa vida cotidiana – desde a publicidade 
televisiva ao café da manhã até as últimas notícias no telejornal da meia-noite -, está permeada 
de mensagens visuais (SANTAELLA, 2001, p. 13).

Santaella e Nöth, na introdução da obra “Imagem: cognição, semiótica, 
mídia” preconizam que uma “ciência da imagem, uma imagologia ou iconologia, 
ainda está por vir” (2001, p. 13). As investigações sobre imagens, segundo os autores, 
se distribuem por várias disciplinas de pesquisa, tais como história da arte, teorias 
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antropológicas, sociológicas, psicológicas da arte, crítica da arte, estudos das mídias, 
semiótica visual, teorias da cognição.

Assim, após construir um breve panorama sobre imagem na perspectiva de 
Baudrillard, Virilio e Jameson, nos valemos de ideias peirceanas para refletir sobre 
as argumentações desses autores mencionados. A fundamentação se dará, portanto, 
com a semiótica peirceana, mais especificamente, com dois de seus ramos: a 
gramática especulativa e a lógica crítica, sendo que o primeiro trata do signo e de suas 
classificações – as inúmeras tricotomias -, e o segundo trata dos tipos de raciocínio. 
A lógica crítica necessita da gramática especulativa, pois todo pensamento se dá em 
signos. A semiótica ou lógica, em dois dos seus ramos, permite inventariar como as 
operações do pensamento se dão em meio aos diversos tipos de representações visuais, 
quando estas se fazem signos ou quase-signos. Algumas idéias que constam da Lei da 
Mente permitem esclarecer a relação entre qualidades de sentimento e o caminhar do 
pensamento.

Por fim, tais reflexões são pertinentes para a área, pois as imagens estão 
cada vez mais intensamente presentes no nosso cotidiano e a compreensão de como 
podem interferir, modificar ou conduzir operações mentais podem redimensionar a 
interpretabilidade de processos comunicacionais. 

2.  Imagens em cena
Baudrillard (1997) explica que o trompe l’oeil tornou-se “o protótipo do uso 

maléfico das aparências... um jogo que no século XVI toma dimensões fantásticas e 
termina por apagar os limites entre pintura, escultura, arquitetura”(p.20). Nas pinturas 
murais e de tetos no Renascimento e no Barroco, elas estavam presentes e faziam com 
que a pintura e a arquitetura se confundissem.  

Mas por que tal uso das aparências seria maléfico? Antes vejamos algumas 
explicações sobre essa tendência artística cujas origens se remontam ao século V a. C.. 
Neste período, em Atenas, viviam dois artistas rivais: Zeuxis e Parrhasios. Na ocasião 
da disputa de um prêmio para o melhor trabalho de ilusionismo, Zeuxis produziu uma 
pintura com uvas com tal realismo, que pássaros surgiam com a intenção de bicá-las. 
Ciente de que seu trabalho tratava do ilusionismo com perfeição, sugere ao concorrente, 
Parrhasios, que reproduzisse uma cortina que estava presente diante deles. Mas ao 
tentar tocar a cortina, Zeuxis constatou que fora enganado, uma vez que estava diante 
da pintura do seu concorrente. 

Por sua vez, a palavra francesa, trompe l’oeil, quer dizer “iludir o olho”. 
Segundo Baudrillard (ibidem, p. 16), no caso das uvas de Zeuxis, há um excesso de 
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realidade, o que é absurdo, pois não é no excesso que há milagre, mas na vertigem de 
nela perder-se. 

Quando a organização hierárquica do espaço em proveito do olho e da visão, quando essa 
simulação perspectiva – pois não passa de um simulacro – desfaz-se, outra coisa surge que, 
não dispondo de nada melhor, expressamos nas formas de tocar, de uma hiperpresença 
palpável das coisas, “como se pudéssemos pegá-las”. Mas esse fantasma táctil não tem nada 
a ver com nosso sentido do tato; trata-se de uma metáfora da “surpresa” que corresponde à 
abolição da cena e do espaço representativo. (BAUDRILLARD, 19997, p. 17-8)

Como explica o mesmo autor, tal surpresa nos revela que a “realidade” não 
é nada mais que um mundo encenado, que se objetiva de acordo com as regras da 
profundidade, “que ela é um princípio a partir de cuja observação regulam-se a pintura, 
a escultura e a arquitetura do tempo, mas um princípio somente, e um simulacro a que 
põe fim a hiper-simulação experimental do trompe- l’oeil”(ibidem, p.18).

Baudrillard toma como exemplo o studiolo em trompe-l’oeil de Montefeltre, 
de  Federico de Montefeltro (1422–1482), duque de Urbino, da sua residência na 
cidade de Gubbio, ao norte de Perugia, Itália. O design do studiolo, que dá a ilusão de 
ser tridimensional, só foi possível pelo uso de um sistema linear de perspectiva criado 
pelo arquiteto Filippo Brunelleschi.

Figura 11

 Segundo o mesmo autor, a finalidade dessa técnica era tornar mais amplo, por 
exemplo, um ambiente fechado e estreito, por meio da ilusão da perspectiva, geralmente, 

1. Disponível em: <http://www.metmuseum.org/explore/studiolo/studiolo.html>.Acesso em: 02/09.
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direto na parede.  As cores correspondem ao tema e aos materiais utilizados, como 
madeira, metal, pedra, mármores etc. O horizonte das paisagens pintadas coincide com 
o horizonte subjetivo de uma pessoa de altura normal (de 1,60 m a 1,70 m), enquanto 
o ponto de fuga corresponde ao melhor ponto de observação, por exemplo, a porta de 
entrada do ambiente, o que possibilita causar impacto assim que o observador se puser 
diante da pintura. 

Figura 2

George Flegel, Trompe l’oeil, 1610, Galerie Nationale, Praga.

Ainda observando a pintura (figura 1), na esteira de Baudrillard (1997, p. 18), 
podemos enfatizar que se produz um simulacro, sabendo-se que há um jogo e artifícios 
envolvidos ao se imitar a terceira dimensão, que imita e ultrapassa o efeito do real, 
possibilitando que se lance dúvidas sobre o princípio de realidade. Na pintura (figura 
2), os objetos não têm referência, se mostram descontextualizados, são velhos jornais, 
livros, tábuas, restos alimentares, todos isolados e decaídos. Algo com uma vida 
anterior ao sujeito e à sua tomada de consciência. Tudo é artefato. Não há paisagem, 
rosto ou luz natural.

Assim há uma descaptação do real pelo excesso das aparências do real. Os 
objetos se parecem demais com o que são (observar a figura 2). Tal “semelhança é 



12
ª J

or
na

da
 P

ei
rc

ea
na

18 ago 200958

como um estado segundo, e seu verdadeiro relevo, através dessa semelhança alegórica, 
através da luz diagonal, é o da ironia do excesso de realidade” (1997, p. 18).

Tal efeito é obtido, segundo Baudrillard, pois a profundidade é invertida. 
Enquanto no Renascimento a linha de fuga está em profundidade, no trompe-l’oeil o 
efeito de perspectiva é projetado para frente. 

Enquanto os objetos fogem panoramicamente diante do olho que os varre (privilégio de um 
olho panóptico), são eles aqui que “enganam”(trompent) o olho por um espécie de relevo 
interior – não porque levassem a crer num mundo real que não existe, mas por frustrarem a 
posição privilegiada de um olhar. O olho, em vez de ser gerador de um espaço reduplicado, 
não passa de um ponto de fuga interior à convergência dos objetos. Um outro universo se 
escava em direção à frente – não há horizonte, não há horizontalidade, trata-se de um espelho 
opaco erguido diante do olho, e não há nada atrás. Esta é propriamente a esfera da aparência 
– nada a ver, são as coisas que nos vêem, elas não fogem à sua frente, dirigem-se para a sua 
frente, com essa luz que lhes chega de outro lugar, e essa sombra induzida que não lhes dá, 
no entanto, jamais uma verdadeira terceira dimensão. (ibidem, p. 19)

O trompe-l’oeil subtrai uma dimensão dos objetos reais e torna sua presença 
mágica. Permite reencontrar o sonho, irrealidade total na sua exatidão minuciosa,  
“êxtase do objeto real em sua forma imanente, é o que acrescenta ao encanto formal da 
pintura, o encanto espiritual do engano, da mistificação dos sentidos” (idem, ibidem, 
p. 82).

Qual a relação com as imagens publicitárias veiculadas na mídia impressa? 
O que essas imagens guardam do trompe-l’oeil? Observando a “imagem” (figura 
3), podemos dizer que ela nos contempla, chama nossa atenção, incita-nos a fazer 
silêncio. É ela que nos olha, que se dirige à nossa frente e que nos faz crer que está 
ali e sutilmente nos convida a adentrar a selva. Leva-nos a responder: “Mas estou 
em silêncio...”. Na perspectiva de Baudrillard, podemos dizer que há nessa imagem 
um excesso de realidade, que nos seduz. Beber da água ofertada é adentrar a selva e 
desfrutar do frescor que impregna a “imagem”, que se apresenta num só plano com a 
luz convergindo para os olhos da modelo, que chamam os do leitor. 

A questão de roubar dimensões da realidade pode não ser comum a todas as 
peças da publicidade impressa, no entanto, a “imagem” guarda da pintura mencionada 
o fato de chamar o olhar do leitor e se por diante dele. 

Assim, há simulações do real que encantam - como as imagens elaboradas 
com as técnicas da pintura trompe l’oeil- , mas há as que desencantam.
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Figura 32  
“Ouça a natureza”

O máximo do simulacro, segundo Baudrillard, mais verdadeiro que o 
verdadeiro, é a pornografia. O pornô “acrescentando uma dimensão à imagem do sexo, 
subtrai a dimensão do desejo, e desqualifica toda ilusão sedutora” (1997, p. 82).

Há imagens publicitárias que se aproximam desse máximo. São Paulo, antes 
da lei “Cidade Limpa”, estava invadida por tais imagens (figuras 4 e 5)3.

“No pornô, nada deixa mais a desejar” (ibidem, p. 106). O autor explica 
que depois da orgia e da liberação de todos os desejos, com a transparência do sexo 
por meio de signos e imagens, ele perde o segredo e a ambiguidade, dando lugar ao 
transexual. A cena do desejo, a cena da ilusão dá lugar à obscenidade transexual. “Na 
realidade, não há mais pornografia referenciável enquanto tal, porque a pornografia 
está virtualmente em toda parte, porque a essência do pornográfico repassou todas as 
técnicas do visual e do televisual.” (ibidem, p, 107).

Baudrillard conjetura que talvez façamos representar a comédia do pornô na 
publicidade obscena das imagens do corpo feminino e que se tudo isso fosse verdade 
– os strip-teases incessantes, as fantasias de sexo explícito, a chantagem sexual – 
seria realmente insuportável. Mas não haveria nessa ironia do pornô um mistério em 

2. Painel outdoor fotografado em Kassel (Alemanha), em julho de 2008, por Maria Ogécia Drigo (e-
mail: maria.drigo@prof.uniso.br)
3. Registro fotográfico realizado em dezembro de 2006, em São Paulo – antes da “Lei  Cidade Lim-
pa”-, por José Ferreira Neto (e-mail: jfsneto@hotmail.com).
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filigrana? Pergunta o autor. O sexo ri de si mesmo em sua forma mais exibicionista, a 
ironia. “A ditadura das imagens é uma ditadura irônica” (1997, p. 108).

 Mas o que se dá com as imagens televisivas, as cinematográficas e as sintéticas? 
Para Baudrillard (ibidem, p. 80), o cinema no decorrer das transformações técnicas – do 
filme mudo ao falado, da cor, ao alto tecnicismo dos efeitos especiais-, perdeu a ilusão, 
contudo, para o autor, a ilusão não se contrapõe ao real, mas constitui uma realidade 
mais sutil que envolve o real como signo da desaparição. As imagens cinematográficas 
perderam suas especificidades de modo que se aproximam das televisivas. Elas se 
tornaram excessivamente técnicas e velozes e deste modo há ausência de branco, de 
vazio, de elipse e do silêncio.

Enquanto isto as imagens televisivas caminham para a alta definição, o que 
para o autor corresponde à perfeição inútil da imagem. “Que por causa disso não é 
mais uma imagem, de tanto que se produziu em tempo real. Quanto mais chegamos 
perto da definição absoluta, da perfeição realista da imagem, mais se perde o poder da 
ilusão” (ibidem, p. 81)

A imagem sintética, a imagem numérica, a realidade virtual corresponde ao 
apogeu da ‘desimaginação’ da imagem. A virtualidade, ao nos fazer adentrar na imagem, 
recria uma imagem em três dimensões e abole a ilusão do passado e do futuro, por se 

 Figura 5

“12:09...toda hora...é hora!”

Figura 4

“Perseguição” 
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dar em “tempo real”. Instaura, segundo o mesmo autor, a ilusão perfeita, recriadora, 
mimética finalizando, portanto, exterminando o real pelo seu duplo. 

Baudrillard adverte que desaprendemos com relação à modernidade, 
“que é a subtração que dá força, que da ausência nasce o poder” (1997, p. 83). As 
imagens se acumulam, se adicionam, se inflacionam. Não somos “mais capazes de 
encarar o domínio simbólico da ausência, por isso é que nos encontramos hoje em 
dia mergulhados na ilusão contraditória, aquela desencantada da profusão, a ilusão 
moderna da proliferação das telas e das imagens”(ibidem, p. 83).

Para o autor, na realidade virtual as coisas se tornam transparentes, sem 
segredos, ou seja, não criam mais ilusão, no entanto, ganham ironia. “Sucede à função 
crítica do sujeito a função irônica do objeto, ironia objetiva e não subjetiva.”(ibidem, 
p. 93)

A partir do momento em que elas são produtos fabricados, artefatos, signos, mercadorias, 
as coisas exercem uma função artificial e irônica por sua própria existência. Não é mais 
necessário projetar a ironia no mundo real, não é mais necessário o espelho exterior oferecendo 
ao mundo a imagem do seu duplo: nosso universo engoliu seu duplo, tornou-se portanto 
espectral, transparente, perdeu sua sombra, e a ironia desse duplo incorporado explode a 
cada momento, em cada fragmento de nossos signos, de nossos objetos, de nossas imagens, 
de nossos modelos (ibidem, p. 93).

Assim, como explica o autor, as coisas, privadas de seu segredo e de sua ilusão, 
estão condenadas à existência, à aparência visível, estão condenadas à publicidade, a 
se tornar públicas. “Todas as coisas querem hoje em dia manifestar-se. Os objetos 
técnicos, industriais, midiáticos, os artefatos de todas as espécies querem significar, ser 
vistos, ser lidos, ser gravados, ser fotografados” (ibidem, p. 94) e tais objetos - objetos-
fetiches -, sem significação, sem ilusão, sem valor seriam o espelho da nossa desilusão 
radical do mundo.

As imagens e a questão da velocidade que elas adquirem devido às 
tecnologias, que constroem uma nova lógica, são aspectos tratados por Virilio. Para 
esse autor (2002, p. 35), no Ocidente, a morte de Deus, a morte da arte e o grau zero 
da representação estão vinculados e vão ao encontro da máxima de Nicéforo (patriarca 
de Constantinopla, durante a disputa iconoclasta), feita há mil anos: “Se suprimirmos 
a imagem, desaparece não somente o Cristo, mas o universo inteiro”(ibidem, p.35).

Segundo esse mesmo autor, na publicidade para se abrir mão da mensagem 
- da palavra -, em favor da imagem, as palavras-chave dos cartazes são impressas em 
uma cor cuja luminosidade é a mesma do fundo em que as mesmas se inscrevem, com 
a divergência entre o focalizado e o contexto e entre a imagem e o texto. Isto para que o 
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leitor leve mais tempo para decifrar a mensagem escrita ou abandoná-la em detrimento 
da imagem.

A imagem fática, denominação dada por Virilio para a imagem-alvo que força 
o olhar e prende a atenção, não é somente resultado de focalizações cinematográfica 
e fotográfica, mas também o resultado de uma iluminação cada vez mais intensa e 
da intensidade de sua definição que só restituem zonas específicas, com o contexto 
desaparecendo na maior parte do tempo em meio à onda. 

Mas qual a lógica que subjaz às imagens? Segundo Virilio (2002, p. 91), a era 
da lógica formal da imagem é a da pintura, da gravura e da arquitetura, que termina 
no século XVIII. A era da lógica dialética é a da fotografia, da cinematografia ou, se 
se preferir, do fotograma, no século XIX. A era da lógica paradoxal da imagem é a 
que começa com a invenção da videografia, da holografia e da infografia como se, 
neste final do século XX, a própria conclusão da modernidade fosse marcada pelo 
encerramento de uma lógica da representação pública.

O autor explica que conhecemos bem a realidade da lógica formal da 
representação pictural tradicional e, em algum nível mais baixo, a atualidade da lógica 
dialética que preside a representação fotocinematográfica, no entanto, estimamos com 
dificuldade as virtualidades da lógica paradoxal do videograma, do holograma e da 
imagerie numérica.

O paradoxo lógico é o da imagem em tempo real que domina a coisa 
representada, este tempo que a partir de então se impõe ao espaço real. Deste modo 
a virtualidade domina a atualidade, ou ainda, subverte a própria noção de realidade. 
Daí esta crise das representações públicas tradicionais (gráficas, fotográficas, 
cinematográficas...) em benefício de uma apresentação, de uma presença paradoxal, 
telepresença a distância do objeto ou do ser que supre sua própria existência aqui e 
agora. É esta, finalmente, a alta definição, a alta resolução não tanto mais da imagem 
(fotográfica e televisiva), quanto da própria realidade. 

Com a lógica paradoxal, na verdade, é a realidade da presença em tempo real do objeto que 
é definitivamente resolvida, ao passo que na era da lógica dialética da imagem precedente 
era somente a presença em tempo diferenciado, a presença do passado que impressionava 
duravelmente as placas, as películas ou os filmes, a imagem paradoxal assumindo assim um 
comportamento comparável ao da surpresa, ou ainda mais precisamente, do “acidente de 
transferência”(ibidem, p. 91-2).

Para o mesmo autor (ibidem, p. 94), na televisão só pode haver surpresa, não 
há tempo para o suspense. Esta é a lógica paradoxal do videograma, que privilegia 
o acidental, a surpresa, em detrimento da substância durável da mensagem, lógica 
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dialética do fotograma, que valoriza de uma vez a extensividade da duração e a 
ampliação da extensão das representações. 

A infografia e a holografia materializam figuras impossíveis de se ver de outra 
forma. Na primeira, a imagem perde uma dimensão – de três dimensões passa a ter 
duas -, enquanto na segunda o relevo é exterminado, ou seja, não há mais a perspectiva 
da profundidade. A televisão ao vivo, por exemplo, trabalha com o relevo, com a 
profundidade de campo de espaço real. 

Segundo Virilio (1993), o enquadramento na tela do computador, do ponto 
de vista dos projetistas, difere do dos espectadores e telespectadores e também dos 
quadros de referência da representação gráfica e fotográfica, “na medida em que contêm 
todos eles, unidos em uma interface, em uma ‘comutação da visão’ que impossibilita 
qualquer distinção normativa entre o real e o simulado” (p. 89).

Compreender a lógica que subjaz à “produção” das imagens é o diferencial 
das idéias de Virilio, no entanto, a questão real/virtual ainda é problemática.

Para concluir esta introdução, tomamos idéias de Jameson (2006). O autor 
distingue, no século XX, três momentos no que ele denomina de “teoria da visão”, 
que depende da elaboração histórica de uma cultura social e de uma experiência social 
da visão que posteriormente se teoriza. Os momentos são os seguintes: colonial, 
burocrático e pós-moderno. O primeiro, resumidamente, dá-se “em torno do fenômeno 
protopolítico frequentemente caracterizado como dominação (...). Transformar 
os outros em coisas através do olhar passa a ser fonte protopolítica da dominação” 
(ibidem, p. 129). 

No segundo momento, o visível, principalmente pelas posições de Foucault, 
segundo Jameson, “passa a ser um olhar burocrático que busca a mensurabilidade do 
outro e do seu mundo, doravante reificados” (ibidem, p. 130). O ponto máximo deste 
momento está naquele que “o ver se combina com a mediação e o saber termina por 
envolver os meios de comunicação em uma metamorfose notável da própria imagem” 
(ibidem, p. 134).

Quanto ao terceiro momento, o verdadeiro momento da sociedade da imagem 
ou avatar da visualidade, apresenta problemas paradoxais à medida que a completa 
estetização da realidade se dá com a colocação mais completa em imagem dessa 
mesma realidade.

Assim, compreender a relação entre imagem e cognição é uma questão 
imprescindível. Neste sentido, não para dar conta dessa problemática, mas para refletir 
sobre as idéias mencionadas, que fazem parte das investigações que envolvem processos 
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comunicacionais e as mídias, buscamos a semiótica peirceana. A seguir alguns aspectos 
que consideramos relevantes para compreender a relação entre imagem e cognição. 

3. Imagem e cognição
Na semiótica, as representações são signos e as operações mentais se dão 

como processos sígnicos. Inicialmente vejamos como as representações visuais podem 
preponderar como índice ou hipoícone – no caso, hipoícone-imagético -, ou seja, 
vamos estabelecer se nesse movimento entre níveis de iconicidade e de indexicalidade 
o pensamento pode fluir. 

Segundo Santaella e Nöth (2001, p. 59-62), há três níveis de iconicidade: 
ícone puro, o atual e o signo icônico ou hipoícone. O ícone puro é reino absoluto 
das qualidades, com ausência de tempo e de cognição, consciência de qualidade. O 
ícone atual, que se divide em ativo e passivo, diz respeito à sua atualidade e se refere 
às diferentes funções que o ícone adquire nos processos de percepção. São signos 
icônicos ou hipoícones - signos que representam seus objetos por semelhança -, e são 
subdivididos em imagem, diagrama e metáfora. A inclusão da imagem se dá porque a 
qualidade de sua aparência é considerada semelhante à qualidade da aparência do objeto 
que a imagem representa. No âmbito das imagens propriamente ditas, a representação 
se mantém em nível de mera aparência e são qualidades primeiras – forma, cor, textura, 
volume, movimento ou uma mistura delas –, que entram em relações de similaridade 
e comparação, tratando-se, portanto, de similaridades na aparência.

Mas as imagens que compõem o cenário cotidiano se apresentam como  
existentes, com materialidade e aqui e agora; logo, também podem funcionar como 
signos por estabelecerem uma conexão de uma coisa com outra. O índice também está 
impregnado de qualidades, no entanto “não é em razão dessas qualidades que o índice 
funciona como signo, mas porque nele o mais proeminente é o seu caráter físico-
existencial, apontando para outra coisa (seu objeto) de que ele é parte” (SANTAELLA, 
1983, p. 67).

Assim as representações visuais, à medida que captam traços do real, tendem 
a prevalecer como índices. As imagens televisivas, as imagens publicitárias, algumas 
modalidades de imagens sintéticas perdem níveis de iconicidade e oscilam entre 
hipoícones (imagem) e índices.

Quanto ao efeito do interpretante, pelo fato de que há similaridade na aparência, 
a operação mental envolvida é a analogia e ela se dá ao nível das qualidades. Na esteira 
de Perelman (2005, p. 424 -5), uma analogia é constituída de duas partes: tema e foro, 
com dois termos em cada uma. Sejam A e B os termos do tema e C e D, os do foro. O 
valor argumentativo de uma analogia pode ser posto em evidência se a tomarmos como 
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uma similitude de estruturas, cuja fórmula é a seguinte: A está para B assim como C 
está para D, ou ainda, A : B :: C : D.  Sobre o tema repousa a conclusão e sobre o foro se 
assenta o raciocínio. Assim, o foro é mais conhecido que o tema cuja estrutura ele deve 
esclarecer. Os exemplos ou simples ilustrações são casos particulares de analogias, que 
ocorrem quando tema e foro pertencem à mesma área.

Ainda na esteira da mesma autora (ibidem, p. 425), tomemos um exemplo dado 
por Aristóteles: “Assim como os olhos dos morcegos são ofuscados pela luz do dia, a 
inteligência da nossa alma é ofuscada pelas coisas mais naturalmente evidentes.”

Sistematizemos a analogia, exibindo os termos do foro e do tema.
inteligência da alma : evidência : : olhos de morcego : luz do dia
Na analogia acima e considerando o esquema “A: B :: C : D”; A corresponde 

a “inteligência da alma”; B, a “evidência”; C, a “olhos de morcego e D, a “ luz do 
dia”. 

Nas analogias há aproximação entre os termos do foro e do tema que conduz 
a uma inteiração, bem como há valorização ou desvalorização dos termos do tema. No 
exemplo há uma valorização, uma vez que todas as pessoas pressentem o forte efeito 
da luz do dia para os olhos do morcego. A analogia pode também ser construída com 
três termos, como o esquema: A está para B, assim como A está para C. 

Como exemplo, tomemos a figura 3. Algumas analogias possíveis: Frescor : 
Selva :: Frescor : Água Mineral e Suavidade : Mulher :: Suavidade : Água Mineral. 
Assim, a água mineral propicia frescor e é suave. Uma qualidade individual é tomada 
como objeto de outra qualidade (analogia).

No caso do índice, o efeito é um dicente. Constatação. Segundo Peirce, o 
signo dicente veicula informação e corresponde à categoria lógica da proposição, que 
consiste de uma combinação de pelo menos um argumento (sujeito) e de um predicado. 
É o que se dá em “A é B”. O tempo do usuário não flui, uma vez que não se desencadeia 
uma semiose genuína, predomina a consciência dual, do embate.

O signo que estabelece relações diádicas entre o representamen e o objeto - 
relações que têm o caráter de casualidade, temporalidade e espacialidade-, o índice, 
pode ser melhor compreendido quando posto em comparação com outros signos. Nas 
palavras de Peirce:

Os índices podem distinguir-se de outros signos ou representações por três traços 
característicos: primeiro, não têm nenhuma semelhança significante com seus objetos; 
segundo, referem-se a individuais, unidades singulares, coleções singulares de unidades 
ou a contínuos singulares; terceiro, dirigem a atenção para os seus objetos através de uma 
compulsão cega (...) Psicologicamente, a ação dos índices depende de uma associação por 
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contiguidade  e não de uma associação por semelhança ou por operações intelectuais (CP 
2.306).

No caso, as representações visuais podem prevalecer como índice, considerando 
que elas clamam pela atenção do leitor e esta se manifesta como compulsão cega 
advinda pelo “excesso” de realidade.

Por outro lado, a cognição está vinculada às qualidades de sentimento, ou 
ainda, ela se estabelece e se sustenta quando tais qualidades se atualizam e assim 
constroem um tecido qualitativo denso para a cognição fluir. 

Ainda para entender a relevância das qualidades de sentimento nas conexões 
das idéias, mencionamos os modos de associação das idéias. Segundo Peirce, dizer que 
as idéias são similares, apenas pode significar que um poder oculto das profundezas 
da alma nos força – quando elas já não estão presentes – a conectá-las nos nossos 
pensamentos. Há dois princípios de associação: a contiguidade e a similaridade, o 
primeiro é uma conexão devida a um poder externo, enquanto que o segundo é uma 
conexão devida a um poder interno.

O poder interno se constitui com as qualidades de sentimento que 
potencialmente podem se atualizar. Se uma qualidade de sentimento está presente por 
ser intrínseca a uma ideia, então, potencialmente há uma quantidade não enumerável 
de outras qualidades, que desta diferem por infinitesimais, que tendem a se atualizar. 
O poder externo às ideias pode ser atribuído ao poder de conexão que elas estabelecem 
entre elas, independente da mente que as ideias afetam, independente da história de 
semioses do sujeito ou do seu mundo interior. 

Ainda sobre o poder interno e o poder externo, Peirce explica que a 
associação interior se baseia nos hábitos do mundo interior, enquanto a associação 
externa se baseia nos hábitos do universo. Segundo o mesmo autor, uma qualidade de 
sentimento é tal como é ela própria, sem qualquer elemento ou relação. Por exemplo, 
uma forma de vermelho não lembra outra forma de vermelho e quando mencionamos 
uma forma de vermelho, já não é de idéias de sentimento que estamos falando, mas 
de um conglomerado delas. Assim, o conglomerado delas junto no mundo interior 
constitui o que apreendemos e nomeamos como lembrança delas. Sendo nossas mentes 
consideravelmente adaptadas ao mundo interior, então, as ideias de sentimento atraem 
umas as outras em nossas mentes, e, no curso da experiência desenvolvem conceitos 
gerais. As qualidades sensíveis são tais conglomerados. Daí nossa mente ser suscetível, 
como diz Peirce, a forças gentis.

As associações de nossos pensamentos baseados nos hábitos dos atos de reação 
são chamadas associações por contiguidade. Ser contíguo significa estar próximo no 
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espaço e no tempo e o que conecta um lugar a ele próprio é um ato de reação. A mente, 
por seu instinto de adaptação ao mundo exterior, representa coisas no espaço, que é 
sua representação instintiva de aglomerar reações. O que chamamos uma coisa é um 
conglomerado ou hábitos de reação, ou, para usar uma frase mais familiar, é um centro 
de forças.

Por fim, ao buscarmos as ideias de Damásio, tentamos aproximar descobertas 
recentes da neurobiologia à construção teórico-experimental de Peirce sobre a relação 
entre pensamento – autocontrolado ou não - e qualidades de sentimento, uma vez que 
as suas constatações se davam em meio aos conhecimentos de biologia e da química 
do final do século XIX.

As investigações empreendidas por Peirce sobre a extensão espacial do 
sentimento envolviam o protoplasma. Uma porção de protoplasma poderia ser uma 
ameba ou um pedaço de lodo, que não diferia do conteúdo de uma célula nervosa, 
embora as suas funções pudessem ser menos especializadas. 

Não existe dúvida que esse lodo ou ameba, ou qualquer porção do protoplasma que lhes seja 
similar, sente. Quer dizer, sente quando se encontra numa condição excitada. Observe-se 
como ela se comporta. Quando o todo se encontra quiescente e rígido, excitamos uma parte. 
Nesse ponto de excitação, começa a se desenvolver um movimento ativo, o qual gradualmente 
se difunde para outras partes. Nessa ação não se constata nenhuma unidade, nenhuma relação 
com o núcleo, tão pouco com qualquer órgão unitário. Trata-se de um simples continuum 
amorfo de protoplasma, com sentimento passando de uma parte a outra... (CP 6.133).

A descrição continua em CP 6.133, porém o mais importante é enfatizar que 
Peirce constatou que o sentimento tem uma extensão objetiva, da qual vem ao encontro 
dos resultados das investigações de Damásio sobre o cérebro humano. 

Segundo Damásio (1996), o cérebro e outras partes do corpo se encontram 
integrados por circuitos bioquímicos e neurais. Ele recebe sinais de outras partes do 
corpo e, também, de suas próprias partes. Há duas vias de interconexão entre o cérebro 
e as outras partes do corpo. Uma delas é a constituída por nervos motores e sensoriais 
periféricos que transportam sinais de todas as outras partes do corpo para o cérebro, 
e deste para todas as outras partes do corpo. A outra via, a mais antiga em termos 
evolutivos, é a corrente sanguínea, que transporta sinais químicos, como os hormônios, 
os neurotransmissores e os neuromoduladores.

Damásio (1996) relata resultados de pesquisas, envolvendo pacientes com 
lesões cerebrais, que reforçam a ideia de que os sistemas do cérebro identificados 
por desempenhar um papel importante no processamento das emoções também são 
necessários para a retenção de imagens mentais. Estas se encontram envolvidas 
nos processos da razão, no sentido lato do termo e, mais especificamente, ao se 
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tomar decisões. Um subconjunto desses sistemas do cérebro está associado aos 
comportamentos de planejamento e de decisão nos âmbitos pessoal e social.

Retomamos as ideias que compõem o cenário nas considerações finais.  

4. Considerações finais
Sobre as idéias de Baudrillard podemos enfatizar que elas são coerentes, 

uma vez que ao prevalecer como índices, as imagens que permeiam nosso cotidiano 
nos levam à constatação. Deste modo, não possibilitam que a semiose genuína se 
desencadeie e assim parecem “ocas de sentido”. Por outro lado, a lógica paradoxal 
mencionada por Virilio pode estar vinculada à “lógica” do embate, do confronto. 

Quando ao aspecto de duplicar o real, dos simulacros ou ainda da virtualidade 
dominar a atualidade, segundo Baudrillard e Virilio, respectivamente, podemos dizer 
que estes aspectos predominam no meio acadêmico, se nos reportarmos à área de 
comunicação, pois a concepção de real desses autores mencionados não toma o possível 
como real. Assim a realidade ganha adjetivos e passa a ter nome composto. A ilusão do 
olhar, por meio de outras técnicas, vem agora com a “realidade aumentada”. Em sendo 
o possível também real, o que podemos enfatizar é que as atualizações se dão em maior 
velocidade – pela presença de tecnologias, principalmente – e envolvem materialidades 
diferenciadas. O que antes tinha a materialidade referente ao pensamento atualizado 
em uma mente particular – do ser humano -, agora invade as telas do computador como 
exemplo. A virtualidade ou o universo das possibilidades cada vez mais é pensado por 
meio das suas infindáveis atualizações. Assim a virtualidade se faz presente e dá novas 
possibilidades para que a noção de realidade incorpore o universo do possível.

Por outro lado, se a imagem prevalecer como hipoícone imagético ou ícone 
atual, mesmo que semioses genuínas não se desencadeiem prontamente, a contribuição 
das ‘imagens’ para o pensamento pode ser ainda relevante. Os aspectos qualitativos 
atrelados às cores, às formas, às texturas ou a mistura desses aspectos deixa a mente 
ao caminhar de analogias. 

Para Perelman (2005, p. 423), o único valor da analogia seria o de possibilitar 
a formulação de uma hipótese que seria verificada por indução, no entanto, as analogias 
propiciam o desenvolvimento de hábitos de sentimento nos agentes, logo, segundo 
as ideais peirceanas, propiciam também o caminhar de ideias, a conexão de ideias, 
futuras semioses genuínas. 
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Resumo: Não obstante Arte e Cognição serem geralmente desassociadas, 
encontramos um vasto material a ser pesquisado na arquitetura filosófica de 
Charles S. Peirce que pode ser esclarecedor para permanentes equívocos da 
relação existente entre Artes Visuais e conhecimento. Quando nos referimos à 
Arte, temos uma idéia de algo puramente subjetivo, sem muitas considerações a 
respeito; diferentemente da Ciência, que tem um espaço reservado para associações 
que permeiam conceitos de um determinado processo de conhecer, que envolve, 
sobretudo, raciocínio e linguagem, desde sua origem na Grécia Antiga, através 
de Platão e Aristóteles. Dentre vários significados em verbetes enciclopédicos, 
Cognição aparece junto à ciência, e quanto a isso não temos nenhuma objeção. 
Contudo, como nos dias atuais a palavra cognição deixou de ser um conceito 
fechado e pode ser ampliado a várias áreas do conhecimento humano, expandindo-
se, sobretudo, para o campo da Identidade, inclui também reflexões como vive 
o homem dentro de uma comunidade, seu entorno, tendo conhecimento do seu 
mundo interno e externo. Assim, podemos dizer que o processo de cognição 
se inicia através dos sentidos, que recai na percepção, i.e., sentir e perceber as 
coisas que nos rodeiam. Peirce foi um pioneiro no rompimento das dicotomias 
através da inclusão do Objeto na sua tricotomia, Signo e Interpretante, afastando o 
entendimento da cultura Ocidental das diferenças, neste caso, entre o científico e o 
estético, entre conhecer e sentir, entre o cognitivo e o emotivo. Através da sua criação 
das ciências normativas, podemos perceber claramente que a Fenomenologia é a 
primeira, seguida da Estética, da Ética, Lógica ou Semiótica etc, demonstrando a 
importância que a Estética exerceu nos seus estudos, já nos últimos anos de sua 
vida, como sendo aquilo que é Admirável. E para que sua filosofia fosse vista 
como um todo, as ciências devem ser entendidas através de suas associações, e 
nunca isoladamente. No seu Pragmatismo, esse cientista considera o conceito 
de hábito estético como sendo um dos mais difíceis de adquirir; e a experiência 
estética funciona cognitivamente. Além do conceito peirciano de Estética, por 
esta estar ligada à categoria de Primeiridade, da Abdução, como sendo passos 
importantes tanto para a Arte como para a Ciência, não podemos excluir esses 
conceitos das nossas considerações. E, como nossa investigação está voltada para 
as Artes Visuais Contemporâneas, a Semiótica também exerce um papel dos mais 
importantes a partir do final da década de 1960, quando a Arte inclui conteúdos 
do cotidiano, da sociedade de consumo, de uma aproximação estreita com os 
meios de comunicação. Sem esse estudo [semiótico] não haveria mais ferramentas 
para leitura de uma arte que fugia dos seus códigos tradicionais formalistas. Por 
acreditarmos que as artes são também formas de conhecimento, justificamos 
nosso interesse em apresentar um artigo que demonstre a importância de Peirce 
na construção do estudo da Cognição, diferentemente dos moldes tradicionais 
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próprios do pensamento Ocidental que veio a ser repensado no final do século 
XX. 
Palavras-Chaves: Cognição. Peirce. Artes Visuais. 

CONTEMPORARY VISUAL ARTS AS FORM OF KNOWLEDGE BASED UPON 
CHARLES S. PEIRCE’S PHILOSOPHY 
Abstract: Despite of the separation between Art and Science, we find an ample 
space to discuss the contribution of Charles S. Peirce to understand the important 
role that Arts play in the cognitive process. When we refer to Art, we have an 
idea of something purely subjective, without any consideration with knowledge. 
Differently, Science has always a great association with truth, intellectual, 
knowledge and intelligence, that involves, especially, reasoning and language, 
since its origin in ancient Greece, through Plato and Aristotle. Among several 
encyclopedia entries, Cognition appears next to science. However, its application 
has grown and expanded to different areas of human knowledge, mostly to the 
notion of Identity, including how man lives inside their own community, having 
knowledge of the its external and internal world. Cognition initiates through the 
hurt, that recall perception, i.e, to feel and to perceive the things that surrounded 
ourselves. As an pioneer in the rupture of the dichotomies, through the enclosure 
of the Object, Peirce contributed to moving away the understanding of the Western 
culture of the differences, such as scientific vs. esthetic, know vs. feel, cognitive 
vs. emotional. Through his normative sciences, we are be able to perceive clearly 
that the Phenomenology appears first, followed by the Esthetics Ethics, Logical or 
Semiotics etc, showing the importance of Esthetics studies in the last years of its life, 
which he calls “Admirable”. His normative sciences must be studied associating 
one to another. In his Pragmatism, the concept of esthetic habit is considered as 
being one of the most difficult habit to acquire; and esthetics experience functions 
cognitively [relating to, being, or involving conscious intellectual activity, as 
thinking, reasoning, or remembering]. Peirce´s Esthetics and its connection to the 
category of Firstness and Abduction will be approach in this paper, as well as his 
Semiotic, because all the changes occurred in the visual arts by the end of 1960, 
Semiotic was one of the greatest contributions as a new form to understand all 
the different visual practices that denied the traditional codes, and their relation 
to content such as art and life, everyday aesthetic etc. Therefore, our interest in 
this study is mainly to show how the contemporary visual arts are also forms of 
knowledge based on the importance of Peirce´s contribution to Cognition. 
Keywords: Cognition. Peirce. Visual Arts. 

Introdução 
Temos acesso às primeiras noções sobre a natureza do conhecimento humano, 

o que chamamos de Cognição, através dos pensadores da Grécia Antiga, que se 
espalhou pelo Ocidente, chegando ao século XXI com um dos principais desafios da 
nossa contemporaneidade: a expansão da tecnologia digital na vida contemporânea. 
Se para os gregos antigos, como Platão definia, o conhecimento estava primeiramente 
na vida mundana, ao olharmos para o cotidiano deste novo milênio, é aqui que vamos 
encontrar as principais mudanças do comportamento humano frente a um mundo 
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permeado por signos até então ainda não vistos. E para entender como e onde se dá o 
conhecimento, temos um longo caminho a percorrer. 

Nas duas últimas décadas do século XX vários cientistas interessados na 
pesquisa da mente humana, chegaram a teorias e conceitos que podem melhor explicitar 
as transformações, sobretudo, a conhecida Inteligência Múltipla, desenvolvida na 
Universidade de Harvard, sob a liderança de Howard Gardner. Acompanhada dessa 
teoria, Gardner inclui a “Inteligência Natural”: reconhecer e classificar plantas, animais, 
minerais, rochas e gramíneas e toda a variedade de fauna e flora, “mentes” e signos 
que se aproximam da teoria peirciana. Para Gardner as inteligências não são objetos 
que podem ser contados, mas potenciais que poderão ser ou não ativados, dependendo 
dos valores de uma cultura específica, das oportunidades disponíveis nessa cultura. Em 
“A nova ciência da mente” (1996) Howard Gardner questiona o processo cognitivo, 
bem como as principais fontes de conhecimento, e como o mundo contemporâneo 
deve entender as novas formas de representação, sobretudo a presença da máquina 
construída e a serviço do próprio homem. 

Se o século XX foi marcado pelas descobertas científicas, desenvolvimentos 
industrial e tecnológico, muitos teóricos já haviam apontado, no final desse século, 
que o novo milênio seria da Imagem, i.e. a Imagem iria predominar e ocupar lugares 
até então dominados pela voz e pela escrita. Contudo sabemos que, em se tratando 
de contemporaneidade, sobretudo em Artes, não podemos falar em substituição, mas 
em complementação, acumulação, assim sendo, a Imagem passa a ocupar juntamente 
com a voz e a escrita o mesmo espaço. Essa Imagem que ora abordamos permeia 
nosso cotidiano de várias maneiras: no design, publicidade, meios de comunicação 
etc. ao ponto de falarmos sobre “linguagens líquidas”, título de um dos livros mais 
recentes de Lucia Santaella (2007), que discorre sobre a metáfora dos líquidos na 
contemporaneidade. O líquido desliza, corre, e não possui a força de gravidade, e 
sua associação à era da comunicação móvel, fala sobre as transmutações na estrutura 
da nossa concepção cotidiana do tempo, do espaço, dos modos de viver, aprender, 
agir, engajar-se, sentir, provocando reviravoltas na nossa afetividade, sensualidade, 
nas crenças que acalentamos e nas emoções que nos assomam. Assim surge este novo 
milênio, sob o império da Imagem, seja nas artes, seja no nosso cotidiano. 

Ainda de acordo com Lucia Santaella “Onde quer que haja tendência para 
aprender, processos autocorretivos, mudanças de hábito, onde quer que haja ação 
guiada por um propósito, aí haverá inteligência”, (SANTAELLA, 1992, p. 79). Nessa 
citação está presente o pensamento de Charles S. Peirce, ao entender que tudo é signo, e 
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como tal, sua tendência é de crescimento e gerar conhecimento. Mas em se tratando de 
arte, um campo associado à subjetividade, como ela pode contribuir para a cognição? 

É certo que quando nos referimos à Arte, temos uma idéia de algo puramente 
subjetivo, sem muitas considerações a respeito; diferentemente da Ciência, que tem 
um espaço reservado para associações que permeiam conceitos de um determinado 
processo de conhecer, que envolve, sobretudo, raciocínio e linguagem, desde sua 
origem na Grécia Antiga, através de Platão e Aristóteles. Contudo, como nos dias 
atuais a palavra cognição deixou de ser um conceito fechado e pode ser ampliado a 
várias áreas do conhecimento humano, expandindo-se, sobretudo, para o campo da 
Identidade, inclui também reflexões como vive o homem dentro de uma comunidade, 
seu entorno, tendo conhecimento do seu mundo interno e externo. Assim, podemos 
dizer que o processo de cognição se inicia através dos sentidos, que recai na percepção, 
i.e., sentir e perceber as coisas que nos rodeiam. 

A exemplo da tela “Blue Poles” (1952), abaixo ilustrada (Figura 1), tratada 
por Márcia Ogécia Drigo, numa relação conexionista que a autora faz entre mente 
humana/estética:

A tela “Blue Poles” de Jackson Polock pode 
ser um modelo aproximado para o fluir 
mente/mente humana? A mente humana se 
constitui por fragmentos da mente. A mente 
se desloca, se contrai, se expande... flui 
numa dança fantástica, tal como na pintura, 
no entanto, se expandindo infinitamente... 
Embora essa tela possa parecer caótica, ela 
comunica, em meio à materialidade, um 
estado de excitação, de pulsação... de vida! 
Assim são os movimentos na mente/mente 
humana. Tal movimento, a atualização da 
mente, no ser humano é um processo auto-
organizativo. Esta pode ser uma propriedade 
do cérebro ou do sistema nervoso do 
ser humano que, por seleção natural, se 
instaurou? (DRIGO, 2007, p.126). 

Essa noção ampla do significado 
de cognição pode ser encontrada na teoria 
peirciana, que, ao romper com o pensamento 
dicotômico, exclui a separação total entre o 
científico e o estético, entre conhecer e sentir, 
entre o cognitivo e o emotivo. É fato que a 

Figura 1
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criação de categorias triádicas e universais em muito vai contribuir para esse 
entendimento 

Por se tratar de um espaço limitado, nosso recorte propõe algumas reflexões 
sobre as artes visuais contemporâneas, sobretudo as práticas em suportes tecnológicos 
e digitais, e como essa experiência estética funciona cognitivamente. Além do conceito 
peirciano de Estética, por esta estar ligada à categoria de Primeiridade, talvez nossa 
maior colaboração seja apresentar a importância da criatividade nesse contexto. Se 
assim procedermos, temos a possibilidade de entender como Peirce valoriza esse 
campo mais comumente associado à Arte, mas que também faz parte Ciência. 

Não obstante Peirce não tenha dedicado um estudo às artes, sua teoria da 
criatividade pode ser norteadora para maiores aprofundamentos nessa área. Vejamos 
por que: primeiramente Peirce não considera a criatividade oposta à razão, mas uma 
característica central da razão humana, e que por não ser separada nem imóvel, está 
em constante busca de mais conhecimento e razoabilidade. Seja um artista, seja um 
cientista, ou mesmo um homem no desenvolvimento do seu cotidiano, todos têm a 
capacidade de criar. Para ele, o criativo seria aquilo que é inteligível, novo, original 
enquanto uma expressão de si mesmo, e ser capaz de tornar presente algo belo, i.e., 
admirável em si mesmo. 

A mente humana, diferentemente de outras mentes, é a mente mais nova, 
que mais cria hábitos, e embora a que mais erre, é a que tem a maior capacidade de 
raciocinar. É através dessa capacidade, juntamente aos sentidos e a memória que o 
homem capta a realidade. Essa realidade que buscamos a todo tempo conhecer se dá 
através do que denominamos de Inferência, i.e., o processo de tirar uma conclusão, 
deduzir pelo raciocínio. 

Platão entendia a incapacidade do homem em conhecer o amplo universo 
em que vivemos, e na sua fábula intitulada “Alegoria da Caverna”, ou “o Mito da 
Caverna” onde o mundo para aqueles que viviam nesse lugar estava limitado apenas à 
inferição das sombras. Estamos limitados a conhecer apenas aquilo que nos aparece, 
através de nosso entendimento de “realidade”. 

Para Santaella (1993, p.74), a inferência peirciana é uma função essencial da 
mente cognitiva e o pensamento em todos os níveis apresenta um padrão semelhante 
aos três processos: Dedução, Indução e Abdução. Sendo assim, a vida do pensamento, 
em todos os estágios e situações é uma questão de formação e/ou exercício de certos 
hábitos de inferência. Peirce  considera que em cada ciência existe a predominância 
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de uma dessas três inferências lógicas. E em se tratando de Arte e Criatividade, a 
Abdução é predominante. Por quê? Vejamos. 

Para Peirce a ação criativa para formar hipóteses explanatórias e o surgimento 
de “novas” idéias pertence à primeira das três inferências, a Abdução, baseada na 
percepção. Independente de quaisquer diferenciações entre Arte e Ciência, o processo 
abdutivo é um dos mais importantes na construção do conhecimento e da inteligibilidade. 
Peirce diz que embora subjetiva, essa inferência possui um valor explicativo, ou seja, 
“existe uma doutrina puramente lógica de como localizar o descobrimento” (CP 2.107, 
1902). 

A base de toda imaginação e da intuição se encontra na Abdução, e por ser 
uma das mais frágeis e inseguras é uma das mais fecundas (CP 8.385-388, 1913). Ela 
não é um raciocínio exato nem infalível, mas é um dos mais valiosos sem o qual não 
poderíamos incluir nenhuma novidade no mundo, o que Peirce denominava muitas 
vezes de paradoxo da criatividade, do mais frágil ao mais decisivo, aquele em que se 
apóia o edifício do conhecimento da criação humana. Um processo que se desenvolve 
e alcança aspectos analíticos e sintéticos, assim como outros aspectos mais práticos 
relacionados com a experiência. 

Douglas Anderson em “Creativity and the Philosophy of C. S. Peirce” 
(1987), bem como Sara Barrena em “La Creatividad en Charles Peirce” (2006), 
schollars interessados na teoria da criatividade de Pierce, entendem que em arte as três 
inferências podem ser aplicadas e não apenas a Abdução. De acordo com Anderson, 
a primeira idéia ou hipótese do trabalho que parece dar quietude ao espírito do artista 
é apenas uma das múltiplas formas em que a qualidade que busca expressar poderia 
ser encarnada. Na fase Dedutiva a primeira idéia chegaria a ser um modelo capaz de 
ser provado, melhorado e desenvolvido. E quanto à Indução, o artista deve comprovar 
seu trabalho dentro de um processo criativo, e a primeira idéia materializada pode ser 
modificar e tantas outras que vão além e surpreendem o próprio artista. 

Já de acordo com o filósofo americano Nelson Goodman, um dos mais 
influentes em estética contemporânea, no seu trabalho intitulado “Languages of 
Art” - publicado pela primeira vez em 1968, a arte deve ser abordada de uma forma 
não ortodoxa, ou seja, através de um conhecimento da realidade, e a contribuição da 
arte, neste sentido, é de colaborar para esse entendimento, através da construção que 
fazemos do mundo real da qual ela emerge. Na visão desse filósofo a arte não pode 
ser dividida de uma maneira abrupta, com objetivos e significados, assim com se faz 
com a ciência e experiências ordinárias. Portanto, pinturas, sonatas musicais, danças 
etc todas são símbolos que classificam partes de nossa realidade, do mesmo modo que 
as teorias científicas e tudo que transforma no conhecimento comum e ordinário. Este 
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conhecimento através da arte se forma diferentemente da ciência, mas é também uma 
forma de cognição. 

Ao citarmos Goodman, queremos endereçar uma das teorias que trabalham 
em prol das artes como forma de conhecimento, sobretudo quando ele exemplifica 
sobre o sistema simbólico das linguagens naturais, reafirmando que existem, contudo, 
outros sistemas não-linguisticos, como o pictorial, o gestual etc. Essas formas de arte 
que não se utilizam da linguagem podem oferecer maneiras de perceber, entender e 
construir um mundo, ou seja, ouvir e ver coisas de uma maneira nova e livre. Goodman 
(1978, p.102) acredita que a obra de arte pode participar de uma construção de mundo 
através da sua função simbólica, que vai muito além da linguagem, de qualquer 
explicação seja ela escrita, seja ela verbal. Ao exemplificar Don Quixote de Cervantes, 
que não define metaforicamente apenas uma pessoa, mas muito de nós, ao mesmo 
tempo Goodman se aproxima do que Peirce denomina de qualidades de sensação, 
própria da sua categoria de Primeiridade, das formas, cores etc. isto é, pela liberdade 
própria da Arte, que não possui nada além dessas qualidades, mas mesmo assim ela é 
capaz de instaurar no interpretante uma reorganização de uma experiência ordinária do 
mundo. Essa constatação pode provocar inquietações na sua interpretação: Como as 
artes podem criar um novo mundo? Que mundo(s) é(são) esses(s)? 

Nelson Goodman, em “Ways of worldmaking” (1978) explica que uma 
pintura não tem necessariamente a competência de mudar um mundo, nesse sentido, 
ele explicita que essas colocações são muitas vezes colocadas e interpretadas de 
modo vago. O significado postulado por Goodman é que os trabalhos de arte podem 
proporcionar efeitos que vão além da sua técnica ou meio, e assim sendo, a música 
pode interferir na visão, enquanto a pintura, no modo de ouvir. 

Dessa forma, os sentidos parecem participar de forma hibrida, complexa e 
intersemiótica na apreensão do mundo externo e interno. Inúmeros casos de traumas 
ou mesmo perda de determinadas habilidades físicas revelam outros modos de 
apreensão da realidade, seja na literatura médica, seja através de relatos, como o caso 
de Bethoven que compôs mesmo após ficar completamente surdo, a plasticidade 
cerebral e cognitiva continuam a desafiar a visão fragmentada do corpo e suas formas 
de apreensão compartimentada. Peirce exemplifica isso através de um relato presente 
em um dos seus papers, antecipando-se as pesquisas mais recentes sobre o assunto: 

Um amigo meu, em conseqüência de uma febre, perdeu sua capacidade de ouvir. Ele gostava 
muito de música e, por estranho que pareça, mesmo após o acontecido adorava ficar próximo 
ao piano quando um bom músico tocava. Então, disse-lhe: “Apesar de tudo você pode ouvir 
um pouco”. “Absolutamente nada”, respondeu ele. “Mas eu posso sentir a música por todo 
o meu corpo”. “Puxa!”, indaguei, “como é possível que um novo sentido seja desenvolvido 
em poucos meses? “Não é um novo sentido”, ele respondeu, “Agora que minha audição 
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se foi posso reconhecer que sempre possuí esse modo de consciência que anteriormente, 
juntamente com outras pessoas, confundia com audição (CP 7.577).

As inquietações, investigações e a abordagem triádica de Pierce ao se focarem 
nos trânsitos signicos e colocar o sujeito e suas formas de apreensão no conjunto dessas 
trocas, é um dos fatores que torna o seu pensamento tão atual, capaz de dialogar de 
forma totalmente atualizada com as pesquisas mais recentes sobre o tema, a exemplo 
de um paralelo direto com o próprio Goodman ao afirmar que nos “dias de hoje de 
experimentação com combinações de meios nas artes performáticas […] música, 
pintura e a dança, todos esses meios se interpenetram para formar um determinado 
mundo” (1978, p. 106). Com essas mudanças nas obras híbridas, há de se considerar 
os impactos causados na cognição, com surgimento de teorias das mais diversas 
inclusive associações antropológicas em relação ao corpo, a as imagens, palavras, sons 
e movimentos que são gerados, conservados e recriados pela tecnologia. 

TECNOLOGIAS E NOVAS COGNIÇÕES 
Os aparatos tecnológicos causam uma espécie de deslumbramento logo que 

são disponibilizados para os usuários. A fotografia, o cinema, a TV, o celular, dentre 
outros suportes midiáticos encantaram o recém usuários com toda a potencialidade 
que cada meio oferecia de ampliar os nossos sentidos. Em verdade é esse o principal 
fato que marca os recursos tecnológicos, não é o recurso em si, mas como tais recursos 
possibilitam a expansão do corpo e da sua capacidade de se comunicar, nesse sentido 
tais mídias criam e atualizam hábitos que por sua vez vão modelando novas formas de 
negociações entre os sentidos e o ambiente que estes se encontram imersos. 

Os dispositivos tecnológicos apresentam um potencial para a criação de efeitos estéticos 
capazes de acionar as redes de percepções sensíveis do receptor, “regenerando e tornando 
mais sutil seu poder de apreensão das qualidades daquilo que se apresenta aos sentidos” 
(SANTAELLA, 2007, p.198). 

Num processo de pura abdução o indivíduo sonhou e continua sonhando em 
voar, em estar em lugares distantes, em criar mundos imaginários em potencializar 
as pernas e os braços e á lançado na aventura da descoberta abrindo as portas para 
uma secundidade peirciana onde ele traz para o plano material parte daquilo que 
se encontrava imanifesto e passa a se relacionar criativamente com o seu devaneio 
tornado real. No livro 2001 uma odisséia no Espaço de Arthur C. Clark que virou filme 
nas mãos hábeis de Stanley Kubrick, esse processo é descrito de forma muito clara 
quando um grupo de hominídeos se depara com um estranho monólito negro, este por 
sua vez emite um som, uma vibração, a presença do monólito gera um misto de medo e 
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curiosidade do grupo que começa a se agrupar em torno do estranho objeto, a cena corta 
abruptamente e vemos amigo da lua, o mais curioso dos hominídeos, que ao se deparar 
com a carcaça de um animal morto toma um grande osso em suas mãos e começa a 
arremeter repetidamente contra o chão, num êxtase ele repete freneticamente o gesto, 
percebe então que pode utilizar o “novo” instrumento como extensão e potencialização 
dos seus braços e assim passa a caçar com mais eficiência e liderar o seu grupo. O 
processo abdutivo representado aqui pelo estranho monólito, o lança na secundidade 
quando ele tem o insight instintivo de utilizar agora uma nova tecnologia. Numa cena 
formidável Amigo da lua lança o osso para o alto, ao subir num movimento giratório 
a imagem do osso funde-se com a imagem de uma nave espacial. Essa curta cena 
sintetiza em poucos minutos e com grande maestria a evolução tecnológica, do osso a 
nave podemos perceber a presença do elemento triádico de Peirce, primeiridade gera 
segundidade que gera terceridade, o interpretante na sua inquietude, ao ser abduzido 
pela sua natureza começa um novo ciclo criação impulsionado por novas formas de 
apreender o mundo. 

Se o homem sonha com máquinas fantásticas e até consideradas impossíveis 
num determinado contexto é porque dentro de si ele carrega essas possibilidades, ou 
como diz Peirce ele está instintivamente conectado à Natureza, e procura plasmar no 
plano físico metáforas dessa complexa teia de mensagens e trocas que acontece tanto 
no seu corpo como nas mais distantes galáxias. 

Nosso corpo ouve, grita e se lembra. Da mesma forma, bactérias, algas, cogumelos, plantas 
e animais marcam sua presença e, cada um a sua maneira, percebem o ambiente; sem essa 
troca de energia e de informação nenhum organismo sobreviveria. Antes de se fazer humana, 
a comunicação caracteriza o ser humano como sistema aberto: as células comunicam-se 
entre si dentro dos corpos, que se comunicam entre si de seu nincho ecológico. As reações 
químicas nas grandes escalas trocam energia e informação ainda no núcleo da matéria 
inerte. [...] Como homens, agregamos a essas performances, puramente fisiológicas ou 
físicas, uma panóplia de artefatos destinados a substituir nossos corpos em suas atividades 
de comunicação; esse arsenal de serviços de mensagens e de semáforos varia no decorrer 
do tempo. Bem recentemente, as tecnologias eletrônicas afetaram outra vez o conjunto de 
equipamentos encarregados de receber, armazenar, conservar, emitir e transmitir informação. 
(SERRES, 2001, p.192) 

Para Peirce, “nossas faculdades cognitivas fazem parte do nosso aparato 
biológico, desenvolvido no processo da evolução natural” (CP, 5. 591, apud IBRI, 
1994, p. 112). Em termos de um mundo peirciano manifesto, de pura segundidade, as 
tecnologias expressam a tentativa de alcançar aquilo que percebemos instintivamente, 
a nossa conexão com a natureza e com o cosmo. Nessas tentativas novas formas de 
apreender o mundo são geradas, a introdução e utilização das tecnologias nos levam a 
um outro entendimento do tempo, do espaço e do nosso próprio corpo, num processo 
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retro-cognitivo as tecnologias são aprimoradas para atender a esse mesmo novo corpo 
que se atualiza através da sua própria criação, como nos diz Santaella: 

Mudanças nos meios de comunicação produzem mudanças neurológicas e sensórias que 
afetam significativamente nossas percepções e ações. Toda nova tecnologia cria gradualmente 
um ambiente humano inteiramente novo (MCLUHAN apud SANTAELA, 2007, p.204). 

As máquinas, ou melhor, os aparelhos atuais possuem, além de uma relação 
de extensão ou amplificação dos sentidos, uma verdadeira relação de interdependência 
no que diz respeito as suas próprias atualizações provocadas a partir da utilização dos 
usuários, uma vez dominado o funcionamento de tais aparelhos os usuários passam 
muitas vezes a reinventar essa relação tanto com a portabilidade quanto com a utilização 
dos mesmos. Lucia Santaella defende a idéia de tais aparatos serem denominados de 
aparelhos por estarem muito mais ligados a especialização dos sentidos, vai mais longe 
ao afirmar: 

São também máquinas cognitivas tanto quanto são cognitivos os órgãos sensórios. Se os 
sentidos humanos funcionam como janelas para o mundo, canais de passagem, meios de 
conexão entre o mundo exterior e o interior, se algumas funções cerebrais já começam a 
ser executadas no nível do olho e do ouvido, todos esses papéis também se incorporam aos 
aparelhos (SANTAELLA APUD DOMINGUES,1997, p.37). 

Maria Ogécia Drigo, em seu livro “Comunicação e Cognição” propõe um 
diagrama (Fig.2) que descreve o movimento dos signos/interpretantes na mente 
humana e sua relação com os aparatos tecnológicos, na base do diagrama a semiótica 
Peirciana, além de dialogar com as tecnologias atuais, impulsionam cognitivamente a 
continuidade de todo o processo. 

De acordo com o diagrama podemos 
atestar o que Santaella (2001, p.60) afirma 
sobre a essência de um sistema processador 
de informação, um sistema físico de 
símbolos, pois está no fato de que ele codifica 
informações sobre o mundo, opera sobre 
essa informação de algum modo que pode 
ser caracterizado como significativo e está 
estruturado como um conjunto de partes 
interatuantes, funcionalmente organizadas. 
Sendo assim, o computador digital é um 
exemplo perfeito dessas idéias na medida em 

Figura2
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que fornece evidência de que o desempenho inteligente pode ser o produto de um 
sistema físico processador de informação. 

Esse pode ser considerado o modelo padrão da mente construído pelas ciências cognitivas: 
um sistema de representações e de manipuladores das representações que são funcionalmente 
decompostos e cujas funções e componentes estão caracterizados intencionalmente 
(GARFIELD, 1987, p. 313-320 APUD SANTAELLA, 2001, p. 60) 

Os aparelhos principalmente os computadores ou aqueles que possuem um funcionamento 
similar criam, em certa medida um meta-modelo do funcionamento da mente humana, toda 
uma gama de novas conexões, possibilidades e usos são geradas numa velocidade cada vez 
maior, pois estão em constante devir impulsionadas pela relação homem/maquina, ao seu turno 
as manifestações artísticas que utilizam as tecnologias oferecem uma gama de possibilidades 
que se altera conforme as escolhas ou programas dos dispositivos e as variáveis do sistema 
(DOMINGUES, p.16). 

Outro ponto a destacar é que o artista, na sua relação poética como as 
tecnologias, trabalha com um jogo de sentidos gerando, por assim dizer, uma 
perspectiva muito singular no que diz respeito a sua abordagem ao utilizar as mídias 
como linguagem de expressão, nesse sentido Marshall McLuhan, já afirmara: Não é no 
nível das idéias e dos conceitos que a tecnologia tem seus efeitos, são as relações dos 
sentidos e dos modelos de percepção que ela muda pouco a pouco e sem encontrar a 
mínima resistência. Só o artista pode enfrentar impunemente a tecnologia porque ele é 
um especialista em notar trocas de percepção sensorial. 

Reforçando as idéias de Peirce, as tecnologias são máquinas que geram e 
potencializam trocas simbólicas, o próprio aparelho e o seu funcionamento, como o 
computador, por exemplo, funciona com uma intersemiose interna, onde a linguagem 
de máquina, binária, é incessantemente e quase instantaneamente traduzida para uma 
linguagem compreensível pela maioria dos usuários. Na ponta de toda a essa tecnologia 
esta o corpo, o interpretante que a todo momento, ao seu turno, traduz, subverte, recria, 
apreende e realiza inúmeros procedimentos cognitivos complexos ainda não mapeadas 
pela ciência, é ele e somente ele, que do osso utilizado como ferramenta aos novos 
aparelhos formidáveis que ainda iremos ter acesso, dá aos símbolos a sua verdadeira 
finalidade, gerar conhecimento. 
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Resumo: Se uma das regras fundamentais das ciências é observar atentamente os 
fenômenos para entender o que há de mais geral, ou aquilo que assim insiste em 
se manifestar, na psicologia psicanalítica, os objetos de estudos primordiais são a 
particularidade da mente e do comportamento humanos manifestos no processo de 
construção da subjetividade.
Charles Sanders Peirce (1839-1914) concebeu um caráter lógico científico à 
filosofia, e Wilfred Ruprecht Bion (1897-1979) investigou o caráter lógico científico 
da psicanálise, ambos destacam-se como pensadores que também buscaram a 
verdade última até que encontraram a verdade estética. Seus esforços de pesquisa 
contribuíram consideravelmente para a ciência da cognição, especialmente quanto 
às suas noções de pensamento em ação mental e de experiência como agente do 
pensamento e dos processos de aprendizagem, no escopo de suas respectivas teorias 
do conhecimento. Na doutrina lógica ou Semiótica de Peirce, todo pensamento 
se dá em signos e por meio da experiência; na doutrina psicanalítica de Bion, o 
aprendizado acontece na experiência. Ambos os autores também dialogam quanto 
ao lócus da mente como tópos aonde a experiência se faz cognição e, mais ainda, 
concebendo objetivo e subjetivo sob o mesmo quadro topológico continuista 
(ROSA sd: 323). 
O veio da corrente psicanalítica francesa, representado por Jacques Lacan (1901-
1981), embasado em Sigmund Freud (1856-1939), tem fornecido bases para 
uma Semiótica Psicanalítica consistente. Entretanto, a proposta desse artigo é 
apresentar a possibilidade de uma Semiótica Psicanalítica com bases na tradição 
psicanalítica inglesa de Bion e sob a perspectiva semiótica de Peirce. Assim, a 
escola psicanalítica inglesa representada por Wilfred Ruprecht Bion com sua 
original epistemologia psicanalítica, cujos princípios estão embasados na obra 
de Freud e de Melanie Klein (1882-1960), permite traçar aproximação entre os 
princípios cognitivo-topológicos da ação mental nas teorias de Bion e de Peirce. 
Palavras Chave: Experiência, Pensamento, Mente, Topologia, Cognição.

A DIALOGUE BETWEEN PEIRCE AND BION ON A PSYCHOANALYTIC 
SEMIOTICS.
Abstract: If one of the basic rules of sciences is to observe intently the phenomena 
to understand what it has of more general, or what it insists on remaining, in 
psychoanalytic psychology, the objects of primordial studies are the individuality 
and the particularitity of the manifest human mind and the behavior in the process 
of the construction of the subjectivity while it becomes related with the world.
Charles Sanders Peirce (1839-1914) has conceived a scientific logical character 
to the philosophy, and Wilfred Ruprecht Bion (1897-1979) has investigated the 
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scientific logical character of the psychoanalysis, both are distinguished as 
thinking that they had searched the ultimate truth as aesthetic truth. Its research´s 
efforts had contributed considerably for the science of the cognition, especially 
to its slight knowledge of thought in mental action and experience, inside of its 
respective theories of knowledge. In the logical doctrine or Semiotics of Peirce, 
all thought are signs by means of the experience; in the psychoanalytic doctrine 
of Bion, learning happens in the experience. Both authors also dialogue about 
lócus of the mind as tópos where the experience makes itself cognition: conceiving 
objective and subjective under the continuistic topological picture (ROSA sd: 
323).
The lode of the French psychoanalytic chain, represented by Jacques Lacan 
(1901-1981), based in Sigmund Freud (1856-1939), has supplied bases consistent 
to Psychoanalytic Semiotics. However, the proposal of this article is to present the 
possibility of a Psychoanalytic Semiotics under English psychoanalytic tradition 
of Bion and under the perspective of Peirce´s Semiotics. Thus, the English 
psychoanalytic school represented by Wilfred Ruprecht Bion with its original 
psychoanalytic epistemology, whose principles are based in the workmanship 
of Freud and Melanie Klein (1882-1960), allows to trace approach enters the 
cognitive-topological principles of the mental action in theories of Bion and 
Peirce. 
Keywords: Experience, Thought, Mind, Topology, Cognition. 

Introdução 
O que há de mais geral nos fenômenos é questionamento relevante para 

observação e investigação científicas na composição de um discurso coerente, eficiente, 
que descreva o comportamento daqueles fenômenos que insistem em se manifestar. 
Como discurso sobre a ciência, a metaciência desenvolve um discurso interno de caráter 
constitutivo, aglutinando ontologia, epistemologia, lógica e metodologia da ciência, e 
um discurso externo desenvolvido nas disciplinas de filosofia, história, sociologia e 
psicologia das ciências (VIEIRA E SANTAELLA, 2008: 16). Dentro desse escopo 
constitutivo da metaciência, a ontologia “investiga a essência ou sentido do ente físico 
ou natural, do ente psíquico, lógico, matemático, estético, ético, temporal, espacial, 
etc.”. Chauí acrescenta a essa definição: “A pergunta “O que é isto que é?”refere-se ao 
modo de ser dos entes naturais, artificiais, ideais e humanos; a pergunta “Para quem é 
isto que é?”refere-se ao sentido ou à significação desses entes” (2000). Sobre o termo 
ontologia sob viés filosófico e científico, Vieira e Santaella (2008: 17) consideram que 
a ontologia científica de um ponto de vista sistêmico está sintonizada com a semiótica, 
e afirmam, com base em Lecourt, que ao ler

o termo, o filósofo tem a tendência de interpretá-lo como um ser; já o pesquisador o interpreta 
como um conceito, no qual o ser se resolve no sistema de relações em que se inscreve. [...] 
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Diferentes dos filósofos, cujos sistemas têm em vista apenas a realidade, os cientistas buscam 
organizar sistemas consistentes que modelam a realidade tendo em vista certos fins.

A psicologia psicanalítica apresenta como objeto de estudos a particularidade 
da mente e do comportamento humanos manifestos no processo da construção da 
subjetividade, situando seus objetos de investigação nos sistemas humanos. Em 
contrapartida, na obra peirceana, os conceitos de sentimento, de pensamento, da 
mente, dentre outros, apresentam extensão não limitada aos sistemas humanos e suas 
origens se estendem das bases ontológicas, às fenomenológicas e às semióticas, o que 
permite dar um panorama da cognoscibilidade, percorrendo da situação gnosiológica 
pré-crítica até o complexo cognitivo do pensamento autocontrolado e deliberado.

A Lógica, na constituição do discurso científico interno, implica buscar formas 
de expressão mais formais, simbólicas, ou mesmo topológicas, similares às linguagens 
geométricas e matemáticas. Peirce e Bion entendenderam a importância da lógica 
que, conforme Waner e Costenable (1996), a matemática não é somente aritmética, 
números, ou geométrica, formas, pois envolve “qualquer objeto que possa ser expresso 
simbolicamente por meio de regras precisas de manipulação desses símbolos. [...] e a 
lógica é parte da matemática, mas, ao mesmo tempo, é a linguagem da matemática”. 
Neste artigo, conforme a afinidade conceitual de Peirce e Bion quanto ao aprender 
por meio da “experiência” da ação mental em movimento, há de se dialogar sobre o 
aspecto fenomenológico do lócus da mente como tópos aonde a experiência se faz 
cognição sob o mesmo quadro topológico continuista (ROSA sd: 323).

Epistemology (ingl.) (Lalande, 1999: 313) é sinônimo de “teoria do 
conhecimento” ou “gnosiologia” e épistémologie (Fran.) é sinônimo de filosofia das 
ciências que faz a crítica dos princípios, das hipóteses e dos resultados das diversas 
ciências, determinando a sua origem lógica, o seu valor e a sua importância objetiva. 
É o estudo da natureza do conhecimento e da justificação. Tanto a ontologia quanto a 
epistemologia (NEWTON DA COSTA, 1997) estão sob território do discurso interno 
da metaciência e o compartilham com a filosofia da ciência, recebendo dela seus 
princípios (ALBUQUERQUE E SANTAELLA, 2008: 17 e 19). Há intenção de se 
investigar as condições de crença, de verdade e de justificação dos argumentos que 
aproximam bases semióticas peirceanas das bases da psicologia psicanalítica bioniana. 
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Neste artigo, em específico para início do embasamento conceitual, ocorrerá inter-
relação dos seguintes conceitos: fatos externos – experiência - ação mental. 

1. Apresentação de W. R. Bion e C. S. Peirce:
Wilfred Ruprecht Bion (1897-1979)1 iniciou sua formação acadêmica na 

Universidade de Oxford (Inglaterra), ministrando a disciplina História, completando 
sua titulação e medicina (Londres) com destacada premiação em cirurgia. Especializou-
se em psiquiatria, fez formação em psicanálise (análise didática com Melanie 
Klein), ainda se aprofundando em história moderna, licenciando-se em Letras e 
completando estudos avançados em Filosofia e Teologia. Possuía conhecimentos de 
lingüística, línguas gregas e latinas, sendo interessado leitor dos clássicos da literatura, 
especialmente Shakespeare, e dos filósofos notáveis, especialmente Kant de quem 
refletiu longamente sobre a máxima “Intuição sem conceito é cega, e conceito sem 
intuição é vazio”. Apreciava as Investigações Filosóficas de Wittgenstein porque 
considerava que nesta obra este filósofo mais do que procurar enunciar uma tese, 
buscou clarificar um pensamento objetivando se livrar das armadilhas da linguagem.

Charles Sanders Peirce (1839-1914), filósofo lógico metafísico, nasce em 
Cambridge, licencia-se em ciências e se doutora em Química. Leciona Lógica na 
Universidade de John Hopkins e trabalha como cientista na U. S. Coast and Survey 
até 1891. Morre desconhecido em Arisbe aos 75 anos enquanto trabalha em seus 
manuscritos. Cientista de ocupação e treinamento, ele alegava ter crescido num 
laboratório. Lógico rigoroso, Peirce não poderia admitir que a experiência levasse 
a provas absolutas, nem poderia desconsiderar os desvios e erros de observação. 
Um filósofo sistêmico, sua filosofia buscava investigar uma série de questões em 
áreas diversas: ontologia, cosmologia, física, química, etc, na geração sígnica do 
conhecimento. Como cientista, ele tem interesse nos métodos de raciocínio da lógica 

1. Homem de vasta e profunda formação humanística e sólida cultura geral, foi um apreciador das 
artes, revelou talento para a pintura impressionista, e não lhe passou distante interesse e conhecimento 
significativo em matemática (Cayley e Sylvester) e em lógica (Frege). Dois casamentos, com morte 
prematura de sua primeira esposa, duas filhas, a primeira psicanalista e a segunda lingüista, e um filho 
médico anestesista. Alista-se voluntariamente por duas vezes no exército britânico para a Primeira 
e a Segunda Guerras Mundiais. Aos 18 anos interrompeu seus estudos e com 43 anos interrompeu 
suas atividades profissionais na Clínica Tavistock. Ocupou todas funções da Sociedade Britânica de 
Psicanálise, sendo seu presidente entre 1962 e 1965. Em 1968 esteve na América Latina, realizando 
intensa programação científica na Associação Psicanalítica Argentina. Esteve no Brasil em 1973, 
1974, 1975 e 1978, respectivamente em São Paulo, Rio de Janeiro e São Paulo, Brasília, e São 
Paulo, realizando conferências, debates, seminários clínicos, estes que resultaram na publicação das 
Conferências brasileiras/1973. Com o trabalho intitulado “O gêmeo imaginário” Bion se tornou 
membro da Sociedade Britânica de Psicanálise: “a função do gêmeo imaginário é, portanto, negar uma 
realidade diferente dele próprio” (1950,19ª – posteriormente publicado em Second Thoughts, 1967). 
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das ciências, estudos do qual foi derivada a ciência dos signos, ou Semiótica. Em 1910, 
Lógica e Semiótica se consolidam como sinônimos na obra peirceana.

2. Base Ontológica e Fenomenológica: Dos Fatos Externos Como 
Experiência

2.1 Como Peirce fundamenta a realidade dos fatos externos?
O caráter científico da Fenomenologia peirceana se deve, de um lado, à 

universalidade dessas categorias da experiência e, de outro, à sua peculiaridade 
hipotética, desvinculada da realidade do acontecimento fenomênico, e se “encontra 
exatamente nas fronteiras da puramente hipotética ciência da matemática...” (NEM: 
196). A Matemática não apela ao universo factual, extraindo de si hipóteses e 
conseqüências (NEM: 193). Assim, a própria relação lógica de dependência do 
segundo para o primeiro é base para as ciências normativas. A isso se deve a nomeação 
da Fenomenologia como ciência das aparências, pois necessita que a Lógica valide 
seus argumentos, portanto, sua natureza é mais ligada à da Matemática que prescinde 
dos fatos.

No Why Study Logic?, do trecho The Fallibility of Reasoning and the Feeling 
of Rationality, de 1902, Peirce entende que para o estudo da realidade fenomênica 
há de se entrar no escopo da Metafísica que, por sua vez, também necessita que a 
Lógica valide seus argumentos (CP 2.168 e NEM: 193), afinal, “a lógica é a teoria do 
raciocínio correto, de como o raciocínio deve ser, não de como ele é...” (CP 2.7), ou 
melhor, no texto Consciousness, sd., o autor dirá:

A lógica é um ramo da filosofia. É o mesmo que dizer que ela é uma ciência experiencial 
e ou positiva, ou seja, uma ciência que não se apóia em observações especiais [...] mas nos 
fenômenos que estão abertos à observação de todo homem... Há dois ramos principais da 
filosofia, a Lógica, ou a filosofia do pensamento, e a Metafísica, ou a filosofia do ser (CP 
7.526).

Um pouco antes, no The Three Categories, trecho Triads, de 1896, Peirce 
reflete sobre o caráter ontológico da Lógica, no interior da Metafísica, como condutora 
do raciocínio (CP 1.487 e CP 2.168 e NEM: 193). Se a experiência sugere unidade, 
há de se pensar sobre sua realidade. A metafísica científica do autor está embasada na 
observação, de modo consciente ou não, e se fundamenta na observação de fenômenos 
cotidianos, como diz o autor:

As coisas descobertas por qualquer ciência estão além do alcance da observação direta. Não 
se pode ver a energia, nem a atração gravitacional, nem as moléculas voadoras dos gases, nem 
o éter luminífero, nem as florestas da era carbonácea, nem as explosões das células nervosas. 
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Somente as premissas das ciências são diretamente observadas e não suas conseqüências (CP 
6.2).

Em 1903, no Preface, trecho The Problems of Metaphysic, de 1903, ao 
estudar os “aspectos mais gerais da realidade e dos objetos reais” (CP 6.6), Peirce, 
influenciado pelo realismo de J. D. Scotus, entende que a realidade é aquilo que é 
independentemente do que se possa dela pensar, ou ser representada por alguma mente, 
em particular. Esse princípio havia sido prenunciado no Fraser’s Edition of The Works 
of George Berkeley, no trecho Formulation of Realism, de 1871, do seguinte modo: os 
“objetos estão divididos em ficções, sonhos, etc., de um lado, e realidade, de outro. Os 
primeiros são aqueles que existem apenas porque você, ou eu, ou alguém, os imagina; 
os últimos são aqueles que têm uma existência independente da sua ou da minha mente, 
ou daquela de qualquer pessoa” (CP 8.12). 

Assim, objetos imaginados não têm uma força compulsiva insistente para a 
consciência no sentido de reação imediata a algo experienciado, ou segundo genuíno 
para a consciência. Ao se representar o universo onírico, ele se molda como objeto à 
representação. Como Ibri enfatiza: “ao se desfazer a representação, desfaz-se com ela 
o objeto”. Assim, Arte e Matemática “se assemelham por engendrarem dentro de si o 
objeto de suas representações” (IBRI 1992: 26).

Ainda em 1902, no Partial Synopsis of a Proposed Work in Logic, ao evitar 
o psicologismo, mas assimilando a noésis das coisas cotidianas, o conceito metafísico 
peirceano de Realidade tem profunda correlação com sua Semiótica científica, 
ou Lógica, de tal modo que ele afirma que “aquilo com que estamos lidando não é 
metafísica: é lógica apenas” (CP 2.84 1902, apud PEIRCE 1990: 22). Pode-se afirmar 
com o autor, que “os caracteres das coisas reais independem de nossas opiniões, mas 
afetam nossos sentidos, segundo leis regulares”, premissa anteriormente concebida no 
The Fixation of Belief, de 1877:

Há coisas reais, cujos caracteres independem por completo de nossas opiniões a respeito 
delas; esses reais afetam nossos sentidos segundo leis regulares e, conquanto nossas sensações 
sejam tão diversas quanto nossas relações com os objetos, poderemos, valendo-nos das leis 
da percepção, averiguar, através do raciocínio, como efetiva e verdadeiramente as coisas são; 
e todo homem, desde que tenha experiência bastante e raciocine suficientemente acerca do 
assunto, será levado à conclusão única e verdadeira. A concepção nova que se introduz é a de 
Realidade (CP 5.358-87 1877, apud PEIRCE 1993: 85).

2.2 Como Bion fundamenta a realidade dos fatos externos?
De um modo geral, W. R. Bion se dedicou ao desenvolvimento de uma 

epistemologia psicanalítica de cunho realista, a partir das concepções de Sigmund 
Freud, e da psicanálise infanto-juvenil de Melanie Klein, introduzindo concepções 
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sobre a relação terapêutica entre analista e analisante. Bion afirmava o fato de que a 
relação terapêutica entre analista e analisante deve acontecer de modo significativo a 
fim de provocar transformações necessárias, no sentido mesmo do crescimento mental, 
por meio do “livre pensar” dessa dupla durante a sessão psicanalítica. A ótica bioniana 
valoriza sobremaneira as relações vinculares e a experiência emocional manifestas 
durante a sessão analítica, porque tal experiência deve estabelecer uma relação estreita 
com os fatos da vida cotidiana. O comportamento do analisante no micro mundo 
espaço-temporal da sessão psicanalítica revela seu comportamento no macro-mundo2 
cotidiano quanto aos seus pensamentos, valores e sentimentos. Sobre a vivacidade da 
experiência e da linguagem coloquial dentro da relação analítica, ele dará ênfase ao 
questionamento:

Entender a vida? Bion faz bem-humorada metáfora: a realidade não pode ser entendida da 
mesma forma que não se pode cantar batatas. Pode-se plantá-las, descascá-las, cozinhá-las, 
mas não cantá-las. Pode-se viver a vida, a realidade, uma refeição, uma sessão de análise. E 
a escrita de um autor real, que imagine sim a partir de uma experiência, mas a partir de uma 
experiência real, não de sua mente. Não se trata de elitismo, ninguém espera que leitores 
de um manual de pilotagem de aviões, de livros de cozinha ou de artes se tornem pilotos, 
cozinheiros ou artistas em função da leitura. “O erudito é uma pessoa que sabe que um escrito 
é de Freud e Klein, mas fica cego para a coisa descrita” (SANDLER, s/d: 7).

Especificamente, na década de 60, Bion se dedica aos fenômenos pertinentes 
à gênese e à natureza dos pensamentos, nos aspectos normais e patológicos, iniciando 
uma fase mais profícua de sua obra. Sem jamais deixar de se interessar, de praticar, e 
de estender suas concepções psicanalíticas ao campo da relação do indivíduo consigo 
próprio, com os grupos aos quais pertence e com a sociedade. Bion ultrapassou o 
interesse kleiniano quanto à importância da realidade externa, pois acreditava que em 
idade precoce já aprendemos a “ser nós mesmos” ou a “quem devemos ser”, porque 
muito cedo em nossas vidas recebemos rótulos, diagnósticos e interpretações bem 
estabelecidos pelos outros acerca de quem somos. Sobre o caráter fenomenológico do 
aprender com a experiência:

Bion estava convencido que a análise pessoal era a única forma eficaz de formar psicanalistas. 
Para ele, a sessão analítica constitui a primeira fonte de conhecimento experimental, e 
não poderia haver nem o aprender-com-a-experiência nem o crescimento mental sem um 
continente materno no início de tudo. A mãe modula a vivência emocional. A rêverie materna 
se desenvolve completamente em dois registros: emocional e intelectual (distinguidos 

2. Bion também acreditava que tanto o micro-mundo da psicanálise, quanto o macro-mundo da vida 
no seu todo, poderia ser entendida e exercida através de três vértices (pontos de vista): religioso-místi-
co, matemático-científico, e estético-artístico.
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apenas pela necessidade de exposição, pois na verdade são inextricavelmente ligados) 
(BLÉANDONU, 1993: 152/3)3.

A insistente correlação e constante paralelo que Bion faz entre as ocorrências 
dos fenômenos emocionais dentro do espaço-tempo da sessão analítica e na relação 
entre analista-analisante, com as ocorrências dos fenômenos emocionais experienciados 
cotidianamente, está ligada ao que ele denomina vínculo do conhecimento, ou pulsão 
do saber, além dos vínculos de amor e de ódio, como unificador da relação externo e 
interno. Sobre esse terceiro vínculo, Bion irá dizer:

Enquanto Freud alicerçou sua teoria essencialmente nas pulsões libidinais, e Klein, nas 
relações objetais agressivas, representadas pela inveja primária e derivados, Bion acrescentou 
um terceiro vínculo fundamental além do amor e do ódio: o vínculo do conhecimento, de 
importância fundamental na prática clínica, porque valoriza sobremodo saber como os 
pacientes se relacionam com as verdades, falsidades, falsificações e mentiras. Bion chega a 
afirmar que, tal como o corpo necessita de alimentos e de oxigênio para sobreviver, também o 
psiquismo se alimenta e cresce com as verdades, e sem elas, cai em estado de inanição e pode 
ficar corroído pelo veneno das mentiras e falsificações (ZIMERMAN, s/d: 20-22)

Em Bion, a atitude de constante buscador do conhecimento e da verdade, 
sob permanente estado mental de interrogação e abertura à descoberta, são atitudes 
propícias à ação do cientista e do analista durante sessão de análise, porque revelam 
uma curiosidade sadia e uma coragem para o enfrentamento das verdades também 
dolorosas, que desvelem as falsas ilusões narcisistas das verdades finais:

A postura científico-filosófica preconizada por Bion poderia bem ser chamada de “atitude 
socrática”, tendo em vista que Sócrates, segundo a descrição que dele fazem Platão e 
Aristóteles, foi o primeiro a propor a essencialidade do “conhecer-te a ti mesmo” e que, 
para se chegar a isto “não ensinava verdades terminadas, senão que ensinava a aprender. 
Sócrates interroga, mas não responde. A verdade é difícil porque dói. Para conhecer, faz falta 
ter tolerância ante o sofrimento, e valor para seguir adiante sem cair em mentiras sobre nós 
mesmos...”. Bion sempre destacou que o objetivo precípuo de uma análise é o crescimento 
mental do analisando (ZIMERMAN, s/d: 22).

Crescimento mental, em vez de cura, uma nova perspectiva introduzida na 
doutrina psicanalítica por Wilfred Ruprecht Bion, que acontece na busca, confronto e 
conquista da verdade pela verdade sob o vínculo do conhecimento, identificado após 

3. A mãe real (que modula a vivência emocional) é o primeiro continente espaço-temporal da criança, 
sua primeira relação vincular objetal e comunicacional; e a capacidade de rêverie materna (percepção, 
interpretação e devolução/retorno aos sinais emitidos pelo bebê) desta mãe ao seu bebê nesta relação 
– servirão de protótipo das relações vinculares de amor, ódio e conhecimento entre os mundos interno 
e externo, dos objetos interno e externo, das relações objetais com o mundo, e levadas à relação de 
análise.
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os dois vínculos apontado por Sigmund Freud e Melanie Klein – amor e ódio4, porque 
“a verdade é o alimento da mente”:

Estabelecemos provisoriamente que a diferença entre um pensamento (o pensar) verdadeiro e 
uma mentira (a não-verdade ou compulsão) consiste no fato que um pensador é logicamente 
necessário para a mentira, mas não para o pensamento verdadeiro. Ninguém precisa pensar 
o pensamento verdadeiro: este aguarda o advento do pensador que se personifica através do 
pensar verdadeiro. A mentira e seu pensador são inseparáveis. O pensador não tem nenhuma 
importância para verdade, mas a verdade é logicamente necessária para o pensador. Sua 
significação depende de ele entreter ou não o pensamento, mas o pensamento permanece 
inalterado. Ao contrário, a mentira ganha existência epistemologicamente, em virtude da 
existência do mentiroso. Os únicos pensamentos para os quais é absolutamente essencial um 
pensador são as mentiras. A tácita suposição de Descartes, de que o pensamento pressupõe 
um pensador, só é válida para a mentira (ou a não-verdade). (BION, 1973: 113 e 1991: 
114).

Diferentemente de Descartes, para quem o pensador preexiste ao pensamento, 
Bion acreditava que o pensamento preexiste ao pensador e o conhecer está para além 
de entender e de explicar. Conhecer é aproximar-se tanto quanto possível da verdade, 
ou seja, é um processo de conhecer “aquilo que é”, é um aproximar-se da realidade dos 
fatos. O processo de conhecer (K - know) tende a evoluir para um conhecimento mais 
profundo (O), “O”, símbolo proposto por ele para a “coisa em si”, segundo Kant, ou as 
“formas”, segundo Platão5. Sobre a relação entre realidade e pensamento:

Bion sugere que o pensador não cria os pensamentos; mas que o aparelho de pensar se 
desenvolve pressionado pela realidade. Acresce mais um golpe à onipotência humana, aos de 
Copérnico, Darwin e Freud. Os pensamentos “já estão lá”, aguardando um pensador que os 
pense. Comparo a situação ao oxigênio, que já está lá, esperando um pulmão que o respire. A 
psicanálise já existia antes de um Freud pensá-la, dizia Bion. Uma analogia: a relatividade já 
existia, trilhões de anos antes de um Einstein pensá-la (SANDLER C., s/d:10).

Sou um pensamento buscando um pensador que me dê nascimento. Destruirei o pensador 
assim que o encontrar. Sou a Odisséia, a Ilíada, a Eneida... eu sou o eternamente vivo... Meu 
triunfo é a mente... Sou o pensamento sem pensador e o pensamento abstrato que destruiu 

4. As valências ativadas pelos supostos básicos da mente funcionam como verdadeiros vértices de 
condução dos vínculos de amor e de ódio já preconizados por Freud (e reforçados por Klein, com ên-
fase no ódio), e ainda, segundo o acréscimo introduzido por Bion, o vínculo do conhecimento. O mito 
de Édipo centrado na tragédia de um crime sexual – incesto, parricídio e angústia de castração - na 
teoria psicanalítica de Freud, será também redimensionado por Bion que o verá mais do que centrado 
na questão da sexualidade, centrado na questão da curiosidade e do conhecimento e da angústia de 
aniquilamento – encontro com a esfinge que propõe enigmas sob uma ameaça mortífera - e por Bion 
esquematizado na tríade: 1. Arrogância; 2. Curiosidade sem limites; 3. Estupidez mental.
5. Bion estava intimamente convencido da “importância da formação do símbolo para o desenvolvi-
mento do ego” (BLÉANDONU, 1993: 116).
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seu pensador, tão sábio quanto Newton, o continente que ama seu conteúdo até a destruição; 
o conteúdo que explode seu continente possessivo (BION, 1989: 46).

3. Considerações Parciais:
Como Peirce e Bion relacionam a realidade dos fatos externos no escopo das 

ações mentais?
Peirce e Bion apresentam em suas obras o princípio de realidade fenomênica 

dos fenômenos que estão abertos à observação, o princípio do impulso instintivo do 
conhecimento e o da relação entre conhecimento e crescimento. Especificamente, em 
Bion, a relação analista-analisando cumpre a função investigativa, e heurística, de não 
cisão do comportamento do indivíduo enquanto dentro ou fora da sessão de análise. 
Contudo, essa definição de ação epistêmica se embasa na continuidade e na objetividade 
do pensamento, ou mesmo da ação mental, que não se origina no ato inferencial do 
pensar humano e muito menos está restrito a esse ato. Assim, o pensador é pressionado 
pela realidade, pois os pensamentos capturam um pensador que os pense, ou melhor:

Bion sustentava que o princípio da realidade funcionava sempre simultaneamente com o 
princípio do prazer. À medida que ganha em realismo, a psique substitui pelo pensamento a 
descarga motora utilizando-a para modificar o ambiente. Bion considerou os “pensamentos” 
como epistemologicamente anteriores à “atividade de pensar”. Sustentava que a psique é 
obrigada a pensar pois se depara com pensamentos que antecedem a própria existência dela 
(BLÉANDONU, 1979: 140-142).

Na obra de Peirce, no The Categories Continued, no trecho The Irreducibility 
of the Categories, de 1902, apesar de a Realidade ser tema de investigação no campo da 
Psicologia enquanto ciência especial é importante destacar a distinção entre Psicologia 
e Lógica, embora o autor também relacione o psicologismo humano com a questão do 
instinto: 

O problema psicológico está naquilo que processa e percorre a mente. Mas a questão lógica é 
se a conclusão que será alcançada, ao aplicar esta ou aquela máxima, estará ou não de acordo 
com o fato. Pode ser que a mente esteja de tal modo constituída que aquilo que nosso instinto 
intelectual aprova será verdadeiro na dimensão para a qual este instinto a aprova. Sendo 
assim, este é um fato interessante sobre a mente humana, mas não tem em absoluto relevância 
para a Lógica (CP 5.85 1902).

Um princípio lógico da investigação peirceana da realidade está em 
compreender o fato real de que “os mesmos objetos que estão imediatamente presentes 
em nossas mentes na experiência, realmente existem, tal como são experimentados, 
fora da mente” (CP 8.16 1871, apud PEIRCE 1990: 322). Peirce inquire sobre o poder 
que as coisas externas têm sobre determinados comportamentos a partir de sensações, 
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em dimensão humana, apresentando o exemplo da constatação de que “as pessoas 
dormem depois de tomar ópio” (CP 8.12 1871, apud PEIRCE 1990: 321). Essa idéia 
se evidencia nesta indagação: “Qual o poder que têm as coisas externas de afetar 
os sentidos? [...] não é a existência presente de se poder outra coisa que não uma 
regularidade em eventos futuros relacionados com uma certa coisa encarada como um 
elemento que deve ser considerado de antemão, na concepção daquela coisa?” (CP 
8.12 1871, apud PEIRCE 1990: 321).

No caso de Bion, o terceiro período epistemológico, para investigação do que 
poderia ser o ideal da psicanálise científica, levou-o a adentrar o universo da mente 
humana, do pensamento (e seus distúrbios), elaborando uma teoria da ação mental, ou 
uma teoria sobre o conhecimento experimental, sobre a notação psicanalítica, sobre 
os distúrbios do conhecimento e crescimento mental. Ele estabeleceu “laços, de um 
lado, com a psicanálise e do outro com a filosofia, a matemática, a física, a arte...” 
(BLÉNANDONU, 1979: 11). Em seu primeiro período, ainda aprendendo com os 
grupos, Bion observou que os fenômenos de interação em grupos humanos evidenciam 
como as relações interpessoais e intrapessoais estão imersas em supostos básicos que 
são comandados pela mente primitiva ou protomente. Nela são ativadas valências(4), 
ou vértices de condução, tais como o de automatismo mental e onipotência, conforme 
se dá no crescimento mental e na conquista da autonomia relacionadas a configurações 
de dependência, guerra e idílio, com movimentos de ataque e fuga, rivalidade hostil, 
crueldade polêmicas, inveja e voracidade ciumenta, suspeitas paranóides de lavagem 
cerebral e doutrinas ideológicas, aliás, que podem destruir funções da vida mental. 

Em síntese, Bion observou nestas dinâmicas o clássico embate entre o narcis-
ismo e o social-ismo e a presença de um ciclo de desenvolvimento e crescimento da 
dinâmica mental que se dá por funções e categorias do pensamento. Do pensar em mitos 
e ter sonhos diurnos e noturnos de vívida qualidade pictórica até os conceitos abstratos, 
por ele classificados e distribuídos na “Grade”, desenvolvida na obra Elementos de 
Psicanálise, de 1963, mas que não serão estudados neste artigo.

Para Bion, a negação da realidade implicaria a impossibilidade de integração 
e percepção das diferentes partes de um mesmo todo e do desenvolvimento do 
pensamento verbal, hipótese formulada em sua teoria do conhecimento a partir da 
análise dos distúrbios do pensamento e da teoria das relações de objeto, bem como, no 
escopo da relação entre a posição psicótica e a oposição binária (ver BLÉANDONU, 
1979: 133 e 134-138). A crença bioniana da continuidade experiencial e inferencial 
de ligação com as realidades externas dos fenômenos no mundo se coaduna com a 
concepção peirceana do desenvolvimento futuro da experiência como um vir-a-ser 
como uma progressiva concreção dos hábitos de inferência, originária na lógica 
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inferencial abdutiva, tendendo, teleologicamente, para seus fins, sem que isto implique 
qualquer determinismo, pois a conforme Santaella:

... aceitação consciente de um hábito de inferência envolve uma expectativa de que o curso 
futuro da experiência tornará aquele hábito eficaz. Assim, a distinção normativa entre uma boa 
ou má inferência envolve referência não apenas ao fim ideal do pensamento, mas também à 
indagação se a expectativa será preenchida ou não. Uma vez que Peirce acreditava no “longo 
curso” do tempo, para ele, o fim ideal do pensamento nasceria através da experiência futura. 
Assim sendo, as ciências normativas teriam por tarefa examinar as leis de conformidade das 
coisas aos fins, esta a razão por que foram chamadas de normativas, quer dizer, uma ciência 
normativa é o estudo do que deve ser (CP 1.218), o que exclui, conseqüentemente de seu 
campo, tanto a compulsão incontrolada quanto o determinismo rígido, uma vez que, como 
nos lembra Potter (1996: 7 e 5-32), é sempre possível se agir contrariamente ao que deve ser 
(SANTAELLA 1993: 217).

A exclusão tanto da compulsão incontrolada quanto o determinismo rígido 
são características presentes na obra de Peirce e de Bion. A afirmação de Peirce que 
se, por um lado os caracteres das coisas reais não dependem de nossas opiniões, por 
outro, e ao mesmo tempo afetam nossos sentidos (CP 5.358-87) está contemplada na 
teoria de Bion. Peirce já havia prenunciado, em 1868, que “todas nossas concepções 
são obtidas por abstrações e combinações de cognições que ocorrem inicialmente 
nos juízos da experiência. [...] Por conseguinte, o mais elevado conceito que se pode 
atingir por abstrações a partir dos juízos da experiência – e, portanto, o mais elevado 
conceito que pode ser atingido em geral – é o conceito de algo que é da natureza de 
uma cognição (CP 5.255-257 de1868).

Se Peirce buscou resposta ao enigma do universo, que muito tem a nos 
ensinar, ao responder à esfinge grega que aos caminhantes no entroncamento de Tebas 
abordava provocativamente, Bion igualmente se entregou a esta experiência, e ambos 
se utilizaram de tríades para não serem devorados. Sobre essas nos dedicaremos em 
trabalhos posteriores.
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REVENDO OS PARÂMETROS DA IMUTABULIDADE DO 
SIGNO: OBSERVAÇÕES SOBRE AS TEORIAS DO SIGNO 

DE PEIRCE E VYGOTSKY, E SUA RELEVÂNCIA PARA OS 
ESTUDOS COGNITIVOS
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo apresentar uma revisão do tradicional 
conceito de imutabilidade do signo lingüístico proposto por Ferdinand de Saussure 
(1916) em seu Curso de Lingüística Geral, livro de fundação da Lingüística 
Estruturalista, a partir de um diálogo entre os conceitos de signo desenvolvidos 
pelo psicólogo russo Lev S. Vygotsky e pelo filósofo-lógico-matemático norte-
americano Charles Sanders Peirce. Defendemos a tese de que o diálogo entre 
as teorias do signo postuladas por Vygotsky e por Peirce, se apresentam como 
arcabouço teórico de fundamental relevância para os estudos cujo objetivo 
é a análise e observação da geração e do desenvolvimento da linguagem e da 
cognição, na medida em que nos permite um entendimento da evolução dos 
signos por um prisma dinâmico, dialético (enfatizando as relações entre mente e 
experiência no processo de produção dos signos) e lógico (observando as relações 
internas entre os elementos que compõem o signo). A partir diálogo entre essas 
duas definições de signo, podemos entender que os signos crescem através de 
uma evolução cognitiva, e também em sua estrutura lógica, através da geração 
dos interpretantes. Os dois conceitos de signo se complementam para a análise do 
desenvolvimento lingüístico e cognitivo, por suas noções de evolução e crescimento 
que transcendem a visão tradicional. Em ambas as teorias, tanto a significação, 
enquanto processo, e o signo, enquanto entidade abstrata, são entendidos enquanto 
fenômenos de natureza dinâmica. Porém, a ênfase da definição de Vygotsky se dá 
no aspecto sócio-histórico e psicológico da origem deste processo, enquanto que, 
para Peirce, a ênfase é dada no aspecto lógico e fenomenológico da construção 
das significações, representações e interpretações. Um dos pontos de aproximação 
entre os pensamentos de Peirce e os de Vygotsky está na definição de “mediação”. 
Este conceito se constitui como uma chave para o entendimento da forma como 
Vygotsky entendia o desenvolvimento humano por uma perspectiva sócio-
histórica. Para Vygotsky, o homem, enquanto sujeito cognoscente, se relaciona 
com o mundo da experiência através de entidades abstratas mediadoras, que são 
os signos. Devemos observar que a semiose, enquanto o processo que caracteriza a 
atividade dos signos, se constitui exatamente como um processo de transformação 
da experiência em signo. Acreditamos que um diálogo entre essas duas teorias é 
de fundamental importância para os estudos que visam à análise dos processos 
cognitivos e de significação no curso do desenvolvimento lingüístico e cognitivo 
dos indivíduos. 
SIGNO. COGNIÇÃO. VYGOTSKY. PEIRCE

REVIEWING THE PARAMETERS OF SIGN IMMUTABILITY: A DIALOGUE 
BETWEEN THE THEORIES OF SIGN ACCORDING TO PEIRCE AND 
VYGOTSKY’S VIEWS AND THEIR RELEVANCE TO COGNITIVE STUDIES
Abstract: This paper aims at reviewing the traditional concept of immutability 
of the linguistic sign created by Ferdinand de Saussure (1916) in his book called 
Course in General Linguistics which was considered to be the foundations of the 
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Structural Linguistics, based on a dialogue about the concepts of sign developed by 
the Russian psychologist Lev. S. Vygotsky and the philosopher- logic-mathematician 
Charles Sanders Pierce. We defend the idea that the dialogue between the sign 
theories proposed by Vygotsky and Pierce are fundamental and relevant theoretical 
knowledge to our study whose objective is to analyze and observe the generation 
and development of language as well as cognition. This study has allowed us to 
understand the evolution of signs through a dynamic, dialectical (focusing on the 
relations between mind and experience in the process of sign production) and 
logical (observing the internal relations among the element that comprise the 
idea of signs). The dialogues that derived from these two definitions enabled us 
to perceive that the signs grow based on a cognitive evolution and also on their 
logical structures, through the generation of interpreters. Both concepts of sign 
are complementary to the analysis of the linguistic and cognitive development 
for their notions of evolution and growth transcend the traditional explanation. 
In both theories, the construction of meaning as a process as well as the sign as 
an abstract entity, are viewed as phenomena of a dynamic nature. On one hand, 
the emphasis on the Vygotskyan definition is at the heart of the social-historical 
and psychological aspect of the origin of this process. On the other hand, for 
Peirce, the emphasis is given on the logical and phenomenological aspect of the 
construction of meanings, representations and interpretations. One of the  points 
of approximation between the Peircean and Vygostkyan thoughts is the definition 
of “mediation”. This concept is the key to the understanding of the way Vygotsky 
viewed the human development on a social-historical perspective. To Vygotsky, the 
man, as a cognoscente being, relates to the world of experience through mediating 
abstract entities which are signs. We should notice that the semiosis, as a process 
which characterizes the activity of signs, is constituted exactly as a transformation 
process in the sign experience. We believe that a dialogue between these two 
theories is extremely important to the studies that aim at analyzing the cognitive 
as well as the meaning-construction processes on the linguistic and cognitive 
development of the individuals.

“O signo é exatamente a mediação do pensar e nele 
os seres se encontram num constante diálogo e se 

constituem interpretantes do todo a que pertencem.”

                 Lauro Frederico Barbosa da Silveira

A capacidade humana de significação se apresenta como uma competência 
específica para a operação, produção e decodificação dos signos, mediações lógicas 
entre nós e os objetos que pertencem ao universo da experiência, permitindo, através 
desta faculdade, a produção dos significados. Esta competência exclusivamente 
humana, permite ao homem, em qualquer instância, a produção de novos signos, de 
combinações entre signos e novos sentidos para os signos em jogo, no processo de 
comunicação.

O sistema lingüístico é entendido, dentro das ciências humanas, como 
uma capacidade eminentemente humana de comunicação por meio de símbolos e é 
compreendido, também, como condição para o desenvolvimento cultural, além de se 
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constituir na realização mais elaborada e completa do homem em sua capacidade de 
operação com signos. Através da aquisição gradual de um sistema simbólico, o homem 
descobre uma maneira de adaptação ao meio, transformando toda a vida humana. A 
língua que é parte deste universo simbólico, representa uma capacidade exclusiva do 
homem, diferente em espécie de qualquer outro organismo.

Iremos, neste trabalho, abordar dois conceitos de signo que consideramos como 
fundamentais para estudos que têm como objetivo a observação do desenvolvimento 
dos processos de significação, considerando, sobretudo, as etapas de evolução cognitiva 
dos indivíduos. Assim, definimos um problema nos estudos sobre os processos de 
significação, pela escassez de pesquisas que enfoquem teorias específicas relacionadas 
ao conceito de desenvolvimento do signo no indivíduo, numa perspectiva que envolva 
processos de desenvolvimento cognitivo.

Se observarmos a história da Psicolingüística e seus objetivos a partir de seu 
nascimento, no início da segunda metade da década de 50, o estudo dos signos, sob a 
perspectiva da Psicolingüística, deveria pressupor o desenvolvimento de várias funções 
intelectuais do indivíduo, tais como: atenção deliberada, memória lógica, abstração e 
capacidade para comparar e diferenciar. Estas questões deveriam ser englobadas à 
Psicolingüística, na medida em que, esta ciência nasce da reunião entre a Psicologia 
e a Lingüística em prol de um entendimento sobre as relações entre a linguagem e o 
pensamento.

Em teorias específicas sobre a conceituação de signo e sua evolução, 
encontramos enfoques e referências diversas. Como exemplo, temos a definição da 
lingüística estruturalista, nas bases do pensamento de Ferdinand de Saussure, fundador 
da lingüística estrutural, que define, em seu livro, Curso de Lingüística Geral (1916), 
o signo como social e imutável.

Fernandes (1999: 67) nos explica o porquê da definição do signo saussureano 
enquanto social e imutável:

O signo é social, porque as palavras de uma língua pertencem a uma comunidade lingüística 
e não cabe a um único indivíduo tentar modifica-la em sua estrutura sonora (significante) 
ou sem seu sentido (significado). Uma vez que os signos são aceitos e usados por uma 
comunidade lingüística, cabe ao indivíduo aprendê-los utilizá-los em seu sentido (significado) 
preestabelecido pelo meio social e em sua estrutura sonora (significante).

E, assim, Fernandes (1999: 67) conclui que o conceito de arbitrariedade e 
imutabilidade do signo é uma conseqüência direta do fato de o signo ser encarado 
como um fenômeno social. O signo é arbitrário, pois o significante é produto de uma 
convenção. Na verdade, o que Saussure quer dizer com o seu conceito de imutabilidade 
do signo lingüístico, é que o significado do signo, em outros termos, a contraparte 
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do significante, enquanto um produto das convenções sociais de uma determinada 
comunidade lingüística só pode ser modificado por essa comunidade lingüística, em 
seu uso efetivo, e pelo tempo. 

Além da explicação de Fernandes sobre o conceito social e imutável do signo 
saussureano, baseando-se nas implicações da ênfase dada por Saussure à língua enquanto 
fenômeno social, devemos perceber, também, as limitações impostas por uma teoria 
do signo baseada em uma relação diádica, na qual o significado é entendido apenas 
como um produto das relações que estão em jogo no nível paradigmático do sistema 
lingüístico. Outra questão emerge da exclusão do objeto na análise do significado. 
Como podemos entender um produto significante, cujo objetivo é representar algo real 
ou não, através de um conceito que exclui o objeto que é o ponto de partida do processo 
de representação? Portanto, as discussões sobre a percepção e sua evolução para níveis 
superiores de cognição são totalmente abandonadas nesta perspectiva, mostrando a 
insuficiência dessas teorias para as ciências cognitivas e suas vertentes. 

Assim, entendemos que a estaticidade do conceito saussureano para as análises 
cognitivas emerge, além das questões explicitadas por Fernandes (1999: 66-67), do 
próprio conceito de signo saussureano que, por um lado, exclui o objeto da análise, 
e por outro lado, entende o significado como um produto de contrastes internos ao 
sistema que está longe de realmente descrever a dinâmica do processo de significação, 
que depende das inferências sociais e psicológicas que emergem das experiências de 
mundo dos indivíduos. 

Na medida em que trabalhamos nesta pesquisa com a questão da evolução dos 
conceitos em uma perspectiva que envolve o desenvolvimento cognitivo dos indivíduos, 
estamos propondo uma revisão nos parâmetros do conceito de imutabilidade do signo, 
principalmente porque novas questões foram lançadas pelas teorias emergentes das 
experiências realizadas por Vygotsky, e descritas em seu livro, Pensamento e Linguagem 
(1934), no qual constata que o signo evolui como produto do desenvolvimento dos 
processos cognitivos do indivíduo1.

Vygostky (1989) concluiu, em suas pesquisas, que os signos são formações 
dinâmicas e não estáticas, seu desenvolvimento é individual, não social. Os signos 
modificam-se à medida que a criança se desenvolve e, também, de acordo com as 

1. VYGOTSKY, L.S. Pensamento e linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1989a . p. 45-70
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várias formas pelas quais o pensamento funciona. A natureza psicológica e a estrutura 
do signo modificam-se de acordo com o desenvolvimento da criança.

Como evidência da evolução dos conceitos dos signos, acompanhando o 
processo de maturação lingüística e cognitiva do indivíduo, tomamos como base a 
afirmação de Vygotsky (1989: 104):

O significado de uma palavra representa um amálgama tão estreito do pensamento e da 
linguagem, que fica difícil dizer se se trata de um fenômeno da fala ou de um fenômeno 
do pensamento. Uma palavra sem significado é um som vazio; o significado, portanto, é 
um critério da “palavra”, seu componente indispensável. Pareceria, então, que o significado 
poderia ser visto como um fenômeno da fala. Mas, do ponto de vista da psicologia, o 
significado de uma palavra é uma generalização ou um conceito. E como as generalizações 
e os conceitos são inegavelmente atos de pensamento, podemos considerar o significado 
como um fenômeno do pensamento. Daí não decorre, entretanto, que o significado pertença 
formalmente a duas esferas diferentes da vida psíquica. 

Vygotsky (op. cit.) afirma, ainda:

O significado das palavras é um fenômeno de pensamento apenas na medida em que o 
pensamento ganha corpo por meio da fala, e só é um fenômeno da fala na medida que esta 
é ligada ao pensamento, sendo iluminada  por  ele. É um fenômeno do pensamento verbal, 
ou da fala significativa - uma união da palavra e do pensamento. Nossas investigações 
experimentais confirmam plenamente essa tese básica. Não só provaram que o estudo concreto 
do desenvolvimento do pensamento verbal é possível usando-se o significado das palavras 
como unidade analítica, mas também levaram a outra tese, que consideramos o resultado 
mais importante de nosso estudo, e que decorre diretamente da primeira: o significado das 
palavras evolui. A compreensão desse fato deve substituir o postulado da imutabilidade do 
significado das palavras.

O estudo do signo nos moldes propostos por este trabalho visa à exploração 
deste enfoque da teoria do signo, principalmente no que se refere à imutabilidade e 
individualidade, a medida que entendemos que o significado de um signo é um fenômeno 
psicológico, em outros termos, individual e passível de evolução e modificação no curso 
do desenvolvimento cognitivo. O significado é, assim, um fenômeno que dependente 
da maturação cognitiva do intérprete. Essas questões que emergem das teorias de 
Vygostsky estão de acordo com a definição peirceana do signo triádico, sobretudo, no 
que concerne à teoria do interpretante. 

No que se refere ao conceito da evolução dos signos acompanhados da 
maturação cognitiva e lingüística, explicitado na citação de Vygotsky, contradizendo o 
conceito de imutabilidade dos significados, Fernandes (1993: 10) nos explica, através 
de um exemplo lingüístico, as evidências da evolução dos conceitos no domínio da 
linguagem:

(...) Isto não quer dizer, no entanto, que domine, no mesmo nível de um adulto, o plano do 
significado das palavras. Em outros termos, a fala da criança, desta fase até a adolescência, 
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coincide com a do adulto apenas em sua referência objetiva básica, mas não no nível das 
referências conceituais dos significados. Ao conceituar a palavra “saudade”, por exemplo, 
usando as palavras poéticas do trágico grego Eurípedes, do século IV a.C., em sua obra 
Alceste, poder-se-ia dizer que “saudade é a presença de uma ausência”. Para um adulto, este 
conceito, por si só, basta: atinge a mente e a emoção. Não se pode defini-la desta forma, no 
entanto, para uma criança de sete anos. Seria necessário buscar outros recursos mais práticos 
e outros apelos subjetivos para explicar a uma criança o que é “saudade”. As referências 
objetivas básicas coincidem, na criança e no adulto, mas não há equivalência nas suas 
referências conceituais a este nível de abstração. Isto é uma evidência de que os conceitos 
das palavras evoluem, acompanhando o processo de maturação lingüística e cognitiva.

Se por um lado, Vygotsky postula um conceito de signo mutável e dinâmico, 
através da maturidade psicológica e cognitiva do indivíduo, por outro lado, Peirce, 
postula um conceito de signo mutável e dinâmico pelas relações lógicas instauradas na 
relação entre os três correlatos do signo: o Representamen, o Objeto e o Interpretante. 
Estamos dizendo com isso, que os dois conceitos se apresentam com definições 
eminentemente dinâmicas do significado, sendo, por um lado, no caso de Vygotsky, 
dada a ênfase no caráter psicológico da entidade signo e seu desenvolvimento através 
da maturação cognitiva, e, no caso de Peirce, a ênfase na função lógica do signo e sua 
evolução através da geração dos interpretantes.   

O conceito peirceano de signo é definido como um signo que representa algo 
para alguém, porém, sob certo aspecto. Este algo é o Objeto que o signo representa sem 
abarcar o todo deste Objeto que representa e, através deste processo de representação, 
se direciona para alguém (todo signo representa alguma coisa para alguém), gerando 
na mente do intérprete, outro signo equivalente ou desenvolvido, o qual, Peirce intitula 
como Interpretante2. Assim, podemos perceber que a própria geração dos Interpretantes, 
enquanto signos mais desenvolvidos, constitui um processo dinâmico e evolutivo na 
mente do intérprete.

Em resumo, a união dos conceitos de signo de Vygotsky e Peirce, se apresenta 
como arcabouço teórico satisfatório para o estudo dos processos de desenvolvimento 
da cognição, nos permitindo um entendimento da evolução dos signos por um prisma 
dinâmico, dialético (enfatizando as relações entre mente e experiência no processo 
de produção dos signos) e lógico (observando as relações internas entre os elementos 
que compõem o signo). Portanto, se os signos crescem através da evolução cognitiva 
dos intérpretes, eles também crescem, em sua estrutura lógica, através da geração dos 
interpretantes. 

Esses conceitos são de fundamental importância para os estudos sobre o 
desenvolvimento lingüístico e cognitivo pelas noções de evolução e crescimento que 
transcendem a visão tradicional. Em ambas as teorias, tanto a significação, enquanto 

2. PEIRCE, Charles Sanders. Semiótica e filosofia. São Paulo: Cultrix, 1972. p. 94
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processo, e o signo, enquanto entidade abstrata, são entendidos enquanto fenômenos 
de natureza dinâmica.

Um dos pontos de aproximação entre o pensamento de Peirce e os conceitos 
de Vygotsky, que vale ser observado, está na definição de “mediação”. Este conceito 
se constitui como uma chave para o entendimento da forma como Vygotsky entendia 
o desenvolvimento humano por uma perspectiva sócio-histórica. Para Vygotsky, 
o homem, enquanto sujeito cognoscente, se relaciona com os objetos do mundo da 
experiência através de entidades abstratas mediadoras, que são os signos. Em outros 
termos, representações do mundo da experiência que o circunda.

Oliveira (1993: 59) aponta a importância do conceito de mediação no 
pensamento de Vygotsky:

Uma idéia central para a compreensão das concepções de Vygotsky sobre o desenvolvimento 
humano como processo sócio-histórico é a idéia de mediação. Enquanto sujeito de 
conhecimento, o homem não tem acesso direto aos objetos, mas um acesso mediado, isto é, 
feito através de recortes do real operados pelos sistemas simbólicos de que dispõe. 

Assim, para Vygotsky, a natureza da mediação se constitui como capacidade 
humana de “operar mentalmente sobre o mundo” (Oliveira, 1993: 59) e, através desta 
operação, Vygostsky constata a existência de “algum tipo de conteúdo mental de 
natureza simbólica” (Oliveira, 1993: 59) que se representa na experiência como um 
todo, transpondo esta experiência para o mundo mental do indivíduo.

Devemos observar que a semiose, enquanto o processo que caracteriza a 
atividade dos signos, se constitui exatamente como processo de transposição do 
mundo da experiência externa, para um mundo mental, uma realidade refletida deste 
mundo externo na mente do indivíduo. Neste ponto, encontramos relações entre Peirce 
e Vygotsky. Porém, a ênfase da definição de Vygotsky se dá no aspecto social da 
origem deste processo, enquanto que, para Peirce, a ênfase é dada no aspecto lógico e 
fenomenológico da construção das representações.

A ênfase na origem social das mediações nos é explicada por Oliveira (1993: 
60):

Se por um lado a idéia de mediação remete a processos de representação mental, por outro 
lado refere-se ao fato de que os sistemas simbólicos que se interpõem entre sujeito e objeto 
de conhecimento têm origem social. Isto é, é a cultura que fornece ao indivíduo os sistemas 
simbólicos de representação da realidade e, por meio deles, o universo de significações que 
permite construir uma ordenação, uma interpretação, dos dados do mundo real. Ao longo de 
seu desenvolvimento o indivíduo internaliza formas culturalmente dadas de comportamento, 
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num processo em que atividades externas, funções interpessois, transformam-se em atividades 
internas, intrapsicológicas.

Portanto, na perspectiva de Vygotsky, o homem aprende gradualmente 
do mundo sócio-cultural um sistema simbólico fundamental para fazer os recortes 
da realidade e, assim, organizar e ordenar a experiência apreendida, gerando, neste 
processo, as interpretações. O processo de apreensão deste sistema simbólico se dá 
gradativamente no curso de seu desenvolvimento cognitivo, através de um processo 
de apreensão que Vygotsky chamou de “internalização” dos dados do universo sócio-
cultural.

É importante pensarmos que a definição do conceito de “mediação” e 
“internalização” se apresentam como processos fundamentais para o desenvolvimento 
cognitivo, na medida em que, para Vygotsky, o desenvolvimento cognitivo não é 
entendido como um processo abstrato e desarticulado do contexto sócio-cultural dos 
indivíduos. A relação se dá em nível dialético, entre os signos e o universo sócio-
cultural, e entre os signos e a mente interpretadora. Vale ressaltar que Peirce resolve 
em seu conceito de signo as separações entre o mundo cultural e o mundo mental, na 
medida em que o Interpretante, se constitui como correlato do signo que introduz, no 
processo de interpretação, as inferências da esfera social, cultural e psicológica do 
indivíduo. E por outro lado,  a própria noção de semiose constitui um processo dialético, 
de forma que, no processo de apreensão dos fenômenos constituintes da experiência, o 
homem o traduz em signo, um processo mental de interpretação e recorte da realidade. 
Santaella (1995: 86) nos diz que

nascer, para nós, não é senão chegar e encontrar o universo da linguagem coletivamente já 
em curso e que este curso não depende de cada uma de nossas existências individuais. “A 
linguagem não está em nós. Somos nós que estamos na linguagem”, diria Peirce.

Assim, este processo de “internalização” pode ser entendido como um processo 
semiótico, na medida em que, no decorrer deste processo, o mundo sócio-cultural é 
apreendido com o objetivo de gerar significados como ordenadores do processo de 
interpretação. Dessa forma, a “internalização” de Vygostsky pode ser observada, 
também, como um processo de semiose. Através da geração dos signos-interpretantes, 
o intérprete infere, na geração dos significados, suas experiências prévias de mundo.

Frawley (1999: 122), ao apresentar suas críticas à tradução para o inglês 
dos termos técnicos russos usados por Vygotsky, nos descreve o conceito dinâmico e 
evolutivo implícito na terminologia russa:

Una mirada a los términos rusos reales clarifica considerablemente este punto. Un término 
técnico para “internalización” es vrashchivanie que literalmente significa “encarnar”. 
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El carácter dinámico y evolutivo de la noción se pierde en la traducción nominal inglesa. 
Vrashchivanie implica que el pensamiento superior surge a partir de la transformación activa 
y nutriente de lo externo, dentro de la experiencia persionalmente significante. Otros dos 
términos rusos apoyan esta interpretación. El término para “significado”, como sabemos por 
el capítulo 1, es smysl, pero más específicamente osmyslivanie, “significación”; la experiencia 
es perezhivanie, literalmente “vivir a través”, pero probablemente mejor traducido como 
“experiencia vivida” (...) Así, cuando hablamos de internalización en la teoría vygotskyana, 
estamos describiendo más propiamente la encarnación de la experiencia vivida del significado 
personal.

Esta questão explicitada por Frawley serve para mostrar que o processo de 
“internalização”, em sua definição original, se aproxima em muito do conceito de 
semiose e de sua atividade de tradução da experiência em signos, na medida em que, 
em russo, este termo tem como sentido, a “encarnação da experiência vivida dentro do 
significado pessoal”.

Se, por um lado, Vygotsky enfatiza o caráter psicológico desse processo de 
tradução da experiência, por outro, Peirce o considera como uma apreensão, em caráter 
lógico, da experiência. Dessa forma, a “internalização” necessita da “mediação” para 
corporificar a experiência apreendida.

Essas definições são importantes para as discussões sobre as relações entre a 
linguagem e o pensamento. De que forma a língua, enquanto um sistema semiótico, 
ou melhor, sistema simbólico, cujos signos são dependentes das convenções sociais e 
culturais de uma determinada comunidade lingüística, se constitui como um sistema 
organizador do pensamento. Frawley (1999: 124), a partir das discussões sobre a 
definição de mediação para Vygostsky, afirma que “el habla es un lenguaje para el 
pensamiento, no un lenguaje del pensamiento”

Na medida em que a língua é um sistema de símbolos, ela se constitui como 
uma “macromediação” em sua forma sintagmática de organização desses símbolos e 
contém unidades menores, isto é, signos que se organizam nesta “macromediação” 
para gerar significados. Esta organização é fundamental para o entendimento das 
relações entre o pensamento e a linguagem. Estudar a semiose é, de certa forma, 
estudar o pensamento e os processos de racionalização intrínsecos aos processos de 
aquisição do conhecimento. A teoria dos signos que emerge do pensamento de Peirce 
é, portanto, fundamental para o entendimento dos processos de geração dos conceitos. 
Para Santaella (1995: 19):

Qualquer pensamento se processa por meio de signos. Qualquer pensamento é a continuação 
de um outro, para continuar em outro. Pensamento é diálogo. Semiose ou autogeração é, 
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assim, também sinônimo de pensamento, inteligência, mente, crescimento, aprendizagem e 
vida.

Tanto em Peirce, como em Vygostsky, encontramos um conceito de signo que 
rompe com as limitações impostas por conceitos diádicos, dicotômicos e, também, 
behavioristas de entendimento dos processos de significação. Vygotsky ao discutir 
sobre a estrutura das operações com signos, postula uma relação dialética e reclama 
um engajamento ativo por parte do intérprete3.

 Assim, podemos encontrar relações entre a definição da estrutura das operações 
com signos, com o próprio conceito peirceano de signo. Há a relação dialética entre 
mente interpretadora e signo, que Peirce introduz em seu conceito de signo. Como 
pudemos observar, para Vygostsky, o indivíduo deve estar engajado no estabelecimento 
dessa relação significante. Em outros termos, o que Vygostsky chama de elo de segunda 
ordem é a mediação do signo introduzido pela mente interpretadora. Essa definição 
rompe, portanto, com as limitações das relações S → R, através da introdução do signo, 
por parte do intérprete, como mediação. Outra definição importante de Vygotsky é a 
noção do signo que “age sobre o indivíduo”. Esta característica, também, aproxima o 
conceito vygostskyano de signo do conceito peirceano, na medida em que descreve 
a atividade potencial do signo de significar algo para alguém, afetando diretamente 
a mente interpretadora, em um processo dialético entre signo e mente interpretadora, 
determinando, neste processo, o Interpretante. Como observa Santaella (1995: 86): 
(...) a relação do signo com o interpretante delineia-se porque o signo deve afetar uma 
mente (existente ou potencial) de modo a determinar (criar) algo nessa mente, algo 
esse que é chamado de interpretante.

Assim, o interpretante é a interpretação, a representação do signo numa mente 
interpretadora qualquer afetada pelo signo. Santaella (1995: 88) alerta-nos para o fato de 
que Peirce não fala em significado do signo, porém, algumas aproximações podem ser 
feitas nesse sentido. Como afirma Santaella (1995: 88) o interpretante é o significado 
do signo, ao mesmo tempo que se constitui em outro signo. Portanto, o processo de 
significação é sempre um processo dinâmico, cujas características primordiais são a 
continuidade, a evolução e o crescimento.

Voltando a Vygotsky este processo de atividade do signo com a mente 
interpretadora, tem, como conseqüência, a condução dos seres humanos à uma estrutura 
de comportamento especificamente humana, um tipo específico de processamento 
psicológico com origens na esfera sócio-cultural. Assim, a ação dos signos e seu 

3. VYGOTSKY, L.S. Pensamento e linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1989a . p. 44-45.
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caráter de mediação são entendidos enquanto processos psicológicos ou, nos termos de 
Vygostsky, “processos mentais superiores”. Segundo Vygotsky (1989a: 45):

O uso de signos conduz os seres humanos a uma estrutura específica de comportamento 
que se destaca do desenvolvimento biológico e cria novas formas de processos psicológicos 
enraizados na cultura.

Dessa forma, nos encontramos frente a uma definição de signo cuja ênfase se 
encontra em uma visão do homem enquanto um ser com a capacidade de produção e 
operação com signos. O homem é entendido enquanto uma criatura cuja característica 
é a capacidade eminentemente humana de gerar signos em um nível de processamento 
mental e psicológico que o diferencia de outros animais. 

É importante percebermos que esta capacidade humana de uso e operação com 
signos se apresenta, na teoria de Vygotsky, como um processo de desenvolvimento que 
segue o curso da maturação cognitiva e lingüística dos seres humanos. Nesses termos, 
o desenvolvimento desta capacidade de uso de signos está sujeita as leis básicas do 
desenvolvimento psicológico humano. 

Na perspectiva de Vygotsky, os signos evoluem de forma paralela à maturação 
cognitiva dos indivíduos, sendo que esses signos são fruto desta capacidade cognitiva 
do homem de “internalizar” e “mediar” a experiência que o cerca e, através deste 
processo evolutivo gerar o conhecimento. O signo está, portanto, sujeito às leis 
do desenvolvimento cognitivo dos indivíduos e das formas como o pensamento 
funciona.

Assim, encontramos nas teorias de Vygotsky a ênfase no desenvolvimento 
daquilo que chamava de “processo mental superior”, sendo que o signo, como pudemos 
observar, se apresenta como essa forma de “processo mental superior”. O signo na 
perspectiva de Vygotsky é, portanto, um produto mental superior, caracterizado pela 
complexidade e dinamismo.

Vygotsky (1989a: 51) concluiu, através de seus estudos, que a função 
mediadora ou, em seus termos, o “aspecto indireto” dessas operações psicológicas 
se constitui como uma característica essencial dos processos mentais superiores. 
A utilização dos signos é, portanto, uma atividade que segue o desenvolvimento 
psicológico dos indivíduos e se apresenta como um processo dialético e dinâmico, 
caracterizado pela mediação da experiência, através do signo interpretado pela mente. 
Este processo resulta nos significados que apresentarão variações no que concerne a 
sua realidade subjetiva.

Fernandes (1999: 69) nos explica que a imutabilidade do signo se dá apenas 
em sua “referência objetiva”, sendo que no curso do desenvolvimento cognitivo, 
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enquanto resultado de um processo dialético, o domínio cognitivo sobre o significado 
do signo varia de acordo com a maturidade do indivíduo, que terá como resultado 
variações na produção dos conceitos:

Assim, para Vygotsky, o signo só é imutável em sua referência objetiva, isto é, o indivíduo 
usará o mesmo significante “saudade”, por exemplo, aos sete e aos dezessete anos, mas é 
mutável, em relação ao desenvolvimento de seus processos cognitivos (referência ao processo 
de maturação). Isto quer dizer que, ao usar a palavra “saudade”, aos sete anos, o indivíduo 
não tem o mesmo domínio cognitivo que terá sobre o seu significado (sentido) ao usá-lo aos 
dezessete anos.

A utilização dos signos é, portanto, resultado de um processo complexo, e é 
dependente das leis do desenvolvimento cognitivo humano. É fundamental enfatizarmos 
esse caráter evolutivo dos signos, contextualizado no desenvolvimento dos processos 
psicológicos humanos, na medida em que entendemos que as semioses apresentam 
variações por serem resultados da maturação gradativa da cognição e da linguagem. 

Vygotsky (1989a: 51-52) descreve a operação com signos como resultado do 
desenvolvimento cognitivo humano:

Observamos que as operações com signos aparecem como o resultado de um processo 
prolongado e complexo, sujeito a todas as leis básicas da evolução psicológica. Isso significa 
que a atividade de utilização de signos nas crianças não é inventada e tampouco ensinada 
pelos adultos; ao invés disso, ela surge de algo que originalmente não é uma operação com 
signos, tornando-se uma operação desse tipo somente após uma série de transformações 
qualitativas. Cada uma dessas transformações cria condições para o próximo estágio e é, 
em si mesma, condicionada pelo estágio precedente; dessa forma, as transformações estão 
ligadas como estágios de um mesmo processo e são, quanto à sua natureza, históricas.

Assim, o uso dos signos por parte da criança nos é descrito por Vygotsky 
como um processo de internalização, cujo desenvolvimento de um determinado 
estágio, depende do desenvolvimento e maturação do estágio precedente. Em outros 
termos, podemos entender o desenvolvimento do uso dos signos como um processo 
histórico (dependente do desenvolvimento do indivíduo sob as leis sócio-culturais 
que regem sua comunidade), dinâmico, no qual a referência subjetiva do signo evolui 
qualitativamente (e quantitativamente em termos de estruturação de sentenças) a partir 
de uma referência subjetiva anterior. 

O significado do signo, para evoluir, depende da maturação cognitiva do 
indivíduo, como um vetor impulsionador, através do qual, ocorrem inferências de novas 
referências subjetivas qualitativamente superiores, oriundas de estágios cognitivos 
superiores. Este processo está profundamente relacionado ao conceito vygotskyano de 
“desenvolvimento”. Vygotsky (1989a: 63) assim define o processo de desenvolvimento 
cognitivo humano: O desenvolvimento, neste caso, como freqüentemente acontece, 
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se dá não em círculos, mas em espiral, passando por um mesmo ponto a cada nova 
revolução, enquanto avança para um nível superior.

Peirce também nos apresenta uma visão do desenvolvimento das cognições 
enquanto um processo relacional, de forma que uma determinada cognição, é 
determinada pela cognição anterior conhecida. Segundo Peirce (1980: 69):

A cognição que mal começa já está mudando; só no primeiro instante se pode dizer que seja 
intuição. E, portanto, apreendê-la seria um evento que não aconteceria no tempo. Além disso, 
todas as faculdades cognitivas que conhecemos são relativas, e seus produtos são relações. 
Mas a cognição de uma relação é determinada por cognições anteriores. Nenhuma cognição 
não determinada por outra anterior pode ser conhecida. (…)

Neste ponto, os conceitos de Peirce aproximam-se dos de Vygotsky, na medida 
em que o processo de geração das cognições é resultado de um desenvolvimento, no 
qual as cognições anteriores determinam as cognições posteriores, em um processo 
eminentemente dinâmico e evolutivo. Novamente, vale ressaltar, que enquanto 
Vygotsky observa o desenvolvimento cognitivo por uma perspectiva psicológica, e, 
sobretudo, dependente do desenvolvimento sócio-cultural, Peirce, de forma distinta, 
observa o desenvolvimento das cognições por uma perspectiva baseada na lógica, 
no qual cognições prévias são vetores para a constituição das cognições posteriores. 
Encontramos, dessa forma, uma visão evolutiva e dinâmica nos conceitos desses dois 
pensadores, demonstrando, assim, a importância de um diálogo entre suas teorias para 
uma análise plena do desenvolvimento cognitivo humano.
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Resumo: Com este trabalho procuramos discutir a relevância que Peirce atribui à 
cognição no processo de constituição da experiência mental. Em princípio, sob uma 
ótica fenomenológica, pensaremos como a cognição pode transformar a ação factual 
da secundidade no hábito de mediação da terceridade. Isto porque, permanecendo 
uma reação através do tempo ela se torna uma regularidade no tempo, cabendo ao 
hábito instaurado pela cognição transformar a percepção e afecção do fenômeno 
na inteligibilidade da mediação do signo.  Assim, reconhecendo a natureza triádica 
da semiose entre fundamento, objeto e interpretante do signo, refletiremos em que 
sentido a cognição é uma semiose na qual são gerados hábitos interpretantes. Em 
seguida, questionaremos em que medida a mente é uma semiose na qual a cognição 
desenvolve uma “corporeidade” como hábito inteligente através do tempo – de 
acordo com a concepção peirceana sobre uma inteligência científica ser aquela 
capaz de apreender através da experiência. Sendo constituída pela associação de 
hábitos cognitivos no tempo, esta corporeidade permitiria à mente experimentar 
e aprender através do tempo Por fim, procuraremos levantar algumas diferenças 
no que tange à cognição presente em semioses materiais e mentais. Com base na 
concepção de Peirce sobre um continuum ontológico entre mente e matéria, por ele 
chamado Sinequismo, a matéria seria um tipo de mente com hábitos fixados sob 
extrema rigidez (CP. 6.268). Não possuindo uma natureza ontológica específica, a 
matéria manteria algumas propriedades mentais, como a capacidade para adquirir 
hábitos. No entanto, em razão da pouca flexibilidade desta habilidade cognitiva, 
a matéria não conseguiria ‘quebrar hábitos’ integralmente, ou seja, mediar 
uma inovação de hábitos sem se dissipar por completo através do tempo. Esta 
“dissipação” da matéria seria, assim, uma espécie de contração de sua capacidade 
cognitiva para lidar com a variação de hábitos. Por outro lado, a capacidade 
cognitiva da mente para lidar com a transformação de seus hábitos, seria uma 
espécie de expansão das dimensões cognitivas abarcadas em sua experiência. 
Embora a matéria possa ser cognitiva, isto é, possa gerar hábitos interpretantes, 
ela se distingue da mente na medida em que esta possui habilidades cognitivas que 
podem ser transformáveis radicalmente através do tempo. Diante do levantamento 
destas questões, procuraremos mostrar como a perspectiva peirceana problematiza 
os processos e materiais constituintes da cognição e da mente, sem que para isto 
precise recorrer a um mecanicismo que implique igualar as dimensões cognitivas 
presentes em semioses materiais e mentais. 
Palavras-chave:  hábito; cognição; mente; matéria.

Introdução. 
Consideramos que C.S. Peirce (1838-1914) procurou abarcar distintos 

campos do conhecimento em sua singular apropriação das experiências filosófica 
e científica. Um de seus principais interesses pode ser reconhecido na investigação 
de questões concernentes à natureza e constituição de processos de conhecimento.  
Para ele, o signo é um processo de mediação que põe qualidades e relações em trânsito 
por meio de suas dinâmicas constituintes, isto é, de suas semioses. A atividade do 
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signo, ou a semiose, é um processo de conhecimento que permite ao pensamento 
uma transformação de sua experiência com a atualização e virtualização de hábitos 
cognitivos através do tempo. Neste sentido, não sendo o pensamento redutível a um 
instante no tempo, mas sim expansível através do tempo, a articulação entre estes 
hábitos cognitivos expressaria a experiência enquanto pensamento em atividade. 
Assim, entendendo que o pensamento envolve relações entre qualidade no e através 
do tempo, a mente e a matéria seriam ambas semioses nas quais hábitos cognitivos se 
desenvolvem. Com base nestes apontamentos, junto às reflexões de Peirce pensaremos: 
Como pode a experiência distinguir uma qualidade de uma representação, isto é, como 
algo que se faz no tempo pode atravessar este tempo sem dele se esvair completamente? 
Como podemos conceber as dimensões da cognição presentes em experiências 
semióticas? Seria a mente concebível como um processo de conhecimento distribuído 
na continuidade entre espaço e tempo da qual emergem hábitos cognitivos? 

1 – A natureza triádica da cognição 
Conforme argumenta Peirce (CP. 1.180-187) acerca das articulações entre 

áreas do conhecimento, a Filosofia encontra na Fenomenologia sua primeira e 
primordial ciência. Isto porque sendo a experiência o âmbito fundamental no qual o 
conhecimento se constitui, caberia à Fenomenologia o estudo dos elementos aos quais 
as experiências estão sujeitas, isto é, os fenômenos. Tudo aquilo que se faça presente 
para uma experiência imersa no espaço e no tempo – seja esta presença da natureza 
de um sonho, uma idéia, uma lembrança, um som, uma fórmula, um filme, etc. – pode 
ser considerado um fenômeno (CP. 1.284). A multiplicidade de fenômenos que podem 
vir a ser apreendidos por uma experiência  abarca a idéia de que o fenômeno não 
precise ser da natureza de algo real, podendo ser uma potencialidade, ou mesmo uma 
virtualidade1.

A investigação fenomenológica lidaria com o reconhecimento de 
características recorrentes em fenômenos vivenciados por uma experiência. Peirce 
concebe que suas categorias constituiriam estas formas de reconhecimento, isto é, estas 
distinções das gradações de intensidade manifestas nos fenômenos. Nesta perspectiva 
sobre a distinção de aspectos recorrentes nos fenômenos Peirce concebe que estes 

1.  A potencialidade isolada  seria uma intensidade sem qualquer definição, sem qualquer singulari-
zação que a torne uma atualidade possível. Já a virtualidade seria uma dimensão na qual uma inten-
sidade adquire uma gradação de singularidade enquanto atualização atualizações possível. Conforme 
as colocações de Jorge (2006,180-181). “Virtual não deve ser confundido com potencial, que não tem 
eficiência atual nele mesmo, pois é na atualização associativa de interpretantes (do primeiro e tercei-
ro no segundo)ou de idéias, que o virtual atinge a extensão de seu grau de eficiência no tempo, e sua 
gradações de sentidos possíveis, parte-passado-parte-vir-a-ser, podem indutivamente se fazer desven-
dadas ao longo do caminho pela investigação.”  
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apareçam sob três categorias: a primeiridade, que abarca noções como qualidade, 
originalidade, espontaneidade e acaso; a secundidade, onde incidem noções como 
relação, singularidade, alteridade e existência; e terceridade, onde habitam noções 
como mediação, generalidade, regularidade e lei (CP. 5.557). 

Na primeiridade a variedade qualitativa é predominante, o que faz com que 
nesta dimensão não haja qualquer traço de oposição, ou de processo envolvido no 
fenômeno, mas somente qualidades e potencialidades abertas às múltiplas formas de 
devir nas quais elas podem ser atualizadas e virtualizadas.  A secundidade é a dimensão 
na qual são corporificados aspectos de particularidades qualitativas, sendo por isto um 
campo fenomênico no qual é predominante a relação de oposição e confronto entre 
forças singulares. Já a terceridade é o âmbito no qual se estabelecem generalizações e 
hábitos de conduta que expressam a constituição de regularidades, isto é, de formas de 
pensamento que adquirem uma extensão através do tempo. 

Para a aplicação das categorias aos fenômenos é possível que em cada 
categoria seja concebida a presença de habilidades aliadas à experiência, que, 
conforme as colocações de Ibri (1992:6) podem ser resumidas como: “(...) ver, atentar 
para e generalizar.” Considerar a presença destas habilidades na experiência permite 
pensarmos a amplitude de relações abarcadas pelas categorias fenomenológicas na 
medida em que qualquer instância de experiência  pode ‘ver’ qualidades sem qualquer 
oposição, ‘atentar para’ relações entre diferenças, e ‘generalizar’ regularidades e 
continuidades da experiência no tempo.

É justamente nesta capacidade de generalização e mediação que Peirce 
enfoca sua investigação ao abordar a experiência e sua relação com a cognição. Como 
fenômenos que aparecem simultaneamente podem ser distinguidos pela experiência?  
Em que medida pode a experiência atravessar o instante imediato através de mediações 
que ponham em trânsito qualidades e singularidades de fenômenos? 

(...) aquele elemento de cognição que não é nem sentimento nem sentido de polaridade é a 
consciência de um processo, e isto na forma de um sentido de aprendizagem, de aquisição, de 
crescimento mental, é eminentemente característico da cognição. Este é um tipo de consciência 
que não pode ser imediato uma vez que ele demanda um tempo, e isto não meramente porque 
ele continua através de todo instante daquele tempo, mas porque ele não pode ser reduzido a 
um instante.  (CP. 1. 381)

A argumentação de Peirce propõe que diferente de sentimento (qualidade), ou 
sentido (relação) de polaridade, a consciência de um processo (mediação) é característica 
fundamental da cognição. Isto na medida em que, sob o registro da terceridade, a 
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cognição é um tipo de consciência que demanda um tempo na experiência, não podendo 
ser reduzida a um dado instante daquele tempo. 

Ao permanecer a insistência de uma reação através do tempo ela se transforma 
em uma regularidade no tempo, de modo que o hábito da generalização instaurado 
pela cognição em certa medida transforma a percepção e afecção do fenômeno na 
inteligibilidade da mediação do signo. Assim: 

O reconhecimento da insistência de uma experiência requer um intelecto comparador que 
medeie a imediatidade de cada uma das ocorrências desta experiência.. (...)  a permanência 
de uma reação fá-la descaracterizar-se como tal por se tornar uma regularidade no tempo. 
(Ibri, 1992, 29- 30)

Com base nas colocações de Ibri acima enunciadas, o intelecto é a habilidade 
de reconhecimento e transformação da insistência de uma experiência. Como meio 
de atravessar o instante imediato ao mesmo tempo em que dele se apreenda algo, a 
intelecção seria o processo de estabelecimento de regularidades nas interações entre os 
signos atualizados e virtualizados em e para uma experiência. Deste modo, a intelecção 
criaria signos aptos a atuarem como hábitos cognitivos, isto é, como processos de 
conhecimento das dinâmicas acionais de um pensamento junto à experiência.  

De acordo com este concepção, a percepção estaria imersa no âmbito da 
primeiridade, no qual um primeiro é percebido imediatamente, sem qualquer elemento 
que o relacione a um segundo (uma alteridade), ou a um terceiro (uma generalidade). 
A afecção estaria ligada ao domínio da secundidade no sentido em que aquilo que afeta 
(fisicamente) e afecciona (psiquicamente) se encontra em uma relação onde prevalece 
a alteridade inerente a um confronto entre forças singulares. Já a intelecção seria o 
processo de transformação de uma reação no tempo em uma regularidade através 
do tempo, instaurando com a mediação um processo cognitivo que põe qualidades e 
singularidades em trânsito. 

Como uma semiose recorrente na terceridade, podemos dizer que a cognição 
seria um hábito interpretante apto a enfrentar o crescimento da complexidade semiótica 
de instanciação de fundamentos e objetos do signo.  Em outras palavras, para Peirce 
a cognição é um hábito que envolve a emergência de uma qualidade como primeiro 
(fundamento), uma relação frente a sua existência como segundo (objeto) e uma 
medição destas em um evento no mundo como um terceiro (interpretante) sempre 
falível como significado em experimentação no pensamento.

Com efeito, Peirce afirma que a experiência é pensamento em atividade (CP. 
4.68), ao passo em que a existência de singularidades se afirma no continuum partilhado 
por signos capazes do crescimento e expansão das significações que experimentam 
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em suas atividades. Assim, Peirce faz questão de ratificar a ênfase na idéia de que as 
semioses mentais que envolvem fenômenos cognitivos partilham uma continuidade 
de constituição que as projetam, invariavelmente, para interações entre diferentes 
qualidades fenomênicas. (CP. 1.66)

A atividade da experiência de um pensamento com poder de crescimento, isto 
é, a atividade mental, deve dispor de uma condição de flexibilidade frente às variações 
de seus hábitos de conduta – já que sem esta condição ela não se desenvolveria, das mais 
variadas formas, como atividade cognitiva. Deste modo, a própria idéia de crescimento 
possui aspectos de um signo de terceridade que envolve o tempo como um campo da 
variação contínua, isto é, um tempo de natureza infinitesimal que em si abarca tanto o 
atual quanto o virtual.2 O crescimento relativo à cognição seria, portanto, um processo 
de retenção de aspectos qualitativos e relacionais do signo sem que este deixe de vir a 
ser tomado por novas afetações da secundidade.

2 . A corporeidade do hábito como expressão de mente e inteligência

Contínuo, na obra peirceana, tem o sentido de algo cujas ‘possibilidades de determinação 
nenhuma quantidade de individuais poderia exaurir’, sendo que a generalidade é um modo 
elementar de continuidade, ou uma ‘generalidade de uma lei de relação’. (Jorge, 2006, 54)

Conforme as colocações de Jorge, o contínuo é uma generalidade de 
possibilidades não exaurível por qualquer conjunto de particularidades. Isto significa 
que a generalidade da mediação passa a atuar como existente na realidade enquanto 
uma regularidade de relações. Assim, assumindo que as instâncias fenomenológicas da 
experiência partilham suas existências em vários continua reais, devemos considerar 
que a própria constituição do signo e da cognição nasce da vinculação entre diferentes 
intensidades de fenômenos apreensíveis por uma experiência.  

Emergindo deste continuum no qual se pode distinguir uma cognição inicial, 
prévia a todas as outras (CP. 5.262), a cognição seria uma espécie de conhecimento que 
envolve uma atividade voltada à obtenção de algum resultado, isto é, uma atividade 
imbuída de algum propósito, teleológica. Porém, este propósito não é controlado 
previamente pelo hábito cognitivo, sendo sim um processo que acontece no fluir destas 
semioses através do tempo. (Peirce, 2008,189). O caráter de finalidade seria, assim, 
inerente à atividade cognitiva sem ser seu único horizonte de crescimento, pois sendo 

2. Ao levantar o problema da constituição do tempo e de sua percepção e concepção pelo pensamento 
Jorge (2006,84) reflete que: “ (...) ‘o presente esta conectado ao passado através de uma série real de 
passos infinitesimais’ (CP. 6.109).. A difusão infinitesimal da consciência como generalidade, produ-
zindo generalização, é o sentimento direto do conteúdo se difundindo. A consciência deve cobrir um 
intervalo de tempo, o que possibilita o conhecimento do tempo e sua formulação conceitual.. Pode se 
dizer que se está imediatamente consciente por meio de um intervalo infinitesimal d e tempo.
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o propósito um signo de terceridade ele é suscetível às variações instauradas pelas 
outras dimensões fenomenológicas a ele correlacionadas.  

A análise lógica aplicada ao fenômeno mental mostra que há apenas uma lei da mente, que as 
idéias tendem a se espalhar continuamente e afetar outras que estão para elas em uma relação 
de afecção. Ao se espalhar as idéias perdem intensidade e, particularmente, o poder de afetar 
outras, mas ganham generalidade e misturam-se com outras idéias (CP. 6.104)

Conforme a colocações de Peirce, estando sob uma dimensão qualitativa 
(primeiridade) as idéias possuem grande intensidade de afetação, ao passo em trazidas 
para o confronto com uma alteridade (secundidade) elas perdem intensidade e ganham 
generalidade (terceridade). Perder intensidade e ganhar generalidade seria, assim, a 
tendência preponderante na atividade de idéias dotadas de força suficiente para afetar 
outras idéias sem perder completamente suas qualidades e singularidades.   

Ao indicar ‘apenas’ uma lei da mente, Peirce compreende que esta regularidade 
(a de que as idéias tendem a se espalhar e afetar outras) é preponderante frente a outras 
tendências de consolidação da atividade mental.  O poder de afetação presente nas 
idéias não seria previamente controlável ou conhecível, mas sim instituído nas próprias 
dinâmicas semióticas nas quais ele se atualiza e virtualiza para uma experiência. 

Ao adquirir generalidade uma idéia desenvolve uma instância interpretante 
que é a expressão de hábitos de conduta. Como vimos anteriormente, a cognição 
não necessita constituir todas as modalizações de interpretantes (imediato dinâmico 
e final), emergindo de semioses nas quais há a instanciação de ao menos alguma 
faceta do interpretante. O desenvolvimento desta habilidade interpretante seria, 
assim, o estabelecimento da capacidade de manter a possibilidade de trazer uma nova 
experiência de qualidade e relações por meio de uma mediação através do tempo. 

Neste sentido, a inteligência seria um desenvolvimento do intelecto de modo 
a construir uma capacidade de aprender através da experiência. (CP. 3.227).  O termo 
“através” indica uma transposição de qualidades originais e de relações factuais para 
uma experiência imersa no tempo, ao passo em que o caráter cognitivo da mediação 
mental significa sua capacidade para atuar como uma semiose inteligente. 

A flexibilidade com que hábitos são quebrados, dando lugar a novos hábitos 
em constituição, seria um aspecto fundamental à atividade inteligente. A habilidade de 
reconhecer erros e apreender com eles na experiência imersa no tempo é aquilo que 
distingue as qualidades de cognições que emergem no universo mental. Com efeito, a 
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inteligência estaria então ligada a esta constituição de uma ‘corporeidade’ plástica, isto 
é, apta à flexibilização de sua constituição frente ás afetações da secundidade.  

Sendo a principal característica da ação mental a capacidade para adquirir 
e transformar hábitos, a plasticidade desta transformação seria um aspecto relativo 
à constituição cognitiva de uma determinada mente.  Sendo a mente uma espécie de 
semiose, ela também teria seus graus de degenerescência, podendo se constituir de 
forma genuína ou degenerada. O termo degenerada não significa que a esta semiose 
seja inferior, mas sim que ela não contemple o processo triádico característico da 
semiose. 

3. Mente é matéria que teve seus hábitos enrijecidos,

Não há apenas uma continuidade entre os universos físicos e psíquicos, mas 
há também uma similaridade nos seus modos de se abrirem para a mudança e o 
devir. Sentimentos, esforços e hábitos  são mais familiares par anos nos seus lados 
psíquicos, mas eles também são onipresentes nos seus lados físicos como acaso, 
reação e lei. (CP.6.202)

Ao expressar a existência de continuidades entre os universos físico e psíquico 
Peirce enfatiza que eles possuam semelhanças quanto a suas capacidades de se abrirem 
para novas formas devir. Esta flexibilidade diante da apropriação de uma regularidade 
seria a característica essencial ao crescimento e diversificação de hábitos cognitivos. 
Sentimentos, esforços e hábitos encontrariam suas correlatas no universo físico como 
acaso, reação e lei, de modo que a lei da ação mental se expressaria da mesma forma 
nestes universos. Assim, o continuum entre mente e matéria proposto por Peirce não 
implica em uma falta de distinção entre tipos de mente, ou tipos de consciência. No 
entanto, estas distinções não seriam encontradas nas substâncias que compõem tais 
fenômenos, mas sim em sua capacidade para lidar com hábitos.

O reconhecimento desta lei mental em levou Peirce a estabelecer sua doutrina 
do Sinequismo, que propõe que tudo deve ser reconhecido como partilhando um 
contiuum. Peirce chega a esta hipótese após conceber que: “(...) a única teoria inteligível 
do universo é a do idealismo objetivo, segundo a qual a matéria é mente esgotada, na 
qual hábitos inveterados tornaram-se leis físicas” (CP 6.225). 

Do mesmo modo que as idéias ganham generalidade e perdem intensidade, 
a matéria dissiparia ou expandiria sua constituição no tempo. Isto porque a matéria 
seria uma especialização da mente, sendo considerada uma quase-mente no sentido 
em ela não possui a plasticidade para adquiri e perder hábitos encontrada na mente. A 
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matéria constituiria, assim, uma semiose degenerada, isto é, uma semiose na qual não 
são desenvolvidas as tríades entre suas instâncias semióticas. 

Ao rejeitar a causalidade como lei absoluta, Peirce reflete sobre a lei como poder 
vivo e autogerativo, portanto, em constante evolução, sob acaso e hábito, em 
consideração à produção de variedade fenomênica e tendência ao crescimento de 
relações entre fenômenos no mundo, somente possível pela quebra esporádica da lei 
de conservação de energia (Jorge, 2006,47)

Para Peirce a ‘lei’ não é imutável, pois se assim fosse haveria somente “uma” e 
não múltiplas regularidades – como é notável ao se investigar os fenômenos relacionados 
à cognição.  Ou seja, a regularidade é suscetível a conflitos provenientes de sua relação 
dinâmica com o acaso e com a existência, sendo definida como regularidade justamente 
na medida em que ela pode ser transformada através do tempo. A dissipação da matéria 
seria diferente da generalidade da mente na medida em que as semioses desenvolvidas 
por uma mente genuína seriam aptas à expansão e crescimento de seus elementos 
constituintes

A quebra esporádica da lei de conservação de energia3 permitira a variabilidade 
fenomênica relação com a lei da mente a matéria seria uma instância de experiência 
capaz de gerar hábitos cognitivos.  Desta forma, não sendo a mente uma substancia 
limitada a uma localização espacial ela mente possuiria uma natureza virtual de 
potencialidades que podem vir a ser atualizadas em uma experiência, Neste sentido, 
a mente seria a própria mediação enquanto estabelecimento de processos cognitivos 
aptos a crescer e se expandir frente aquilo que se mostra dualmente relacional em sua 
dinâmica de atualização de semioses. . 

Com efeito, Peirce afirma que em seu Sinequismo a experiência é existência 
de pensamento em atividade (CP. 4.68), ao passo em que a existência de singularidades 
se afirma no continuum partilhado por signos capazes do crescimento e expansão 
das significações que experimentam em suas atividades.  Assim, Peirce faz questão 
de ratificar a ênfase no fato de que as semioses existentes mentais partilham uma 

3. Estruturas que dissipam energia se relacionam com fenômenos irreversíveis que tendem a um esta-
do final, um ovo quebrado, por exemplo, não retorna ao seu estado inicial, dissipando toda sua energia 
nesta atividade. Conforme indica  Jorge (2006,138): “ A relação entre dissipação e ordem requer 
considerar que se não existisse estabilidade o mundo mudaria continuamente  pelo que não poderia 
existir qualquer organização estável (...) no entanto os sistemas dinâmicos nunca são estáveis.  O 
segundo principio da termodinâmica aponta que os sistemas tendem ao equilíbrio. (...) No equilíbrio, 
ou próximo do equilíbrio, os pontos que jazem num plano tem todos as mesma propriedades. Longe 
do equilíbrio aprecem zonas de (quirilidade) antimatéria oposta. Por conseguinte, deu-se uma ruptura 
da simetria do espaço do mesmo modo que nos fenômenos temporais fenômeno irreversível provoca 
a ruptura da simetria do tempo. (...) Essa lei da termodinâmica dos processos físicos irreversíveis na 
natureza expõe uma evidente  assimetria entre direções passada e futura, ao longo do eixo do tempo.
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continuidade de constituição que as projetam, invariavelmente, para interações entre 
diferentes qualidades fenomênicas. (CP. 1.66)

Podemos então conceber que embora a matéria seja cognitiva – já que ela 
desenvolve regularidades que permitem a emergência de hábitos interpretantes – 
ela não pode ser igualada a outras formas de mentes do mundo orgânico na medida 
em que estas possuem a capacidade de expandir e crescer através da aprendizagem 
estabelecida na experiência. Desta forma, aprendizagem encontrada na matéria seria 
limitada na medida em que suas formas de atualização e virtualização de cognições se 
dissipariam através do tempo.

Neste sentido, entendemos que a mente seria constituída em um continuum 
expandido (atualizado e virtualizado) no tempo, do modo que em semioses de mentes 
genuínas seria caracterizada por sua capacidade de lidar com transformações de 
sua experiência. A semiose mental genuína seria, portanto, constituída por hábitos 
cognitivos inteligentes, isto é, capazes de lidar com a transformação de seus aspectos 
constituintes sem fosse necessária uma integral destruição deles quando atualizados 
no tempo. Assim, sendo projetadas qualidades e singularidades de um signo em outro 
signo e assim ad infinitum em um processo de diversificação de semioses, a atividade 
mental genuína seria aquela apta a crescer e se expandir por meio de sua experiência 
semiótica .  
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Resumo: Este trabalho dá ênfase à teoria da percepção formulada por Charles 
Sanders Peirce, e a sua contribuição para o conhecimento acerca do processo de 
cognição. Vale ressaltar que o homem, por meio dos sentidos, capta informações e 
as transforma em signos, ou seja: para que a mente humana apreenda a realidade 
que a cerca é preciso que haja o signo ou representamen, o objeto e o interpretante. 
Peirce intitulou esse processo de semiose. A concepção de signo, seja ele genuíno 
ou degenerado, nos leva a considerar que os sentidos só podem reconhecer 
o mundo exterior por meio de um objeto, o que torna claro que todo processo 
cognitivo, segundo o semioticista, começa pela percepção e acaba pela ação 
deliberada - máxima conhecida por todos aqueles que se aprofundam nos estudos 
da lógica ou da semiótica. Para compreender o processo perceptivo é se suma 
importância entrarmos em concordância com a máxima peirceana que considera o 
homem como um ser de linguagem. Nesse contexto, pode-se conceber a percepção 
como um elo entre a linguagem, a mente humana e o mundo exterior. Assim, 
conclui-se que a proliferação de linguagens híbridas, que foram sedimentadas 
com o surgimento do audiovisual, passa a exigir uma reflexão mais apurada sobre 
o processo cognitivo dos vários códigos linguísticos, principalmente quando 
estamos diante do ecrã decifrando a hipermídia. Acreditamos que o objeto que aí 
se apresenta - ou os vários objetos, já que estamos inseridos em uma profusão de 
expressões sinestésicas - merece um estudo que envolva a percepção, uma vez que 
ela é, ao mesmo tempo, o primeiro vislumbre de captação do mundo e o processo 
pelo qual o raciocínio é iniciado. 
Palavras-chave: cognição; semiótica; percepção; hipermídia. 

PERCEPTION AND HYPERMEDIA: A SEMIOTIC VISION OF THE COGNITIVE 
PROCESS OF HYBRID LANGUAGES
Abstract: This essay underlines Charles Sanders Peirce’s theory of perception, 
and its contribution to the knowledge of the process of cognition. It is worth 
observing that man, by means of his senses, captures information and converts 
it into signs. In other words: for the human mind to apprehend the reality that 
surrounds it, a sign or representamen, the object and its interpreter, are needed. 
Peirce gave this process the name of semiotics. The concept of the sign, whether 
genuine or degenerate, leads us to consider that our senses can only recognize 
the outside world by means of an object. Thus, according to the semiotician, any 
cognitive process begins with perception and ends with a deliberate action. This 
axiom is familiar to all those who delve into the studies of logic or semiotics. 
To understand the perceptive process, it is of utmost importance that we agree 
with Pearce’s axiom that considers man a being of language. In this framework, 
perception can be conceived as a link between language, the human mind and 
the outside world. Thus we conclude that the proliferation of hybrid languages, 
that have sedimented with the appearance of audiovisual resources, demands a 
more nuanced reflection on the cognitive process of the various linguistic codes, 
especially when we are in front of a screen, deciphering hypermedia. We believe 
that the object that presents itself there _or the various objects, since we are 
inserted in a profusion of synesthetic expressions_ demands a study that involves 
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perception, since perception is simultaneously a first glimpse of the capture of the 
world and of the process by means of which reasoning is initiated. 
Key words: cognition; semiotics; perception; hypermedia. 

Muito embora a palavra cognição tenha sido encontrada nos escritos de Platão 
e Aristóteles, só a partir do último quartel do século passado que os estudos sobre o 
ato ou processo de conhecer ganharam impulso por meio das ciências cognitivas, cujas 
raízes filosóficas remontam a Descartes e Hobbes (SANTAELLA, 2004b, p.74). Pode-
se dizer que a cognição é uma das ramificações das ciências cognitivas que engloba 
grandes áreas disciplinares tais como: neurociências, psicologia, lingüística, filosofia 
e inteligência artificial, ou melhor, “[...] os estudos interdisciplinares voltados para as 
questões da mente, cérebro, pensamento, consciência e todos os seus sucedâneos [...]” 
(Idem, p.74). Seu advento esteve atrelado ao surgimento dos programas computacionais, 
e a amplidão do projeto cognitivo proposto, é demonstrado por meio dos diferentes 
enfoques e modelos que ela abarca, já que seu objetivo principal é a compreensão da 
mente e a sua relação com o cérebro humano. 

Porém, falar em cognição é conceituá-la como um ato ou processo de conhecer 
que envolve várias atividades mentais, entre elas a percepção, operação pela qual o 
cérebro capta o mundo exterior por meio dos cinco sentidos, determinando a nossa 
relação frente às diversas áreas da vida. Para Godoy

[...] a finalidade da cognição pode ser vista como sendo mais do que simplesmente aprender, 
mas também como um dos mecanismos fundamentais para nossa sobrevivência nesse mundo 
de constantes mudanças.”1 

Como o objetivo deste trabalho é estudar a contribuição dos postulados de 
Charles Sanders Peirce no campo cognitivo, fomos buscar subsídios na sua Teoria da 
Percepção. Em A percepção: uma teoria semiótica (1998, p.16), Santaella argumenta, 
com muita propriedade, que nenhuma outra teoria acerca da percepção “em termos 
lógicos, ontológicos e epistemológicos” é tão completa quanto a peirceana, embasando 
tal assertiva em dois fortes argumentos formulados pelo semioticista: 1) “não há, nem 
pode haver, separação entre percepção e conhecimento; 2) “todo pensamento lógico, 
toda cognição, entra pela portas da percepção e sai pela porta da ação deliberada”.

Contudo é necessário esclarecer que a teoria da percepção peirceana está ligada 
a teoria dos signos, de onde se conclui que ambas dizem respeito a processos mentais 
e sensórios, tendo, como o elo de ligação, a cognição que é, sem dúvida, responsável 
“pelas operações de reconhecimento, identificação, memória, previsibilidade, em 

1. A citação foi retirada do seguinte site:  vencer.sossoon.net/blog.aspx?bid=5937 – 51k. Acesso: 
25/05/09.  Autor: GODOY, Adriano.
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síntese” (SANTAELLA, 1998, p.14). Esses argumentos nos levou a fazer uma análise, 
embora sucinta, sobre a maneira como a mente percebe a linguagem hipermidiática, 
que reúne imagens, sons, animação, etc., uma linguagem híbrida.

Acreditamos que, em plena cibercultura, os postulados de C. S. Peirce são 
de grande auxílio no que diz respeito a qualquer elucidação sobre a relação homem e 
máquina que, cada dia, se faz mais presente na cotidianidade.

1.A teoria da percepção peirceana
“Perceber é estar diante de algo, no ato de estar, enquanto acontece”. (Idem, 

p. 19), porém é preciso esclarecer que, na maioria das vezes, o processo perceptivo 
está fora do nosso controle. 

Toda a filosofia perceana está assentada no pensamento triádico, embora seja 
possível vislumbrar, pela definição por nós adotada, que a percepção se encontra no 
mesmo nível da ação e memória, pois se encontra apoiada na secundidade, que é a 
segunda categoria fenomenológica e que diz respeito a dualidade, confronto, conflito, 
interação, etc. Outro ponto que é crucial para o entendimento do processo perceptivo é 
o objeto que, também, está no nível da secundidade no processo de semiose do signo 
genuíno que é composto de signo ou representamen, objeto e interpretante. Convém 
frisar que o objeto para Peirce não pode ser confundido com “coisa”, já que pode ser 
algo real, como também algo imaginável, sonhado, alucinado, esperado, etc. 

Assim, como todo postulado peirceano, a percepção está determinada por 
três componentes interdependentes, mas irredutíveis: o percepto, o percipuum e o 
julgamento de percepção. 

Se aplicarmos a rede da semiose sobre os ingredientes da percepção, torna-se evidente que 
o percepto desempenha o papel lógico do objeto dinâmico, o percipuum o papel do objeto 
imediato e o julgamento de percepção está no papel do signo-interpretante. (Idem,  p. 51).

Para entender o percepto, é preciso recorrer aquilo que está fora de nós e 
que, ao se apresentar por meio de um ato perceptivo, só pode ser entendido através da 
mediação de um julgamento de percepção.

Nada podemos saber sobre o percepto a não ser pelo testemunho do julgamento de percepção, 
exceto o fato de que nós sentimos o golpe do percepto, a reação dele contra nós, assim 
como vemos os conteúdos dele arranjados num objeto, na sua totalidade – excetuando-se 
também, certamente o que os psicólogos são capazes de extrair inferencialmente. Mas, no 
momento em que fixamos nossa mente sobre ele e pensamos sobre o menor detalhe dele, é 
o julgamento perceptivo que nos diz o que nós assim percebemos. Por esta e outras razões, 
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proponho considerar o percepto, tal como ele é imediatamente interpretado no julgamento de 
percepção, sob o nome de percipuum. (CP 7.643).

A citação acima nos dá uma idéia geral da tríade perceptiva. Podemos concluir 
que o percepto é um elemento insistente de algo que está externo a nós e que não podemos 
evitar, porque o nosso aparelho sensório sempre está pronto para captá-lo, motivo pelo 
qual o percepto age sobre nós independente de nossa vontade. Porém, ao atingir os 
nossos sentidos, ele é convertido em percipuum que nada mais é do que o percepto 
dentro dos limites que “nossos sensores lhe impõem” (SANTAELLA, 1998, p. 52). 
No processo perceptivo, como o percipuum age independente do nosso auto-controle, 
assim que aflui em nós, é imediatamente colhido pelos esquemas interpretativos, ou 
seja, pelos julgamentos de percepção. 

Uma das conclusões a que Peirce chegou ao elaborar a tríade perceptiva é que 
só percebemos aquilo que estamos aptos a interpretar, portanto “as operações mentais 
envolvidas na formação de um julgamento perceptivo” (Idem, p.52) estão fora do nosso 
domínio e são inferências lógicas pertencentes a terceiridade, assim como o percipuum 
está para a primeiridade e o percepto, para a secundidade.

Na teoria da percepção, os julgamentos de percepção foram comparados 
por Peirce as inferências abdutivas. A abdução é um dos tipos de raciocínio, criado 
por Peirce, que fazem parte da lógica crítica. Sua característica principal é de ser 
responsável por todos os nossos insights. Podemos dizer ser ela a grande operadora 
mental de todas as descobertas, porque é pela abdução que elaboramos “o processo 
para se chegar a uma hipótese explanatória” (CP 5.171). 

Justamente por não existir uma demarcação precisa entre os julgamentos de 
percepção e as inferências abdutivas, ressaltamos que a semelhança se processa por 
meio da falibilidade, porque ambos são hipotéticos. Muito embora os julgamentos de 
percepção estejam no nível da terceiridade e, como juízos, necessitam de “princípios 
condutores que são gerais e habituais” (SANTAELLA, 1998, p.66), e a abdução, 
por outro lado, esteja na dominância da primeiridade, é preciso atentar que, a todo 
e qualquer momento de nossa vida, existem situações em que a percepção falha, ou 
melhor, pensamos ver uma coisa e, no entanto, o que existe é outra, completamente 
diferente. Isso explica a inferência abdutiva nos julgamento perceptivos.

Porém, o ponto diferencial entre os julgamentos de percepção e a abdução 
está centrado na maneira como ambos se apresentam a nossa mente. O primeiro nos 
compele a reconhecê-los pela sua insistência, o que os torna indubitáveis, porque 
se forçam sobre nós, embora sejam falíveis. Já o segundo nasce em momentos de 
descontração, quase lúdicos, portanto destituído de certeza. “Por isso mesmo, nossas 
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abduções podem e devem ser submetidas à crítica, enquanto os julgamentos de 
percepção não”. (SANTAELLA, 1998, p.67).

2. A hipermídia
A hipermídia é uma das expressões mais atuantes da cibercultura, Podemos 

dizer que é por esse meio que estamos aptos a lidarmos simultaneamente com imagens, 
sons, vídeos, etc. Embora haja muitas definições, prefirimos adotar a de Vicente 
Gosciola:

Hipermídia é “o conjunto de meios que permite acesso simultâneo a textos, imagens e sons 
de modo interativo e não linear, possibilitando fazer links entre elementos de mídia, controlar 
a própria navegação e, até, extrair textos, imagens e sons cuja seqüência constituirá uma 
versão pessoal desenvolvida pelo usuário.2

Quando o autor se refere a “conjunto de meios que permite acesso simultâneo 
a textos, imagens e sons”, isso nos leva a concluir que a linguagem hipermidiática é 
uma linguagem híbrida, onde encontramos a convergência e a mistura de suas várias 
expressões, que vão exigir dos sentidos, particularmente da visão e da audição, um 
trabalho conjunto. Nesse contexto é imprescindível, também, o tato, já que para se 
trabalhar com a hipermídia, o manejo do mouse é imprescindível, porque o ato de clicar 
é preponderante para a concretização da operação mental de escolha de um determinado 
link, entre os vários existentes na tela do computador. Assim, a interatividade e a não 
linearidade - atributos do texto virtual - vai capacitar o usuário a elaborar a sua própria 
seqüencialidade textual.

Muito embora se fale em hipertexto e multimídia, Lúcia Leão estabelece, de 
maneira ímpar, o que diferencia a hipermídia de outros aplicativos:

O que distingue a hipermídia é a possibilidade de estabelecer conexões entre diversas mídias 
e entre diferentes documentos ou nós de uma rede. Com isso, os “elos” entre os documentos 
propiciam um pensamento não-linear e multifacetado. O leitor da hipermídia é um leitor 
ativo, que está a todo momento estabelecendo relações próprias entre diversos caminhos. 
(1999, p. 16).

Considerando a hipermídia como o lugar para onde converge várias linguagens, 
concretizadas em textos, animações, sons, imagens, etc., conforme foi anteriormente 
ventilado, é do mais claro entendimento que o deciframento das mensagens postas na 
tela do computador a serviço do interator, vai requerer conhecimento específico, a fim 
de que o acesso ao ciberespaço seja efetuado com êxito. Dessa maneira, é possível 
afirmar que a cibercultura deu margem para que surgisse o leitor interativo, estudado 

2.  A seguinte citação foi retirada do seguinte site: hipermidiaemultimidia.wordpress.com/2008/08/28/
definicao-de-hipermidia-multimidia-e-ciberespaco  - 70k. Acesso: 01/06/2009. 
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com afinco por Santaella em Navegar no ciberespaço (2004), e que vai exigir um 
“perfil cognitivo” diferente daquele que se deleita com as páginas do livro impresso, 
como também do que se habituou a imagem-movimento do cinema, das mensagens da 
televisão, ou mesmo da propaganda.  

Trata-se, na verdade, de um leitor implodido cuja subjetividade se mescla na hipersubjetividade 
de infinitos textos num grande caleidoscópio tridimensional onde cada novo nó e nexo pode 
conter uma outra grande rede numa outra dimensão. Enfim, o que se tem aí é um universo novo 
que parece realizar o sonho ou alucinação borgiana da biblioteca de Babel, uma biblioteca 
virtual, mas que funciona como promessa eterna de se tornar real a cada “clique” do mouse. 
(SANTAELLA, 2004, p. 33).

 3. A percepção e a hipermídia
Conforme já foi explanado anteriormente, a hipermídia é uma confluência de 

textos, imagens, sons, animação, etc... Acreditamos que, em ambientes que envolvem 
construção do conhecimento, como conseqüência de uma sociedade envolvida na 
técnica, ela deve estar sendo usada como um viés cognitivo. Devido a essa premissa 
é que estamos tomando sua constituição e utilização como parâmetro para a aplicação 
da teoria da percepção de C. S. Peirce. Queremos entender, por meio de nosso estudo, 
como a mente absorve a linguagem hipermidiática, já que essa, por ser uma linguagem 
híbrida, requer um esforço maior dos nossos aparelhos sensórios.

A linguagem hipermidiática é um produto cibercultural, processada por 
máquinas geradoras de signos. Embora já tenha sido explicitada, a percepção, 
que se encontra no nível da secundidade é, segundo Peirce, composta pela tríade: 
percepto (objeto dinâmico), percipuum (objeto imediato) e juízo de percepção (signo-
interpretante). Nesse contexto, nossos sentidos são capacitados para perceber a 
diversidade de objetos que estão à nossa disposição, a fim de serem interpretados.

Quando Peirce se refere ao percepto como algo externo a nós, é da maior clareza 
que estamos frente ao que é denominado de objeto dinâmico pela teoria geral dos signos. 
Se estamos falando em hipermídia, é lógico que o percepto – objeto dinâmico - se faz 
presente através da mixagem de várias linguagens que agem sobre nós, apresentando-
se aos sentidos, particularmente a visão e a audição, sem nenhuma razão e de maneira 
concreta. Portanto, estamos frente a vários objetos dinâmicos. Apreender e traduzir 
essa mixagem, além de ser uma contribuição para o conhecimento, também propicia 
ao usuário que ele reconheça que está lidando com uma nova forma de mídia, que 
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reúne uma variedade de expressões sígnicas de caráter generalizante, e que, segundo a 
teoria da percepção peirceana, fazem parte do julgamento de percepção.

Nada podemos saber sobre o percepto a não ser pelo testemunho do julgamento de percepção, 
exceto o fato de que nós sentimos o golpe do percepto, a reação dele contra nós, assim 
como vemos os conteúdos dele arranjados num objeto, na sua totalidade, - excetuando-se 
também, certamente, o que os psicólogos são capazes de extrair inferencialmente. Mas, no 
momento em que fixamos nossa mente sobre ele e pensamos sobre o menor detalhe dele, é 
o julgamento perceptivo que nos diz o que nós assim percebemos. Por esta e outras razões, 
proponho considerar o percepto, tal como ele é imediatmanete interpretado, no julgamente de 
percepção, sob o nome de percipuum, (CP 7.643)

O percipuum é o objeto imediato que, no processo perceptivo, corresponde 
“a mudança de natureza por que passa o percepto ao ser incorporado à nossa mente” 
(SANTAELLA, 1998, p. 59). Pode-se dizer que são as qualidades de sentimentos 
vagos. Nesse estágio, o conflito e compulsividade inerentes ao percepto estão quase 
que desaparecidos, porque “as tensões entre ação e reação tendem a se abrandar” 
(Idem, p. 61).

A percepção é determinada pelo percepto, mas o percepto só pode ser conhecido através 
da mediação do signo, que é o julgamento da percepção. Para que esse conhecimento se 
dê, o percepto deve, de algum modo, estar representado no signo. Aquilo que repre senta o 
percepto, dentro do julgamento perceptivo, é o percipuum, meio mental de ligação entre o 
que está fora e o juízo perceptivo, que já é fruto de uma elaboração mental (Idem, p. 64-5).

Se já tratamos do objeto dinâmico e do objeto imediato, vamos nos deter no 
julgamento de percepção ou signo-interpretante da triade perceptiva. 

Os julgamentos de percepção são inferências lógicas, elementos generalizados que 
pertencem à terceiridade e que fazem com que o percipuum se acomode a esquemas mentais 
e interpretativos mais ou menos habituais. (Idem, p.65)

São os julgamentos perceptivos que nos dizem a maneira como a hipermídia 
está configurada na tela do computado. Por estarem no nível da terceiridade, possuem 
generalidade, o que vai implicar habilidades cognitivas do usuário, para que a navegação 
no ciberespaço se processe. Porém, o ato perceptivo não se encontra finalizado por 
meio do julgamento de percepção, ele se mistura e desaparece na abdução (Idem, p. 
91). 

É pela abdução que o interator vai elaborar as hipóteses, descobertas e escolhas 
que lhe permitirão interagir e imergir na rede interplanetária do ciberespaço. Tal tipo 
de raciocínio, que está no nível da primeiridade, é que vai  proporcionar escolher - 
entre os vários ícones expostos na tela - qual deles poderá ser clicado, para que se 
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tenha acesso ao labirinto hipermidiático, formatado por uma infinidade de mensagens 
que, dependendo do leitor,  podem ser esticadas ou encolhidas. 

A inferência abdutiva abriga-se no julgamento perceptivo sem uma linha firme de demarcação 
entre ambos; em outras palavras, nossas primeiras premissas, os julgamentos perceptivos 
devem ser considerados como casos extremos de inferência abdutiva. (CP 5.181).

Peirce compara o juízo perceptivo às inferências abdutivas. Podemos 
considerar que “há um elementos hipotético em todo julgamento perceptivo”, como 
“os julgamentos perceptivos são condicionados pelos princípios condutores e hábitos 
daquele que percebe”. E, “se há um elemento hipotético envolvido em todo julgamento 
perceptivo, então todo julgamento perceptível é falível. A abdução por si mesma nunca 
nos fornece a validação necessária para testar a hipótese que ela sugere” (SANTAELLA, 
2004a, p. 53-4).

Se o percepto ou o juízo perceptivo fosse de natureza absolutamente sem ligação com a 
abdução, poder-se ia esperar que não possuísse nenhuma das características próprias às 
interpretações. Mas suponha-se que constitui uma série contínua de atos que, discretos e 
conscientes, seriam considerados abduções, nesse caso é quase certeza que o percepto é uma 
interpretação. (PEIRCE, 2003, p. 227).

Finalizando, gostaríamos de ressaltar que, antes de qualquer forma estar na 
mente, deve passar por um juízo perceptivo e que o próprio ato perceptivo demanda 
uma interpretação, do que se conclui que percebemos só aquilo que estamos preparados 
para interpretar.

Conclusão
Com o desenvolvimento da mente humana e os conseqüentes artificialismos 

da cultura, o homem priorizou alguns órgãos sensoriais, tais como aqueles que são 
responsáveis pela visão. O olhar é um ato sensório informativo, consciente e voluntário, 
que entra em uma estratégia de conhecimento e comportamento que é a do sujeito 
em seu meio ambiente. Porém, nesse contexto, também a audição desempenha papel 
crucial, já que estamos sempre rodeados de sons, os mais variados possíveis. Assim 
sendo, o homem, ser de percepção e comunicação sinestésicas, tem o privilégio de 
utilizar a potencialidade de seus órgãos sensórios para explorar o mundo que o cerca.

Na contemporaneidade, quando vivemos em um ambiente permeado pela 
técnica, é da mais clara assertiva que desde o advento das mídias eletrotécnicas até o uso 
do computador manual e do acesso ao ciberespaço, o posicionamento sócio-histórico 
do homem vem sofrendo bruscas transformações. Nesse ínterim, é preciso concordar 
com Peirce de que os signos crescem e, para captá-los, como seres que somos dotados 
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de sentidos, usamos o ato perceptivo que, independente de nossa vontade, o exterior se 
força sobre nós, forçando-nos a apreendê-lo.

Em uma época que temos que lidar com máquinas inteligentes e criadoras de 
signos como o computador, torna-se necessário um estudo aprofundado da hipermídia, 
particularmente pelo seu uso diversificado, que abarca uma gama numerosa e variada 
de transmissões de informação. Devido a linguagem híbrida que o usuário tem que lidar 
para acessar o ciberespaço, acreditamos que a teoria da percepção de C.S.Peirce nos dá 
embasamento para compreender os processos cognitivos que envolvem a apreensão da 
linguagem hipermidiática pela mente pois, se estamos aptos a interpretar determinado 
fato, é porque possuímos repertório suficiente para lidarmos com diversos tipos de 
conhecimento, sejam eles científicos, específico, ou mesmo aqueles que se referem ao 
cotidiano, ou a normas e valores sociais. 

Estudar a percepção sob a ótica dos postulados peirceanos e sua importância 
para a cognição, implica uma tarefa árdua que envolve vários ramos disciplinares que, 
por sua vez, fazem parte do que se denomina ciências cognitivas.
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Resumo: Historicamente, em campos tão distintos quanto cultura, arte, filosofia 
e psicanálise, o homem tem se debruçado sobre as conexões entre tato e visão, 
sugerindo duas possibilidades de agrupamento sensorial: a mão dentro do olho e 
o olho dentro da mão. Essa dicotomia persiste em alguma medida na abordagem 
praticada pelas ciências cognitivas nos últimos tempos, armadilha para a qual a 
linguagem pode sugerir uma saída. Apesar de correlatos em várias funções, os 
sistemas háptico e visual resguardam uma diferença axial: enquanto usualmente 
a visão rapidamente homogeneíza os dados percebidos através da construção de 
unidade, o toque costuma “realizar experimentos” no decorrer do tempo, apenas 
posteriormente unificando-os em uma regra interpretativa. Estes processos 
constituem-se como dois tipos diferentes de lógica: conhecer um objeto – ou 
conjunto de objetos - visualmente é percebê-lo do geral ao particular, enquanto 
realizar o mesmo procedimento com o tato e perceber do particular ao geral. 
Neste artigo, dentro do escopo da semiótica peirceana, será discutido como o 
tato -predominantemente indutivo - e a visão - predominantemente dedutiva – 
são sentidos perceptivos/críticos ecologicamente conectados, semioticamente 
distintos e complementares.
Palavras-chave: 1)semiótica peirceana; 2) indução; 3) dedução; 4)tato; 5) visão

TOUCH AND VISION: COGNITIVE DIFFERENCES AND INTERRELATIONS 
THROUGH THE SEMIOTIC APPROACH
Abstract: Historically, in different fields such as culture, art, philosophy and 
psychoanalysis, man has been working on the connections between touch and 
vision, suggesting two possibilities for sensory grouping: a hand inside the eye 
and an eye inside the hand. This dichotomy persists in cognitive sciences, but 
language may suggest a distinct approach. Although similar in many functions, 
the haptic and visual systems have an axial difference: while most times the 
visual system readily homogenizes sensitive data through unity constructing, the 
haptic system usually “make experiments” across time, which can be unified in 
a rule of interpretation only afterwards. Those are two different kinds of logic: 
visually knowing an object – or arrangement of objects - is to perceive it from 
general to particular, and tactilely knowing an object - or arrangement of objects 
- is to perceive it from particular to general. In this paper, within the scope of 
peircean semiotic, it is discussed how touch [predominantly inductive] and vision 
[predominantly deductive] are perceptual/critical senses ecologically connected, 
which are semiotically different and complementary.
Keywords: 1)peircean semiotics; 2)induction; 3)deduction; 4)touch; 5)vision
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1. Uma rápida arqueologia: o olho da mão e a mão do olho

As figuras acima ilustram o wadjat de Horus, o Deus Falcão, símbolo usado 
no Antigo Egito como fonte de proteção e prosperidade (Santos, 2008). Em algumas 
representações, a exemplo da indicada na Figura 2, esse hieróglifo surge dotado de 
uma mão, revelando um olho capaz de tocar (Gandelman, 1991: 1), tal qual Freud 
(1986) posteriormente concebe no início do século XX através da noção de pulsão 
escópica – Schautrieb1-, onde os globos oculares são elevados à posição de órgãos 
sexuais, usados para acariciar, despir, agarrar, ou seja, para tatear. 

É preciso recordar, contudo, que uma outra possibilidade de combinação tátil- 
visual também é construída, de modo recorrente, desde a pré-história (Figura 3), ou 
em contextos culturais como os das sociedades pré-colombianas (Figura 4; Figura 5): 
o olho enquadrado dentro da palma das mãos. Tal representação é ainda hoje utilizada 
por judeus de origem marroquina e algumas comunidades orientais, que a nomeiam por 
hamsa ou mão de Fátima (Figura 6), amuleto cujo objetivo é o de fornecer proteção 
aos “seus portadores do mau olhado e de espíritos malignos” (Feldman, 2007:11). 
No século XVI, o artista Julios Wilhelm Zincgref retoma essa tradição e também 
desloca o olho para dentro da mão, colocando-o como acessório do sistema haptikos – 
aquele que “pega”, “segura” -, conforme retrata um dos mais conhecidos emblemas da 

1.  Na língua alemã, o radical Schau tem duplo sentido: olhar e mostrar; tal dualidade será explorada 
por Freud na explicação do jogo psíquico de atividade e passividade – ver e ser visto – do qual se 
constitui a pulsão escópica.

Figura 1 Figura 2

Figura 3 Figura 4 Figura 5
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Renascença (Figura 7), criado por Zincgref e no qual o mundo é observado do centro 
das mãos (Gandelman, 1991: 2-5).

Assim sendo, não são escassos ou recentes os momentos em que tato e visão 
aparecem inter-relacionados, em domínios tão diversos quanto arte, psicanálise ou 
o universo das tradições culturais. É compreensível, portanto, que as conexões tátil-
visuais também sejam objeto da especulação filosófica. Dizia o pensador grego Plotino, 
fundador do neoplatonismo, no século III, que não apenas as mãos, mas todos os órgãos 
do corpo dependiam dos olhos, canais únicos para iluminação e, assim, conhecimento 
do mundo supra-sensível, o universo das idéias – a mão dentro da vista - (Cirlot, 1984: 
427; Masip, 2001: 85-88).  No século XVII,

 “William Moleyneux, cuja mulher era cega, colocou a seguinte questão ao seu amigo John 
Locke: ‘Suponhamos que um homem nascido cego, e agora adulto, a quem é ensinado 
distinguir o cubo da esfera pelo tato, volte a ver: será que poderia agora, pela visão, antes 
de tocá-los (...) distinguir e dizer qual é o globo e qual é o cubo?’. Locke (...) decidiu que a 
resposta era não. Em 1709, examinando mais detalhadamente o problema e toda a relação 
entre a visão e o tato, George Berkeley concluiu que não havia necessariamente conexão 
entre o mundo tátil e o da visão” (Sacks, 1995: 124-125). 

A proposta de Berkeley (2008) é a de que aos olhos seja acessível, tão somente, 
a percepção de pontos dispostos sobre uma superfície, isto é, da luz e das cores; a 
vista necessitaria de uma “educação tátil” – o olho dentro da mão - para identificar 
objetos e conjuntos de objetos, e então compreendê-los quanto à posição, distância e 
grandeza. Outros pensadores como Descartes (apud Gandelman, 1991: 5-6), Diderot 
(2006) e Merleau-Ponty (2004) igualmente se preocuparam com as relações tátil-
visuais2, sugerindo uma série de interconexões, sempre baseadas nas possibilidades 
e impedimentos da equivalência entre o que é tocado e o que é visto, ou do possível 
intercâmbio de funções sensoriais entre tato e visão. 

Na medicina, é famoso um relato do cirurgião inglês da era pré-anestésica 
Willian Cheselden (1688-1752) – quase uma resposta à questão de Moleyneux. O 

2.  Para mais, consultar Gandelman (1991), Hayhoe (2003) e Santos (2008).

Figura 6 Figura 7
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texto, publicado nas “Philosofical Transactions of the Royal Society”, discorria sobre 
a operação de catarata feita em um jovem cego desde muito cedo, sem lembranças 
de já ter enxergado, e então com treze ou quatorze anos. Exitosa, a cirurgia não teve 
o resultado esperado, conforme narra o próprio Cheselden (apud Hoffman, 2000 17-
18): 

Quando enxergou pela primeira vez, [o jovem] estava tão longe de fazer qualquer julgamento 
sobre distâncias, que julgava que todos os objetos, quaisquer que fossem eles, tocavam seus 
olhos (como ele próprio expressou), da mesma forma que o que sentia pelo tato tocava sua pele. 
(...) Pensávamos que ele logo saberia o que as figuras que lhe eram mostradas representavam, 
mas descobrimos, depois, que estávamos enganados; pois cerca de dois meses depois de 
ter sido operado, descobriu, repentinamente, que elas representavam corpos sólidos, uma 
vez que, até aquele momento, as considerava apenas como planos parcialmente coloridos, 
ou superfícies diversificadas, como variedade de pintura; mas mesmo nesse momento ele 
não ficou menos surpreso, com a expectativa de que as figuras fossem, ao tato, às coisas 
que representavam e ficou espantado quando descobriu aquelas partes, que por sua luz e 
sombra pareciam agora redondas e desiguais, fossem apenas, ao tato, planas, como o resto; e 
perguntava qual era o sentido que falseava a realidade, o tato ou a visão?

A situação apresentada por Cheselden é, ainda hoje, ponto de dúvida para 
a ciência. De um lado, estudos realizados com gatos e primatas, cujos resultados 
seriam analogamente aplicáveis a seres humanos, indicam que quando um dos olhos 
desses mamíferos é vendado nas primeiras semanas de vida, as fibras nervosas 
encarregadas de ligar a visão ao córtex3 cessam de operar em perfeição, apresentando 
falhas na transmissão de dados (Blakemore, 1994: 142). A inteligência visual – ver 
e compreender – (Hoffman, 2000: 193), portanto, necessitaria ser estimulada desde 
a mais tenra idade para completar-se, e se não tratados rapidamente, os obstáculos à 
formação de uma imagem nítida nos olhos, como a catarata ou o estrabismo, poderiam 
conduzir a seqüelas indeléveis (Graziano e Leone, 2005), mesmo diante do perfeito 
funcionamento do tato e demais sentidos exteroceptores4. Do outro lado, pesquisa 
divulgada pelo M.I.T em 2007 aponta o caso de uma mulher cuja visão foi restaurada 
aos 12 anos e que,  então aos 32, apresentava parâmetros de compreensão visual 
enquadrados muito próximos ao tipificado como normal, conforme aferido em bateria 
de exames(MIT’s Project Prakash helps India’s blind citizens. In: TechTalk, 2007). 

3. O córtex cerebral pode ser compreendido como um “processador executivo”, ou o “cérebro social” 
(Pribram, 1991:239- 242); é responsável por tarefas como linguagem, capacidade de reconhecer e 
identificar objetos, abstração, organização, planejamento e seqüenciamento (Almeida, Osvaldo P., 
1998: 2), de modo que hoje é senso comum atribuir ao córtex, no homem, as funções de percepção e 
consciência (Blakemore, 1994: 137). 
4. Os sentidos exteroceptores são o tato, visão, olfato, paladar e olfato. Além deles, existem os pro-
prioceptores (nos músculos, nas juntas e ouvido interno) e interoceptores (terminações nervosas nos 
órgãos viscerais). 



12ª Jornada Peirceana

18 ago 2009 135

Teria essa mulher conseguido, de algum modo, transferir o seu conhecimento tátil para 
os olhos recém curados?

As perguntas são infindáveis, as respostas, escassas. Tato, visão e, especialmente, 
suas interconexões, parecem constituir-se como grandes enigmas, mesmo para a “densa 
floresta” – assim as nomeia Santaella (2005: 57) – das celebradas ciências cognitivas, 
conforme será panoramicamente demonstrado na seção subseqüente.

2. Os sistemas háptico e visual – algumas considerações cognitivas
É quase um consenso entre os pesquisadores das diversas áreas das quais se 

constituem as ciências do conhecimento o que escreveu Fernando Pessoa (1946); disse 
o poeta:
Sou um guardador de rebanhos. 
O rebanho é os meus pensamentos 
E os meus pensamentos são todos sensações. 
Penso com os olhos e com os ouvidos 
E com as mãos e os pés 
E com o nariz e a boca

Hoje, admite-se cientificamente a existência de um processamento cooperativo 
sensorial (Ernst e Bülthoff, 2004; Helbig e Ernst, 2007; Pao e Lawrence, 1998; Jacobs, 
Atkins e Knill, 2003; De Gelder e Bertelson, 2003; Bresciani, Dammeier e Ernst, 2006; 
Scheider e Lambrinos, 1996; Clark e Yulli, 1990), ao estilo do rebanho pessoano. De 
certa maneira, consagra-se a abordagem ecológica da percepção direta desenvolvida 
por Gibson (1986), cuja proposta consiste, entre outras coisas, em assumir a existência 
de uma complexa rede sinestésica de operações cognitivas, em detrimento da operação 
sensível isolada. 

Em função disso, tem-se discutido não mais sobre tato e visão, mas a respeito 
dos sistemas háptico e visual. O primeiro seria constituído pelas juntas, tendões 
músculos e a mobilidade (Gibson, 1966, 1886; Kennedy, 1993: 11-12,15), articulados 
no conhecimento de tudo aquilo que esfrega – ou é esfregado -, pressiona – ou é 
pressionado – e assim entra em contato com a complexa urdidura envolta pela pele. A 
visão, por sua vez, se definiria enquanto a união dos “olhos-na-cabeça-sobre-o-corpo-
em-cima-do-chão” (Gibson, 1986: 205): o homem precisa “girar a cabeça” para olhar 
em volta de seu corpo, já que o seu campo de visão é frontal; além disso, ele deve se 
locomover para explorar visualmente um determinado local, caminhando5. 

Nos estudos até agora desenvolvidos, a tendência é admitir que os sistemas 
háptico e visual operem em conjunto e forneçam dados semelhantes sobre os objetos 

5.  Para uma abordagem ainda mais complexa da visão, conectadas às ampliações técnicas do olho, 
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percebidos à cognição, empreendendo-se um reforço mútuo das qualidades objetais 
captadas (Goodale et all, 2002; Kennedy, 1993, 1997, 2003, 2008; Kennedy, Juricevic e 
Bai, 2003; Hayhoe, 2003, Jäkel e Ernst, 2003; Helbig e Ernst, 2007). Ainda assim, falta 
consenso a respeito dos papéis específicos de cada sistema perceptivo nos processos de 
conhecimento, e duas grandes correntes podem ser identificadas.

A primeira é composta pelos que acreditam na impossibilidade do tato, por 
si só, em ser preciso quanto à percepção de distância, posição e direção (Lederman, 
Klatzky, Chataway e Summers, 1990), e em sua ineficiência na discriminação de 
objetos com formas complexas e muito maiores que as mãos sem o anteparo visual 
(Duarte, 2004a; Dunlea, 1989; Sacks, 1995; Katz, 1989) – a mão dentro do olho -. Na 
segunda frente, cientistas para os quais o tato apenas usaria um modo de exploração 
diferente daquele encontrado na vista, a experimentação sucessiva temporal (Gibson 
apud Kennedy, 1993: 4), capaz de prover a mente com várias das funções atribuídas 
exclusivamente ao sistema visual (Kennedy, 1997), inclusive o reconhecimento de 
grandes objetos – o olho dentro da mão-. 

Represente maior dessa última linha, explica Kennedy (1993: 3) que

as propriedades espaciais das superfícies são igualmente acessíveis ao tato e visão. A mão é 
capaz perceber as quinas e fronteiras que olho consegue enxergar. Se muitas propriedades 
são igualmente percebidas pelo tato e visão, então é razoável conjecturar que os sistemas 
perceptivos táteis e visuais dividam muitos princípios operativos (...). 

Saber quais são esses princípios e o seu modus operandi é algo urgente. 
Campos como a neurologia ainda têm pouco a contribuir para esclarecimentos: apenas 
nas últimas décadas iniciou-se o estudo sobre o reconhecimento tátil de objetos pelo 
aparato cognitivo (Klatzky et al., 1985), processo agora aprofundado com o auxílio de 
imagens obtidas por ressonância magnética funcional (Reed, Shoham e Halgren, 2004: 
236). As primeiras observações indicam que as operações táteis envolvem um extenso 
emaranhado de conexões neuronais, distintas daquelas efetuadas no reconhecimento 
visual de objetos (ibid.: 244) – por isso, o que se sabe sobre o córtex visual não pode, 
simplesmente, ser justaposto ao aparato tátil, como já foi sugerido por alguns cientistas 
(ibid.). 

Na pesquisa aplicada, são muitas as áreas sobre as quais repercute a ausência de 
informações.  Na computação, por exemplo, interfaces táteis, constituídas por sistemas 
robóticos capazes de sintetizar simultaneamente dados como pressão, velocidade ou 
temperatura, provenientes de ambientes digitais (Bergamasco, Frisoli e Barbagli, 
2002), são pouco usadas e compreendidas, dada à carência de mecanismos fiéis de alta-

consultar Santos, 2008.
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definição e, até, de uma taxonomia formal para renderização háptica, algo necessário 
para que ela opere em conjunto com os muitos equipamentos visuais disponíveis (Pao 
e Lawrence, 1998). 

Na semiótica peirceana, contudo, talvez seja possível encontrar uma via 
diferente para compreensão do que distingue e unifica os processos de cognição 
efetuados pelos sistemas háptico e visual, a partir dos tipos de raciocino tipificados por 
Peirce, a saber: abdução, dedução e indução. Esse será o assunto discutido a seguir.

3. Abdução, dedução e indução: uma abordagem semiótica dos sistemas 
háptico e visual

Postula Peirce a existência de três categorias universais do pensamento e da 
natureza, que se encontram inter-relacionadas e onipresentes (Santaella, 2007: 147) em 
todo e qualquer fenômeno: primeiridade, secundidade e terceiridade. A primeiridade se 
reporta “às idéias de frescor, vida, liberdade” (CP 1.302), algo monádico (CP 1.303); 
a secundidade, por sua vez, relaciona-se à oposição binária de forças, inerente a tudo 
quilo que existe factualmente (CP 1.322; 8.330); por fim a terceiridade se definiria 
como a representação triádica ou a mediação (CP 1.328) entre as meras possibilidades 
– primeiridade – e os acontecimentos – secundidade -. 

É na terceiridade que se encontra o conceito de signo genuíno, a ação 
bilateral de transformar potência em fatos singulares (CP 1.328), na qual o universo do 
inteligível é constituído através da linguagem, universo esse que aparece a uma mente 
não reduzida à esfera humana, mas ampliada a processos como o trabalho das abelhas 
ou cristais (CP 4.551). 

Do mesmo modo que o raciocínio – signo - não pode ser divorciado da lógica 
(CP 5.108), a lógica não está dissociada da percepção (Rosenthal, 1990: 197). Assim 
sendo, os sentidos – e suas extensões6 -, encarregados de captar os fenômenos, não 
seriam simples portas de entrada, mas sim mentes dotadas de diferentes tipos de 
inteligência. Recorde-se o poema de Fernando Pessoa: “(...) Penso com os meus olhos 
e com os meus ouvidos/E com as mãos e os pés/E com o nariz e a boca”.

Além de pensar, sugere Peirce que essas mentes das quais se constituem o 
corpo sejam capazes de agir: “Os elementos de todo conceito entram no pensamento 
lógico pelos portões da percepção e saem deles pelos portões da ação deliberada; e 

6.  Para mais sobre as reações entre os sentido e suas ampliações técnicas, ver McLuhan (1979) e 
Santos (2008).
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tudo aquilo que não puder exibir seu passaporte em ambos esses portões deve ser 
apreendido pela razão como elemento não autorizado” (CP 5.212). 

Na rede sensório-cognitiva humana, portanto, existiria um conjunto de 
variados subsistemas responsáveis, ao mesmo tempo, por perceber e atuar sobre os 
fenômenos, então processados enquanto signos. Essas mentes, longe de isoladas, se 
encontrariam ecologicamente ligadas, constituindo uma única rede de conhecimento 
(Gibson, 1986: 4), no que talvez possa ser entendido como um tipo de sinequismo 
somato-sensório-cognitivo. Dessa forma, apesar de voltadas a determinados modos 
de cognição, cada “mente” presente no corpo humano, conectada ao sistema nervoso 
central, poderia conhecer, simultaneamente, os dados provenientes de todo o organismo, 
conduzindo assim ao processamento cooperativo sensorial citado na seção anterior, e 
hoje consensual entre os cognitivistas.

Em uma atividade simples como digitar um texto no computador, tome-
se como ilustração, simultaneamente são convocadas habilidades táteis, visuais 
e auditivas: as teclas são pressionadas, geram caracteres em uma tela e produzem 
barulho. O sistema nervoso central integra os diferentes inputs e os agrega em um 
único e coerente processo (Bresciani, Dammeier e Ernst, 2006). 

Quanto ao papel do tato e visão na rede de conhecimento humana, algumas 
considerações precisam ser feitas. Apesar de trabalharem de modo semelhante na 
percepção de formas e agrupamentos de objetos, por meio da distinção de fronteiras 
como bordas e quinas (Kennedy, 1993: 5), os sistemas háptico e visual funcionam com 
dois tipos de lógica distintas e complementares. Enquanto a visualidade homogeneíza 
por meio da construção de unidade, o toque, localizado, “nos faz perceber as diferenças 
por contraste e proximidade, a experiência acentuada pelo intervalo entre os objetos” 
(Plaza, 1987: 57). Isso implica em assumir que entender um fenômeno visualmente é 
percebê-lo do geral ao particular, ao passo que compreendê-lo tatilmente é percebê-lo 
do particular ao geral.

Enquanto uma máquina de lavar roupas, por exemplo, é vista perto de sua 
integralidade e quase que imediatamente enquadrada numa regra de interpretação, seu 
exame pelo tato demanda uma série de experimentações feitas no decorrer do tempo: 
a tampa, os botões, e depois o interior do equipamento precisariam ser investigados 
separadamente, sendo apenas num momento subseqüente unificados e enquadrados 
em uma regra interpretativa. 

Quando o sistema visual é o responsável pela investigação da máquina de 
lavar roupas, um modo predominantemente dedutivo de raciocino (CP 7.203) opera: 
a imagem captada pelos olhos logo se converte em uma explicação, e uma regra 
interpretativa – terceiridade – guia ao resultado de antemão. O sistema háptico, por sua 
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vez, conduz a mente em um processo de conhecimento predominantemente indutivo 
(CP 7.206), provendo-a sucessivamente, através da experimentação, de uma série de 
dados que apenas posteriormente podem ser unificados – a regra de interpretação ou 
terceiridade aparece no final do processo semiótico -. Essas seriam tendências dos 
sistemas visual e háptico, não significando, evidentemente, que eles não possam 
cambiar de posição – o tato operar dedutivamente e a visão indutivamente – ou mesmo 
serem fonte de abdução, “uma hipótese explicativa” (CP 5.171), que é, “em suma, 
nada além de um adivinhar” (CP 7.219). 

Basta pensar em um quebra-cabeças. Visual e indutivamente, as peças são 
agrupadas quase que sem ordem, numa sucessão de experimentações, até que, por fim, 
elas são compreendidas como constituintes de uma dada representação predeterminada: 
“a figura é de uma mesa”. Em outro sentido, um experimento realizado por Klatzky, 
Lederman, e Metzger (1985) revelou que pessoas adultas eram capazes de discernir 
pelo toque entre 100 objetos de uso comum, com pequena margem de erro, em tempo 
inferior a dois segundos – aqui, predominantemente e no sistema háptico, operou o 
raciocínio dedutivo. Quanto à abdução, a qualquer momento e em qualquer lugar, 
alguém pode ver ou tocar/ser tocado por algo que se configure como uma descoberta, a 
exemplo de uma possível nova cor ou material, processo no qual se adquirem subsídios 
para reformulação das teorias de interpretação fenomênicas que, depois, se tornam 
regras – dedutivas – que necessitarão ser validadas por testes indutivos (CP 5.145; 
5.171; 7.218).

Mesmo considerando que os sistemas háptico e visual possam, respectivamente, 
operar em processos semióticos predominantemente dedutivos e indutivos, defende-
se que eles habitualmente não desempenhem tais funções: estando interconectadas, 
as mentes visual e tátil podem acessar os raciocínios dedutivos e indutivos uma do 
outra, assim como das demais mentes presentes na rede de conhecimento corporal, 
não precisando, isoladamente, efetuar abdução, dedução e indução. Se, por exemplo, 
à visão um objeto se apresentasse como um livro, o toque, ao “experimentar” tal regra 
interpretativa, poderia revelá-la equivocada, mostrando que, em verdade, o objeto é 
uma caixa, como na figura 8. Seria desnecessário, 
portanto, a não ser em casos de deficiência 
sensorial ou física, como a cegueira ou a perda de 
membros, que tato e visão, por só sós, tentassem 
realizar todas as etapas – abdução, dedução e 
indução – do processo de conhecimento.

Não estavam erradas, pois, as diversas 
representações que, ao longo do tempo, perceberam 

Figura 8
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a amálgama entre tato e visão. Em alguma medida, esses sistemas perceptivos 
operam de modo semelhante na discriminação de objetos e conjuntos de objetos – o 
reconhecimento de fronteiras e quinas -; apesar disso, toque e aparato visual usam de 
lógicas distintas, porém complementares, para investigação dos fenômenos: indução 
e dedução. Longe de opostas, tais lógicas estão inter-relacionas, se auto-contêm, e 
precisam existir, para qualquer processo cognitivo, em onipresença com a abdução.  
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Resumo: Neste artigo, discutir-se-á a análise do potencial icônico das palavras 
e expressões linguísticas (itens lexicais) no interior dos textos, com vista a 
identificar-lhes como ícones ou índices que possam orientar a interpretação a partir 
do levantamento de isotopias subjacentes. Esse potencial se configura em formas 
icônicas (imagens de ideias) e formas indiciais (indutoras de raciocínio). 
Com base na teoria da iconicidade verbal (SIMÕES, 2007), procura-se captar o 
projeto comunicativo e interacional que subjaz ao texto. Essa produção demanda 
domínio razoável da língua-objeto, assim como largo repertório. O domínio da 
língua é o esqueleto sistêmico para a estruturação textual; e o repertório amplo é 
condição para disponibilização de itens léxicos suficientes à expressão das ideias 
de forma icônica. A representação do pensamento será tão mais icônica quanto 
mais proficiente for o enunciador; da mesma forma que a comunicação será tão 
mais efetiva quanto mais proficientes forem os interlocutores.
No âmbito linguístico, as unidades lexicais tomadas como objeto de uma 
investigação relativa à forma e ao conteúdo fazem emergir valores de natureza 
semiótica e semântica. Esta vai cuidar das significações construídas e correntes 
no universo de um sistema linguístico; aquela vai tratar do processo de produção 
de sentido a partir da análise das funções-valores que os signos eleitos pelo 
enunciador adquirem na trama textual. A função lexicológico-semiótica faz das 
palavras (signos atualizados em contextos frasais) signos evocadores de imagens; 
impregna-as de conceitos (emergentes da cultura em que se inserem) por meio 
dos quais o enunciador tenta estimular a imaginação do interlocutor. Logo, o 
vocabulário ativado no texto (saindo do paradigmático para o sintagmático) deverá 
organizar-se em pistas icônicas (representativas, fundadas na similaridade, de 
fundo analógico) e indiciais (indutoras, fundadas na contiguidade, consecutivas). 
Explicamos a estruturação sintática como o arranjo das peças icônicas e indiciais 
de cuja combinação resultam as imagens semântico-pragmáticas que subsidiarão 
a leitura e a compreensão.
Nas pesquisas realizadas, já nos foi possível comprovar o potencial icônico e 
indicial do vocabulário textual e de sua organização sintática, a partir do que se 
puderam explicitar estratégias de construção de textos cômicos, trágicos, lúdicos, 
poéticos ou simplesmente informativos. Ilustraremos esta comunicação com 
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exemplos recolhidos do córpus atual de nossa pesquisa que são os contos de Eça 
de Queiroz.
PALAVRAS-CHAVE: Iconicidade – Léxico – Produção/Compreensão de Textos 
– Contos de Eça de Queiroz

VERBAL ICONICITY THEORY
Abstract4: Presentation of the Verbal Iconicity Theory (Simões, 2007)  derived from 
Peirce’s semiotics (1839-1914) and oriented by the verbal matrixes proposed by 
Santaella (1996) and by the discussion of iconicity by Nöth (1999)  this theory aims 
at objectifying the description of linguistics. The grammatical classes, categories, 
functions and values are discussed in iconic and index perspective by means of 
this matrix of linguistic-semiotic analysis, through which a mainly functional 
work is performed from the expliciting the semantic-pragmatic relationships of the 
signs in interaction. Those are interpreted according to their imagetic (the icons), 
inductor (the indexes) and conotational (the symbols) potential. The objective is 
to demonstrate the dynamic relationship between signs, meanings and senses and 
its textual consequences. Signs are intentively shown as dynamic products that 
may contribute to the identification of scenarios, characters ideas, ideologies etc. 
which inscribe themselves in the verbal texts, especially. Demonstrative analysis 
in a story by Eça de Queiroz. 
KEY WORDS: Verbal iconicity – Vocabulary  – Eça de Queiroz

Preliminares

Um dos componentes básicos de uma língua é o léxico, o qual consiste de palavras de uma 
língua e as regras que controlam a criatividade do falante. As palavras são unidades de 
referência da realidade e nos conectam ao mundo real. (Cabré, 1998, p. 29)

Partindo da afirmação de Cabré, é possível iniciar esse estudo com o destaque 
à importância do domínio lexical para constituição da competência linguística e, por 
conseguinte, da interação sócio-discursiva, por meio da qual o homem constrói sua 
história.

Recuando no tempo, cumpre lembrar que o mundo tem sua origem biblicamente 
marcada pela expressão “no princípio era o Verbo5”, no entanto, a atenção às palavras 
como objeto de estudo é algo recente. Mesmo com a certeza de que uma língua se faz 
a partir de palavras e que, segundo Rousseau (2003), “não se sabe de onde é o homem, 
antes de ele ter falado”, observar as palavras como objeto científico, com critérios e 
metodologia próprios é uma construção que começa a despontar com rigor técnico-
científico a partir do Século XX.

Na perspectiva do ensino, o vocabulário foi inicialmente tratado sob o critério 
de frequência (cf. Twaddell, 1972, 1973, In Carter & McCarthy, 1988). Nesse ângulo, o 
vocabulário era observado semasiologicamente, partia-se do significante para buscar-
lhes o significado. Estudiosos chegaram a propor um ensino pautado em estratégias de 

4. Versão em inglês Guilherme R Basilio. http://www.transconsult.com.br
5. Bíblia Sagrada. Livro do Gênesis. Antigo Testamento.
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adivinhação, a partir das quais os alunos aprenderiam a descobrir os significados de 
palavras desconhecidas sem a obrigação da consulta ao dicionário.

Houve, no entanto, avanço na pesquisa relativa ao ensino do léxico, baseada 
especialmente no que viria a ser competência lexical (cf. Richards, 1976, In Carter 
& McCarthy, 1988). Esse autor, para definir competência lexical, cria uma série de 
condicionantes sobre o que seja conhecer uma palavra. Segundo o estudioso, conhecer 
uma palavra implica saber relacioná-la com outras palavras, identificando-lhe sua 
posição, ou localização na língua; implica ainda perceber-lhe os condicionamentos 
contextuais (no cenário de uso) e cotextuais (no ambiente frasal), e, por conseguinte, 
seu valor semântico e suas possibilidades de estruturação sintática. Por fim, demanda 
conhecer suas derivações e seus diferentes significados.

O estudo da língua partiu de certa ênfase na sintaxe, para o plano textual, tendo 
assim relegado o léxico a um segundo ou terceiro plano. Equivocadamente, pensavam-
se os problemas gramaticais sem levar em conta os componentes fundamentais dos 
enunciados: as palavras. Com essa atitude, não se percebia o que realmente a palavra 
é (Aitchison, 1988, p. 33) nem o que está em jogo no conhecimento da palavra (Carter-
McCarthy, 1988, p. 44).

Ataliba de Castilho (1998) admite que a língua é composta de três módulos, 
simultâneos e interligados: módulo discursivo, módulo semântico e módulo gramatical.  
O módulo discursivo engloba as operações responsáveis pelas decisões relativas à 
escolha e elaboração do tópico discursivo e à construção de instâncias de enunciação; 
o  módulo semântico  é responsável pela implementação de processos de construção 
da referência e das significações interacionais; e o  módulo gramatical  abriga as 
classes  gramaticais e as relações e funções que elas (classes) desempenham no texto, 
evidenciando os processos morfossintáticos e fonológicos.   Esses três módulos se 
interligam através do léxico, um conjunto de vocábulos, denominados itens lexicais, 
que são armazenados ativamente na memória. Castilho (1998) deixa claro que por ser a 
linguagem uma realidade heterogênea, dinâmica, orientada para promover a interação 
humana, o léxico é passível de transformações, em suas propriedades, ao longo do 
tempo ou mesmo no momento único da enunciação. Assim, os usuários interferem 
ativamente na escolha dos itens lexicais (palavras e expressões linguísticas). Essa 
visão de Castilho se aproxima muito da visão de Maingueneau:

“(...), que a “língua”, enquanto rede de regras disponíveis para qualquer locutor, se 
converte em “discurso” deste ou daquele sujeito. Essa “língua” não deve, portanto, 
ser associada apenas como um léxico associado a regras fonéticas e morfossintáticas, 
mas também  como um sistema que permite aos locutores que “se apropriem” dele  de 
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alguma maneira  a fim de produzir  seus enunciados particulares.” (MAINGUENEAU, 
1996, p.6) 

Assim, a linguagem faz parte da própria história. Essa linguagem é expressa por 
palavras, as quais irão constituir o sistema lexical de uma língua e, consequentemente, 
de um povo. Nesse sentido, estudar o léxico de uma língua é estudar a história do povo 
que a fala. A língua pode representar ou, no mínimo, indicar por meio do seu léxico, a 
vida de um povo em um determinado período da história. 

Por força da relevância necessária ao estudo e ensino do léxico, propomos 
um projeto de pesquisa em que estamos analisando o vocabulário dos contos de Eça 
de Queiroz, com vistas a discutir-lhe a iconicidade (força imagética das palavras) 
considerada como estímulo à leitura da obra de dado autor e, consequentemente, 
ampliação do repertório do estudante (então tomado como leitor).

É possível ao símbolo funcionar como ícone?
Seguindo o raciocínio de Peirce (1839-1914), Santaella (1996) e Nöth 

(1999), cremos ter conseguido estruturar um esquema de análise que permite um 
entendimento mais consistente da construção textual verbal. Mesmo admitindo que os 
signos linguísticos sejam símbolos, verifica-se a impossibilidade de que o signo seja 
enquadrado exclusivamente em uma das categorias propostas por Peirce, tendo em 
conta a relação entre o representâmen e o objeto imediato. As produções de linguagem 
congregam signos, funções e valores que se amalgamam em cada enunciado, de modo 
a simular o enquadramento de um signo nessa ou naquela categoria. Todavia, essa 
classificação se baseia nas características que predominam no momento da enunciação, 
sem, contudo, anular características subjacentes que integram a semiose naquela cena 
enunciativa. Assim sendo, os signos simbólicos das línguas podem ser lidos como 
icônicos ou indiciais em decorrência de sua participação nos enunciados. No sintagma, 
os signos se solidarizam e intercambiam características, a partir das quais se torna 
possível a percepção e interpretação de um item léxico (palavra ou expressão, portanto 
símbolo a priori) como sendo um signo icônico ou indicial.

O mapeamento lexical é uma estratégia de análise que busca operar com 
marcas sensíveis (sonoras, no texto oral; gráficas, no texto escrito). Essa preocupação 
se deve à necessidade de orientação da leitura, em especial no que tange à apuração 
das isotopias plausíveis para interpretação de um texto. Em meio ao material léxico, 
podemos levantar palavras-chave que se repetem na superfície textual e que se vão 
enlaçando, fazendo com que algumas funcionem como nós — as âncoras textuais 
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—, que representam as encruzilhadas onde as isotopias (ou recortes temáticos) se 
encontram e se sobrepõem em um mesmo signo. 

É interessante destacar que a legitimidade de uma interpretação, ou seja, 
da construção do significado de um texto, depende da representação sociocultural,  
histórica e cognitiva  do sujeito-leitor  em relação às palavras-chave que orientam 
a leitura. Entretanto, em hipótese alguma, estamos sustentando que todas as leituras 
de um texto são igualmente válidas (não há vale-tudo na interpretação!), pois a rede 
textual se constrói de signos, que, de algum modo, delimitam as possibilidades de 
interpretação. 

O semioticista italiano, Umberto Eco, adverte que

a noção de uma semiótica ilimitada não leva à conclusão de que a interpretação não 
tem critérios. Dizer que a interpretação (enquanto característica básica da semiótica) é 
potencialmente ilimitada não significa que a interpretação não tenha objeto e que corra por 
conta própria. (ECO, [1992]2001 p. 28)

   Perseguir a iconicidade num texto verbal, com auxílio de processadores de 
texto como o WordSmith Tolls 4.0 (WST) e o Examine 32, torna-se menos trabalhosa, 
uma vez que esses programas digitais se incumbem de quantificar todas as palavras 
do texto, preparando assim uma base para a pesquisa das palavras-chave (identificadas 
quantitativamente pelo WST) e para o cômputo das âncoras textuais. Estas, a seu turno, 
funcionam como símbolos icônicos por entrelaçarem os temas que subjazem ao texto, 
ou que lhe são atribuíveis estabelecendo limites para a interpretação. 

Por fim, já temos a certeza de que a identificação de ícones e índices na superfície 
textual é procedimento de alta produtividade não apenas na produção de leitura, mas 
na aquisição de domínio lexical, por meio do enriquecimento do repertório do leitor 
a partir das palavras e expressões que assimila a cada leitura. Por conseguinte, sua 
capacidade de expressão verbal restará enriquecida após cada atividade de leitura. 

Sem que se privilegie a classificação dos signos segundo essa ou aquela 
teoria, a identificação das funções semióticas que denominamos icônicas (as que 
representam ideias) e indiciais (as que promovem inferências, implicaturas, ilações 
etc.) pode resultar em uma habilidade ou competência de interpretação autônoma. Isto 
porque a possibilidade de decifração dos signos sem que haja obrigatoriedade imediata 
de consulta ao dicionário pode tornar-se estimuladora para os iniciantes na prática da 
leitura de textos, especialmente os literários. 

Para que não se suponha que a identificação de ícones e índices seja uma 
criação modernosa, cumpre esclarecer que as relações e mecanismos gramaticais se 
constituem a partir de relação indicial. Uma forma é combinável com outra a partir 
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de marcas indiciais que determinam a adequação da estrutura sintagmática. Em outras 
palavras, quando o falante escolarizado repele uma forma como os menino vai, sua 
reação decorre da infração de um modelo indicial preestabelecido do qual resultaria os 
meninos vão. O modelo indicial é a combinação de:

estrutura
um dette plural de pri-
meiro nível*

um determinado plural de 
primeiro nível

um dette plural de se-
gundo nível

variedade popular Os menino Vai
variedade padrão Os meninos Vão
* Usamos primeiro nível para indicar posição temática e segundo, para a posição remática.

Não nos vamos ater nesse ponto, pois nosso foco neste ensaio é o léxico. Mas 
cremos ter podido fornecer uma pista acerca da indexicalidade gramatical.

A iconicidade.
Ainda que Foucault6 tenha feito uma síntese muito significativa a respeito dos 

nomes e das hipóteses da relação entre signos e referentes, ainda se conhece pouco a 
respeito do potencial estimulador de imagens inerente aos signos verbais. Estes, uns 
por origem, outros por consequência funcional, manifestam potencial evocador maior, 
ou menor, a partir do qual os textos se tornam mais, ou menos claros, aos olhos do 
leitor, e a evocação pode tornar-se peculiar a determinados itens léxicos, a partir do 
emprego estratégico destes nos enunciados.

Veja-se o que diz Carrera (p. 81), sobre signos evocadores e produção de 
sentido:

As configurações singulares resultantes da escolha de signos, com uma atenção particular 
para os significantes, renovam a relação entre os signos e os referentes. Esta será, com efeito, 
uma característica dominante dos usos literários da linguagem.
As escolhas de designação e as combinatórias daí decorrentes criam associações inesperadas 
através de jogos do significante e do significado ou unicamente através de redes evocadoras 
de sentido.
Significante, significado, combinatória, são pois a matéria-prima com a qual os criadores da 
linguagem criam sentido e poeticidade

Recuando no tempo, vemos Silveira Bueno (1964 p. 194), inspirado em 
Grammont7, afirma que “a poesia, para ser poesia, deve encerrar sugestões e evocações”. 
Propomos ir além e estender a potencialidade evocativa dos signos à prosa; e mais, 
transbordar da prosa artística para a prosa cotidiana, referencial, informativa. Temos 
convicção de que um texto originado de uma seleção lexical estratégica terá maior 

6. FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas. Uma Arqueologia das Ciências Humanas.

São Paulo: Martins Fontes, 1985.
7. Silveira Bueno reporta-se a GRAMMONT, Maurice. Essai de Psychologie Linguistique:

Style et Poesie. 1950.
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força comunicativa que outros a que não se deu atenção maior à escolha do vocabulário. 
E é isso que estamos buscando na análise de obra de Eça de Queiroz, representada 
inicialmente por uma coletânea de contos, dos quais elegi “Frei Genebro” como córpus 
desse ensaio.

Em Iconicidade lexical: teoria e prática (SIMÕES, no prelo), definimos esse 
tipo ou nível de iconicidade como o potencial de ativação de imagens mentais presente 
nos signos. Essa potencialidade pode ocorrer em signos verbais e não-verbais. Todavia, 
atemo-nos aos verbais neste trabalho.

Vamos ao texto citado (op.cit.):

Entendemos que o projeto comunicativo que subjaz a qualquer interação produz uma energia 
mental capaz de ativar signos que possam representar (ícones) ideias ou conduzir (índices) o 
interlocutor à mensagem básica da comunicação. Assim sendo, tão maior será a iconicidade 
textual quanto mais hábil seja o enunciador na ativação de itens léxicos.

Parece-nos indiscutível a capacidade do autor da Ilustre Casa de Ramires. 
Sua obra é objeto de inumeráveis estudos com que se comprova mais e mais a verve 
literária do escritor de Póvoa do Varzim. 

Segundo Carrera (p. 179)

... as questões evocadas remetem para fenómenos linguísticos que também os usos não 
literários da linguagem partilham:
- a designação, enquanto atribuição dum signo a um referente (seja ele real ou imaginário, 
concreto ou abstracto);
- a qualificação e a quantificação subsequentes remetendo para categorias de determinação 
e seus graus;
- a localização espacial, temporal, nocional, com modalizações diversas; (...)

Para nós, os fenômenos enunciativos materializados nos textos têm a 
estruturação linguística como a grande oficina de experimentação semiótica. Apesar 
das línguas definirem de modo distinto seu esqueleto sintático (no Latim, as marcas 
eram as desinências; no Português, a sintaxe se define pelos lugares que os termos 
ocupam nos enunciados). Todavia, seja qual for o modelo sintático, há um conjunto 
de regras a seguir. Para Guilbert (1975 p. 27), o sistema gramatical é a ossatura da 
estrutura linguística, por isso, diz o autor que esse sistema é rebelde em relação às 
mudanças. Já o vocábulo sofre alterações fônicas ao longo do tempo, e as palavras se 
movimentam semanticamente abrindo seu leque de significações possíveis, talvez ao 
infinito. O estudioso francês (op. cit. p. 17) chama a atenção para a correspondência 
entre o símbolo linguístico e o referente (o objeto imediato, para Peirce), da qual 
resulta relativa liberdade de criação dos signos. A liberdade semiótica (de produção de 
signos) permite ao enunciador reinventar o léxico a despeito da estabilidade necessária 
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ao sistema. Essa reinvenção passa pelas camadas fônica, mórfica e, sobejamente, 
pela semântica. Tais camadas podem ser aproveitadas na produção da iconicidade 
lexical, uma vez que, em prol de uma comunicação mais eficiente, o enunciador pode 
atravessar os limites virtuais entre as variedades linguísticas e, com essa “transgressão”, 
inauguram-se valores poéticos inusitados.

Signos vulgares são poetizados (Nunca conheci quem tivesse levado 
porrada.Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. [“Poema em linha 
reta.” Fernando Pessoa/Álvaro de Campos8 - grifamos o termo vulgar], e a pedra de 
Drummond e a de João Cabral são os graus pesados que estimulam a imaginação do 
leitor e promovem a semiose.

Resumindo, entendemos como icônico o signo que deflagra processos 
cognitivos que geram imagens figurativas ou diagramáticas na mente leitora, a partir 
das quais se constrói a compreensão e a interpretação dos textos. 

Breve Resumo do Conto-córpus Frei Genebro9

História de um monge, discípulo de Francisco de Assis, muito respeitado. Numa visita a um amigo 
— o Frei Egídio — o encontrou muito doente e fraco. Ao oferecer-lhe ajuda, o moribundo pediu-
lhe como último desejo, comer um pedaço de carne, um pedaço de porco assado. 

Frei Genebro que, pelo caminho, vira um porqueiro a dormir e chegou a lamentar um possível 
ataque de lobos à criação, dispôs-se a satisfazer o desejo do frei morituro e ainda exemplificou com 
uma ação de São Francisco de Assis que alimentou um outro religioso moribundo que desejara uvas 
moscatéis.

Genebro armou-se de um podão e saiu ligeiro a buscar o alimento desejado pelo doente. Foi até 
onde achara o rebanho de porcos e sorrateiramente agarrou um bacorinho de quem decepou a perna 
pela qual o havia segurado, sufocando-lhe os gritos. Largou o animal agonizante e tratou de voltar à 
cabana de Frei Egídio, onde anunciara a caça e qualidade de cozinheiro.

Preparou o alimento. Saciou o amigo e, quando dele se despedia, o pobre morreu. Saiu pela Itália a 
ajudar os necessitados e era louvado por todos.

Tempos depois, na véspera da Páscoa, avistou a mão de Deus que lhe vinha recolher após tanta 
labuta. Foi preparado pelo guardião do convento a cuja porta estava e aguardava o descanso eterno, 
lastimando por não estar sofrendo.

Uma vez morto, a alma de Genebro foi levada pelos braços de um anjo aos altos céus, enquanto 
abaixo de si tudo ficava escuro e nevoento. Experimentou maravilhosas sensações durante o passeio 
celestial até que avistou uma enorme balança que viria a pesar suas obras boas e más. O prato de 
diamante com as Boas Obras descia calmo e majestoso, espargindo claridade. Até que, de repente, 
o prato de carvão com as Obras Más passou a descer vertiginosamente. Um equilíbrio grave dos 
dois pratos permitiu que a alma de Genebro, Serafins e o Anjo vissem “no fundo daquele prato 
que inutilizava um Santo, um porco, um pobre porquinho com uma perna barbaramente cortada, 
arquejando, a morrer, numa poça de sangue... O animal mutilado pesava tanto na balança da justiça 
como a montanha luminosa de virtudes perfeitas!”

Eis que aparece de novo a mão de Deus, desta vez faz sinal que repele, e o anjo abre os braços e 
solta a alma de Genebro que cai em direção ao Purgatório.

8. Fernando Pessoa - Obra Poética, Cia. José Aguilar Editora - Rio de Janeiro, 1972, pág. 418.
9. “Conto publicado na Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro, em 28 e 29-3-1984 e integrado no vo-
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***

Vê-se que é uma narrativa irônica e insólita, pois a caridade do protagonista 
era praticada por meio de ações criminosas, no mínimo, pecaminosas. O verbete Frei 
Genebro do Dicionário de Eça de Queiroz fala de uma obsessão pela santidade que 
teria levado religiosos a comportamentos exagerados que provocavam escândalos 
(São Francisco de Assis abandonou a fortuna familiar e saiu nu da casa de seus pais), 
mutilações (religiosos se auto-flagelavam buscando sofrimento assemelhado ao de 
Jesus Cristo) ou mesmo ações reprováveis (roubar dos mais ricos para distribuir entre 
os necessitados).

O protagonista do conto eciano é um obstinado pela santificação. Passagens 
pictóricas do conto desenham com precisão a conduta orgulhosa do Frei Genebro, 
mostrando por meio de índices às avessas uma crítica à Igreja que ditava regras de 
conduta que ela mesma não cumpria. E o Purgatório que recebia os pecadores é-nos 
apresentado como a última morada da alma do “caridoso” Frei, capaz de matar pelo 
bem da humanidade. 

Buscamos então, com a ajuda dos programas digitais WordSmith Tools 4.0 
e Examine 32 v.3.10, levantar os substantivos mais frequentes no texto, para então 
apreciar-lhes o potencial icônico.

Levantamento lexical no conto.
Usando como critério o mínimo de cinco ocorrências, buscamos apurar os 

principais itens léxicos do conto. Aproveitamos para planificá-los em uma tabela na 
qual fazemos um estudo, item a item. Procuramos articular as ideias subjacentes a cada 
item, sua significação dicionarizada mais adequada ao projeto comunicativo do texto e, 
por fim, sua função semiótica, por meio da qual o leitor pode estender a interpretação 
a outras isotopias.

ITEM LÉXICO QUANT. INFORMAÇÃO 
SUBJACENTE SIGNIFICAÇÃO FUNÇÃO SEMIÓTICA

GENEBRO1. 

25

C
or

ro
bo

ra
 a

 e
sc

ol
ha

 
do

 tí
tu

lo
 d

o 
co

nt
o.

O item genebra também 
designa certo tipo de 
aguardente, ou gim.

Signo desorientador; 
índice da crítica à 
Reforma de Calvino (que 
se instalou em Genebra) 
e que pregava a salvação 
da alma pelo trabalho 
justo e honesto...

lume Contos, organizado postumamente por Luís Magalhães, que suprimiu a primeira parte do título 
original: “As Histórias”. (Apud Dicionário de Eça de Queiroz)
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FREI2. 

17

R
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m
 a
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 e
 E

gí
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o.

Frei, irmão e Egídio instau-
ram relação sinonímica.
Frei – (1) F. proclítica, apo-
copada, de freire, quando 
precede o nome ou apelido. 
[Aurélio, s.u.] 

Ícones da fraternidade 
religiosa.

IRMÃO3. 

14
Irmão – (3.1) amigo íntimo 
e dedicado; companheiro in-
separável (Derivação: sentido 
figurado); (4) c o r r e l i -
gionário, sectário das mesmas 
doutrinas (Derivação: por ex-
tensão de sentido); (5) mem-
bro de confraria ou irmanda-
de; confrade (Derivação: por 
extensão de sentido. [Houaiss, 
s.u.].

Ícone da fraternidade.

EGÍDIO4. 

13

De origem grega, pertencia a 
uma rica família da nobreza 
de Atenas. Depois da morte 
de seus pais, decidiu ser um 
ermitão, para viver na pobreza 
e totalmente dedicado a Deus. 
Para isso distribuiu todos os 
bens que herdou entre os po-
bres e doentes e viveu isolado 
na oração e penitência, sendo 
agraciado pelo Espírito Santo 
com os dons especiais da cura, 
da sabedoria e dos milagres.
Um dos primeiros milagres 
a ele atribuídos diz que, cer-
to dia, encontrou na porta 
de uma igreja um mendigo 
muito doente e esfarrapado. 
Penalizado com a situação do 
pobre, Egídio cobriu-o com 
seu velho manto e, naquele 
instante, um prodígio aconte-
ceu: o homem, que até então 
agonizava, levantou-se com-
pletamente curado. 

Ícone da imagem 
santificada buscada por 
Frei Genebro. Alter 
ego da personagem 
principal do conto, 
Frei Egídio retirou-se 
a viver no ermo, numa 
cabana rudimentar 
plantando alfaces, para se 
aproximar de Deus pela 
vida simples.
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SENHOR5. 

12

C
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am
 im
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a 
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 c

at
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ic
a.

Senhor, alma e Deus Ícones do discurso cató-
lico.

Senhor - na Idade Média, 
proprietário de um feudo; (2) 
aquele que possui algo; dono, 
proprietário; (3) dono da casa; 
patrão, amo; (4) pessoa que 
exerce poder, dominação, in-
fluência. (12) o Ser Supremo; 
Deus; Jesus Cristo; a hóstia 
consagrada, o viático (Uso: 
sentido absoluto) [Houaiss, 
s.u.].

Ícone de poder e proprie-
dade.

ALMA6. 

11

Alma – (1) princípio de vida 
no homem ou nos animais; 
(4) para os cristãos, parte 
imortal do homem, dotada 
de existência individual per-
manente, e que, após a morte 
do corpo, tem como destino a 
felicidade ou a danação eter-
nas, conforme os atos que 
praticou durante a existência 
terrestre; espírito (Rubrica: 
religião) Obs.: p.opos. a cor-
po. [Houaiss, s.u.].

Índice da vida eterna.

DEUS7. 

8

Deus – (1) ente infinito, eter-
no, sobrenatural e existente 
por si só; causa necessária e 
fim último de tudo que existe 
(Rubrica: religião, teologia); 
(10) princípio absoluto, rea-
lidade transcendente ou Ser 
primordial responsável pela 
origem do universo, das leis 
que o regulam e dos seres que 
o habitam, fonte e garantia do 
Bem e de todas as excelências 
morais (Rubrica: filosofia) 
[Houaiss, s.u.]. 

Ícone de poder absoluto.
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MÃO8. 

8

R
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Mão, porco e prato Ícones de pobreza e a 
fome.

Mão – (1) extremidade do 
membro superior, articulada 
com o antebraço pelo pu-
nho e terminada pelos dedos 
(Rubrica: anatomia geral). (2) 
parte homóloga ou similar nos 
animais (Rubrica: anatomia 
zoológica); (3) a extremidade 
das patas (anteriores ou pos-
teriores) das reses, depois de 
cortadas. (Rubrica: alimenta-
ção) [Houaiss, s.u.].

Ícone de pedir e de dar

Ícone de cuidado e de 
ajuda.
Índice de brutalidade.
Ex. Fazer justiça com as 
próprias mãos.

PORCO9. 

8
Porco - (1) indivíduo sujo, 
sem higiene pessoal ou no 
local onde costuma ficar 
(Derivação: por extensão de 
sentido); (2) indivíduo moral-
mente baixo, de mau caráter 
(Derivação: sentido figurado); 
(3) o chefe dos demônios; dia-
bo (Derivação: por extensão 
de sentido) [Houaiss, s.u.].

Ícone de sujeira, 
brutalidade, 
mesquinharia, diabo.

PRATO10. 

8
Prato (3) conjunto de in-
gredientes preparado de de-
terminada maneira; iguaria 
(Derivação: por extensão de 
sentido). (7) nas balanças an-
tigas, tipo de recipiente em 
forma de prato ou de tigela 
em que são colocados os pe-
sos e o que se quer pesar.

Ícone de iguaria e índice 
de balança, avaliação.

ANJO 11. 

8

Si
gn
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pe
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a 
tra

m
a.

Anjo (s) - espírito que ger. 
atua como companheiro do 
ser humano ou como men-
sageiro do mundo espiritual 
[Houaiss, s.u.].

Ícone da mensagem espi-
ritual da história.

COLINA12. 

6

Colina - pequena elevação 
de terreno com declive suave 
[Houaiss, s.u.]. 

Ícone da pouca espiritu-
alização do Frei Genebro 
e, por extensão, avaliação 
irônica do movimento 
calvinista.  
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CORPO13. 

6
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Corpo – (7) tudo o que se re-
fere à satisfação das necessi-
dades físicas de alguém.  Obs.: 
p.opos. a alma (Derivação: 
sentido figurado) [Houaiss, 
s.u.].

Ícone da materialidade 
do ser.

ERMITÃO14. 
6 Ermitão - indivíduo que, 

por penitência, vive em lu-
gar deserto, isolado; ermitão. 
[Houaiss, s.u.] 

Ícone de isolamento e so-
lidão.

SOMBRA15. 

6
Sombra – (1) obscuridade 
produzida pela interceptação 
dos raios luminosos por um 
corpo opaco; (9) algo que 
obscurece ou mancha a bio-
grafia ou a reputação de al-
guém; mácula, nódoa, senão 
(Derivação: sentido figurado) 
[Houaiss, s.u.]. 

Ícone da ambiguidade de 
caráter de Frei Genebro

ÁGUA(s)16. 

5

Pr
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e 

fim
 

da
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a.

Água - substância (H2O) lí-
quida e incolor, insípida e ino-
dora, essencial para a vida da 
maior parte dos organismos 
vivos. Águas - mostras, sinais 
exteriores [Houaiss, s.u.]. 

Ícone da ambiguidade das 
ações religiosas.

AMOR17. 

5
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Amor - comunhão íntima, 
coesão com o universo, com 
ou sem conotação religio-
sa (Rubrica: religião). Deus 
como princípio dessa coesão 
universal [Houaiss, s.u.]. 

Ícone de pureza e purifi-
cação.

BRAÇOS18. 

5 Braços – 16. mão-de-obra; 
trabalhadores. 17. domínio, 
jugo (Derivação: sentido figu-
rado) 18. proteção, consolo, 
refúgio (Derivação: sentido fi-
gurado) [Houaiss, s.u.]. Ícone 
de ajuda material. 

Índice da ajuda espiritu-
al.

CARIDADE19. 

5

Si
gn

os
 d

o 
ac

ol
hi

m
en

to
, d

a 
pr

ot
eç

ão
. Caridade - ato pelo qual se 

beneficia o próximo, esp. os 
pobres e os desprotegidos; (3) 
disposição favorável em rela-
ção a alguém em situação de 
inferioridade (física, moral, 
social etc.); compaixão, bene-
volência, piedade (Derivação: 
por metonímia) [Houaiss, 
s.u.]. 

Ícone do altruísmo.

MARIA20. 5 Maria – nome próprio femi-
nino. Hiperônimo da mãe. 

Ícone de proteção e bon-
dade.
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PEDAÇO21. 
5
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Pedaço - qualquer quantida-
de, separada ou não de uma 
substância sólida, de um todo 
[Houaiss, s.u.]. 

Ícone de divisão; índice 
de fatiamento.

PERNA22. 

5 Perna - cada um dos apêndi-
ces de um animal us. esp. para 
o suporte do corpo e para a lo-
comoção [Houaiss, s.u.]. 

Ícone de animal; índice 
de autonomia.

SANTA23. 5 Presença da 
religiosidade

Santa - mulher de grandes 
virtudes, pura, de bondade 
incomum (Derivação: sentido 
figurado) [Houaiss, s.u.]. 

Ícone de divindade e de 
mãe.

As palavras GENEBRO, FREI, IRMÃO, EGÍDIO, SENHOR e ALMA são as 
que apresentam maior frequência no texto. Das 25 aparições de Genebro às 11 de alma, 
pode-se deduzir que a temática principal é a elevação da alma a comportamento de 
fraternidade que possa garantir a aproximação entre o homem e seu Deus. No entanto, 
avançando na discussão dos itens léxicos destacados, pode-se chegar a uma leitura 
de natureza política, pois a conduta obstinada dos religiosos resultou num cisma que, 
no caso desse conto, pode ser uma evocação da Reforma de Calvino10. A obstinação 
dos religiosos promovia (e promove) guerras que derrubavam impérios e destruíam 
(e destroem) nações. Assim sendo, os fins sagrados são perseguidos e defendidos por 
meios que aproximam os homens aos animais irracionais. Logo, a busca da santidade 
e da santificação pode dar lugar a outra isotopia, que é a ironia (para uns) ou humor 
(para outros). 

Na perspectiva da sátira, vê-se então um comportamento calvinista na 
personagem do Frei Genebro, como caricatura da busca da salvação da alma pelo 
trabalho justo e honesto.  Subjaz a essa ideia a confusão dos objetivos de enriquecimento 
e poder com os objetivos religiosos, de purificação e elevação. Os fins justificando os 
meios fazem desfilar ante os olhos do leitor uma sucessão de sandices praticadas em 
nome de Deus (que se repetem ao longo dos tempos).

As interpretações mostradas no quadro a seguir basearam-se não só no 
quantitativo lexical levantado automaticamente, mas, sobretudo, em pistas textuais 
maiores. Nestas a iconicidade permite a visualização da cena, dando à narrativa 
uma qualidade fílmica.  Transcrevemos algumas passagens, extraídas do conto 

10. João Calvino começou a Reforma Calvinista no ano de 1534. De acordo com Calvino a salvação da 
alma ocorria pelo trabalho justo e honesto. Essa ideia calvinista atraiu muitos burgueses e banqueiros 
para o calvinismo. Muitos trabalhadores também viram nesta nova religião uma forma de ficar em paz 
com sua religiosidade. Calvi-no também defendeu a ideia da predestinação (a pessoa nasce com sua 
vida definida).
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aleatoriamente, à guisa de ilustração da potencialidade pictórica, imagética, icônica, 
do conto-córpus.

Linhas Trechos escolhidos

 9-11 só com o sacudir a manga do hábito, rechaçava as tentações, as mais pavorosas ou as mais delicio-
sas, como se fossem apenas moscas importunas.

 17-18 o papa Honório beijara as feridas de cadeias que lhe tinham ficado nos pulsos

 19-20 os anjos ainda viajavam na terra, com as asas escondidas, arrimados a um bordão

 34-35 sussurrava e luzia um fio de água. 

 88-89 Arregaçando as mangas do hábito, e mais ligeiro que um gamo, porque era aquele um serviço do 
Senhor, correu pela colina, até aos densos castanheiros onde encontrara o rebanho de porcos.

 94-96
com as mãos salpicadas de sangue, a perna do porco bem alta a pingar sangue, deixando a rês a ar-
quejar numa poça de sangue, o piedoso homem galgou a colina, correu à cabana, gritou para dentro 
alegremente:

105-108
Entrou enfim na choça, triunfalmente, com o assado que fumegava e rescendia, cercado de frescas 
folhas de alface. Ternamente, ajudou a sentar o velho, que tremia e se babava de gula. Arredou das 
pobres faces maceradas os cabelos que o suor da fraqueza empastara.

197-198 Aninhada nos seus braços, como na doçura de um berço, a alma de Genebro conservava a forma do 
corpo que sobre a terra ficara; o hábito franciscano ainda a cobria

202 Era um espaço sem limite, sem contorno e sem cor.

229-231 Subitamente, porém, no alto, o prato negro oscilou como a um peso inesperado que sobre ele caísse! 
E começou a descer, duro, temeroso, fazendo uma sombra dolente através da celestial claridade.

250-251 Então o Anjo, baixando a face compadecida, alargou os braços e deixou cair, na escuridão do 
Purgatório, a alma de Frei Genebro.

Concluindo, supomos que, em sendo uma primeira incursão no texto eciano, 
nos tenha sido possível aplicar os pressupostos da iconicidade lexical como matriz de 
análise do vocabulário do conto-córpus, com vistas a contribuir para a melhoria das 
práticas de leitura e, por extensão, as de produção textual.
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Resumo: O texto focaliza a Arte das Telas aos Textos que facilita, de forma 
leve, a leitura de mundo através da imagem. A arte dos grandes pintores reflete o 
interpretar das coisas vistas e sentidas. Porém, cada leitor visual busca dentro de si 
seus domínios de compreensão pictorial. A metodologia suscita dentro de cada um 
que explode seu ver “no acaso das imagens” que vulcanizam as representações de 
mundo através das palavras. Estas revelam, desenham e descrevem as percepções 
e sensações do sujeito na absorção do mundo imagético da arte. Assim, a arte 
plástica na palavra não necessita, em princípio, da formalidade de regras, pois a 
arte é signo contínuo. Na imaginação dos sujeitos, o ícone é o signo da criatividade 
e está ligado à vertente do insólito do acaso de ver as imagens nos aspectos 
variados do sentir e do perceber a vida em linguagem multiversal. No entanto, 
como a própria primeiridade na teoria dos signos segundo Peirce, o ícone puro 
simplesmente não poderia existir se não houvesse a interação da comunicação 
“significante e significados”. Conforme a teoria dos signos de Peirce, um signo 
tem uma materialidade que se percebe com um ou vários dos sentidos; é possível 
vê-lo (um objeto, uma cor, um gesto), ouvi-lo (linguagem articulada, gemido, 
grito, música, ruído), senti-lo (vários odores: perfume, fumaça), tocá-lo ou ainda 
saboreá-lo. Essa coisa que se percebe está no lugar de outra; esta é a particularidade 
essencial do signo: estar ali, presente, para designar ou significar outra coisa, 
ausente, concreta ou abstrata, existente ou fictícia.. O rubor e a palidez podem 
ser signos de doença ou de emoção, assim como certo gesto com a mão, uma 
carta ou um telefonema podem ser sinais de amizade. Vê-se, portanto, que tudo 
pode ser signo, a partir do momento em que dele se deduz uma significação. Para 
Peirce, um signo é algo que está no lugar de alguma coisa para alguém, em alguma 
relação. O mérito dessa definição peirceana é mostrar que um signo mantém 
uma relação solidária entre pelo menos três pólos (e não apenas dois como em 
Saussure): a fase perceptível do signo, “representâmen”, ou significante; o que ele 
representa, “objeto” ou referente; e o que significa, interpretante ou significado. 
Essa tríade significativa também representa bem a dinâmica de qualquer signo 
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aprendizagem da língua”, sob a supervisão da Profª Doutora Darcilia Simões, no Instituto de Letras da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro-UERJ/Brasil. Doutora em Educação. Mestre em Educação. 
Graduada em Letras Vernáculas - Francês e Inglês em Línguas e Literaturas. Coordenadora e Profes-
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PFM de Mogi Guaçu/SP/Brasil. Pesquisadora e participante dos Grupos de Pesquisa Semiótica, leitura 
e produção de textos e Crítica Textual e Edição de Textos (UERJ-CNPq).
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semiótico, cuja significação depende do contexto de seu aparecimento assim como 
da expectativa do observador. Para este mesmo autor, os signos mais perfeitos são 
aqueles em que o caráter icônico indicativo e o simbólico estão amalgamados em 
proporções tão iguais quanto possíveis. E, para isso, o signo depende não só de 
uma legis, ou melhor, de uma forma fixa, mas principalmente dos atos perceptivos 
sem as amarras da arbitrariedade. Neste trabalho, A Arte das Telas aos Textos 
vulcaniza o compreender linguístico na simplicidade do cotidiano do acaso das 
coisas mesmas. 
Palavras-chave: arte; palavra; imagem; cognição; signos.

ART OF SCREENS TO TExTS: A COGNITIVE WAY OF LANGUAGE
Abstract: The text focuses on the Art of Screens to Texts that facilitates, so light, 
reading the world through the image. The art of interpretation reflects the great 
painters of the things seen and felt. However, each player visual search within 
themselves their fields of pictorial understanding. The methodology raises in each 
of its view that explodes “in the random images” metallize that the representations 
of the world through words. This show, design and describe the perceptions and 
feelings of the subject in the absorption of the art world imaging. Thus, the plastic 
art in the word does not require, in principle, the formality of rules, because art is 
continuous sign. In the imagination of the subject, the icon is the sign of creativity 
and is connected to part of the unusual chance to see the images in different aspects 
of feeling and understanding of life in language multiversal. However, as the first 
in the second theory of signs Peirce, the icon pure simply could not exist if there 
was no interaction of communication “and significant meanings.” As the theory 
of signs in Peirce, a sign has a materiality that is perceived with one or more of 
the senses, you can view it (an object, a color, a gesture), I heard it (language 
articulated, moan, cry, music, noise), I felt it (several odors: perfume, smoke), 
touch it or taste it. That thing you notice is the place of another, this is the essential 
feature of the sign: is there present, to describe or signify something else, absent, 
concrete or abstract, existing or fictitious. The redness and pallor can be signs of 
illness or emotion, and gesture with the right hand, a letter or a call may be a sign 
of friendship. There is, therefore, that everything can be sign, from the moment it is 
an inferred meaning. For Peirce, a sign is something that is instead of something 
to someone in a relationship. The merit of this definition peirceana is to show that 
a sign maintains a supportive relationship between at least three clusters (not just 
two as in Saussure): the phase of visible sign, “representâmen” or significant, 
what he represents, “object” or related, and that means interpretant or meaning. 
This triad is also significant and the dynamics of a semiotic sign, whose meaning 
depends on the context of its emergence as the expectation of the observer. For this 
same author, the most perfect signs are those in which the character code and iconic 
symbol is amalgamated in about equal proportions as possible. And for this, the 
sign is not only a legislator, or rather on a flat, but most acts of perception without 
the moorings of arbitrariness. In this work, The Art of Screens to Texts metallize 
understand the simplicity of everyday language in the same chance of things.  
Keywords: art; word; image; cognition; signs.

INTRODUÇÃO
A Arte acompanha o homem nas investigações mais simples. Do latim “ars, 

artis” significa “maneira de fazer uma coisa segundo as regras”, como: arte poética, arte 
literária, arte militar, arte pela arte, arte culinária, etc. Na publicidade, arte é o conjunto 
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das atividades ligadas aos aspectos gráfico-visuais de anúncios, jornais, livros, revistas, 
mapas, criação de desenhos, fotografias, gravuras e quaisquer elaborações icônicas.

Na Idade Média, “artes” eram as diversas disciplinas ensinadas nas escolas e 
universidades, divididas em dois grupos distintos: um, trivium, composto de gramática, 
retórica e dialética; outro, quadrivium, formado de aritmética, geometria, astronomia 
e música.

A partir da Renascença, Arte traduzia o ofício ligado à arquitetura, escultura, 
pintura, gravura, as quais juntamente com a música e a coreografia formavam as 
atividades intelectuais do bom-gosto. Assim os artistas renascentistas tinham uma 
posição de maior prestígio em relação aos da Idade Média. Os pintores, arquitetos e 
escultores podiam nessa época colocar seus estilos na contribuição das artes decorativas 
ou aplicadas. A opressão à criatividade era constante, alterando a expressão espontânea 
do artista. Muitos artistas foram perseguidos pelas lideranças religiosas e políticas e 
mesmo talentosos acabavam desviando suas produções existenciais àquelas imagens 
decorativas de acordo com o gosto médio da maioria do público consumidor. Observa-
se que o artista em solidão expressava sua arte a qual não era valorizada quando ele 
deixava de seguir as regras de interesse e poder do público.

A liberdade artística teve início no século XIX, porém consagra-se no século 
XX. Essa nova exigência de liberdade faz surgir o artista mais vulnerável ao aspecto 
socioeconômico-cultural. Dessa forma a obra artística passa a ter valor segundo o 
mercado econômico e o artista sofre as especulações daqueles que vivem através da 
obra-mercadoria.

Vendo a arte como algo a ser consumido, o indivíduo-consumidor não 
constrói princípios de beleza, de técnicas de expressão e compreensão sobre o valor 
da obra em si.. Qual a indagação do artista no momento sócio-histórico em que viveu? 
Qual a participação do artista enquanto sujeito-artista? No entanto, a “arte engajada” 
sempre se perpetuou através do comportamento subversivo do artista, amante da arte, 
revelando-se no processo da criação apenas. O artista transcende-se numa espécie de 
liberação da vida com sua própria arte numa só obra.

Os ícones, ou imagens, foram utilizados nas igrejas russa e grega na retratação 
de anjos e santos os quais eram feitos em pedra ou madeira. Os ícones são signos 
qualitativos que mantêm uma relação direta com a realidade empírica, aproximando-se 
do objeto representado como fotografias, desenhos, caricaturas, figuras, etc. Também 
a origem dos ícones surgiu na retratação dos mortos a fim de eternizar os ídolos na 
Antiguidade greco-romana. Mesmo a escrita ideogramática dos povos egípcio, chinês, 
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fenício, etc. pode-se considerar icônica porque as letras estilizadas aproximam-se do 
objeto representado. 

Conforme a teoria dos signos de Peirce (1978), um signo tem uma materialidade 
que se percebe com um ou vários dos sentidos; é possível vê-lo (um objeto, uma cor, 
um gesto), ouvi-lo (linguagem articulada, grito, música, ruído), senti-lo (vários odores: 
perfume, fumaça), tocá-lo ou ainda saboreá-lo. Essa coisa que se percebe está no lugar 
de outra; esta é a particularidade essencial do signo: estar ali, presente, para designar 
ou significar outra coisa, ausente, concreta ou abstrata, existente ou fictícia.. O rubor 
e a palidez podem ser signos de doença ou de emoção, assim como certo gesto com a 
mão, uma carta ou um telefonema podem ser sinais de amizade. Vê-se, portanto, que 
tudo pode ser signo, a partir do momento em que dele se deduz uma significação. 

Para Peirce (2003), um signo é algo que está no lugar de alguma coisa 
para alguém, em alguma relação. O mérito dessa definição é mostrar que um signo 
mantém uma relação solidária entre pelo menos três pólos (e não apenas dois como 
em Saussure): a fase perceptível do signo, “representâmen”, ou significante; o que ele 
representa, “objeto” ou referente; e o que significa, interpretante ou significado. Essa 
triangulação também representa bem a dinâmica de qualquer signo semiótico, cuja 
significação depende do contexto de seu aparecimento assim como da expectativa do 
receptor. Para este mesmo autor, os signos mais perfeitos são aqueles em que o caráter 
icônico indicativo e o simbólico estão amalgamados em proporções tão iguais quanto 
possíveis.

Na essência da palavra, o Desenho é a arte de representar visualmente objetos 
ou figuras através de traços, formas. Na verdade, o desenho é o esboço de qualquer arte 
por mais simples que seja. As ciências utilizam o desenho como um passo primeiro 
na idealização do objeto para depois materializá-lo na industrialização. O desenho 
artístico ou técnico representou e representa as indagações do homem influenciado 
por seu meio sócio-cultural. Antes das imagens fotográficas, cinematográficas e 
televisivas, o desenho era praticado pelos artistas na representação fiel da natureza e da 
figura humana. Hoje a arte de desenhar multiplica-se em desenhos técnico-industriais, 
artísticos, humorísticos e satíricos, gráficos, figurativos, etc. Porém, o desenho na 
infância apresenta características ligadas ao desenvolvimento cognitivo e afetivo da 
criança. Ela se expressa através do desenho a compreensão daquilo que a circunda. 

O desenho tem sido um meio de manifestação estético e uma linguagem 
expressiva para o homem desde os tempos pré-históricos. Neste período, porém, o 
desenho, assim como a arte de uma forma geral, estava inserido em um contexto tribal-
religioso em que se acreditava que o resultado do processo de desenhar possuísse uma 
“alma” própria: o desenho era mais um ritual místico que um meio de expressão. À 
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medida que os conceitos artísticos foram, lentamente, durante a Antiguidade separando-
se da religião, o desenho passou a ganhar autonomia e a se tornar uma disciplina 
própria. Não haveria, porém, até o Renascimento, uma preocupação em empreender 
um estudo sistemático e rigoroso do desenho enquanto forma de conhecimento. 

A partir do Século XV, paralelamente à popularização do papel, o desenho 
começou a tornar-se o elemento fundamental da criação artística, um instrumento 
básico para se chegar à obra final (sendo seu domínio quase uma virtude secundária 
frente às outras formas de arte). Com a descoberta e sistematização da perspectiva, o 
desenho virá a ser, de fato, uma forma de conhecimento e será tratado como tal por 
diversos artistas, entre os quais destaca-se Leonardo da Vinci. 

Quando o artista pretende reproduzir em seu quadro uma realidade que lhe 
é familiar, como sua realidade natural e sensível ou sua realidade interna, a pintura 
é essencialmente a representação pictórica de um tema: é uma pintura figurativa. O 
tema pode ser uma paisagem (natural ou imaginada), uma natureza morta, uma cena 
mitológica ou cotidiana, mas independente disto a pintura manifestar-se-á como um 
conjunto de cores e luz. Esta foi praticamente a única abordagem dada ao problema em 
toda a arte ocidental até meados do início doséculo XX.

Assim, o desenho como a arte mais primitiva do homem, não se perde 
no percorrer dos séculos e no século XXI, a cada instante, fortalece-se em efeitos 
computadorizáveis comungados à linguagem verbalizada (cf. GOMBRICH, 2002).

 ARTE  PLÁSTICA NA PALAVRA
A Arte Plástica facilita, de forma leve, a leitura de mundo através da imagem. 

A arte dos grandes pintores reflete o interpretar das coisas vistas e sentidas. Porém, cada 
leitor visual busca dentro de si seus domínios de compreensão pictorial. É dentro de 
cada um que explode seu ver “no acaso das imagens” que vulcanizam as representações 
de mundo através das palavras. Estas revelam, desenham e descrevem as percepções e 
sensações do sujeito na absorção do mundo imagético da arte.

Deste modo, foi com as investigações de Paul Cézanne que os artistas 
colocaram sua percepção na realidade vista de maneira flutuante entre o externo e 
interno das coisas em diálogo com as características dos elementos que são próprios 
da arte plástica, como a cor, a luz e o desenho. Com a subjacência desse diálogo, o 
artista plástico Wassily Kandinsky chegou à plena abstração em 1917. Assim, busca-se 
a pintura abstrata que não procura mais retratar objetos ou paisagens, mas sim revelar 
uma realidade própria na qual está insolitamente convertida e inserida.  

A abstração pictorial forma-se, no entanto, manifestando-se em uma realidade 
concreta dentro do construto da artificialidade da arte. Esta se tornou uma abordagem 
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dos construtivistas e de movimentos similares nas primeiras décadas do século 
passado. Já os expressionistas abstratos, como o artista Jackson Pollock, não elaborava 
a realidade previamente, mas encontravam-na do acaso ao acaso (segundo Peirce 
[2003], a primeiridade). Este tipo de pintura abstrata resulta diametralmente oposta 
à primeira: enquanto a abstração pictorial busca uma certa racionalidade e expressa 
apenas as relações estéticas do quadro, a arte expressionista abstrata é normalmente 
caótica e expressa o instinto e sensações do artista quando da pintura da obra como 
muito fez Van Gogh.

Vale a pena ressaltar que a escrita surgiu através de rabiscos, desenhos, 
figurações, esboços revelando a cultura da humanidade. Os desenhos expressivos de 
épocas tão distantes tornaram-se cada vez mais abstratos pela repetição das cópias 
e transformaram-se em signos representativos na convenção linguística dos homens. 
Com a evolução da escrita, outros formatos redesenharam o texto nas diferentes 
páginas de leitura. Antes a escrita colocada nas pedras, nos pergaminhos, nos tecidos, 
nas folhas de papel e, atualmente, também na tela, na virtualidade em tempo e espaço 
absurdamente rápidos desterritorializando as demarcações geográficas (cf. Biembengut 
Santade, 1998, 2002, 2006, 2008). 

Surgem as perguntas: A imagem é real ou irreal?  Qual o formato não-
convencional da leitura imagética? Se na leitura textual e tradicional há um formato 
de paragrafação, leitura da esquerda para a direita segundo a convenção ocidental, 
como preparar o sujeito-leitor para ler uma obra plástica já que esta se revela insólita 
e imageticamente? 

No dinâmico da visualização do ser humano, a imagem pode ser vista em 
tempo quântico e nas diferentes dimensões.  Ressaltamos, por exemplo, as obras de 
Picasso que parecem estar geometricamente quebradas e ao mesmo tempo as formas 
organizam-se na soma das partes na imaginação de cada leitor. Pablo Picasso dizia que 
levou toda a sua vida a saber pintar como uma criança e que  a criança expressa-se pela 
necessidade que tem de se expressar e pelo prazer que isso lhe dá; tal como respira 
porque tem necessidade, sem que alguém se preocupe em fazer qualquer juízo sobre 
isso. Nas telas de Picasso, os rostos multiplicam-se nas formas e dimensões várias, 
provocando o aspecto cinestésico do espaço imagético. O leitor imagético buscará as 
formas nos desenhos cubistas, surrealistas, expressionistas na compreensão plástica 
das telas. Eis aqui, na leitura imagética, que pode usar a Arte Plástica na Palavra.

Ao ler uma obra plástica ou inversamente ler uma poesia surreal é possível 
transitar da palavra palpável à arte e desta àquela num caminho semiótico-semântico 
sem os domínios das amarras racionais e objetivas, mas através da coisificação em si 
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mesma – Percepto insolitamente. Segundo André Breton, “Imaginação querida, o que 
sobretudo amo em ti é não perdoares”. 

Só o que me exalta ainda é a única palavra, liberdade. Eu a considero apropriada para manter, 
indefinidamente, o velho fanatismo humano. Atende, sem dúvida, à minha única aspiração 
legítima. Entre tantos infortúnios por nós herdados, deve-se admitir que a maior liberdade de 
espírito nos foi concedida. Devemos cuidar de não fazer mau uso dela. Reduzir a imaginação 
à servidão, fosse mesmo o caso de ganhar o que vulgarmente se chama a felicidade, é rejeitar 
o que haja, no fundo de si, de suprema justiça. Só a imaginação me dá contas do que pode 
ser, e é bastante para suspender por um instante a interdição terrível; é bastante também para 
que eu me entregue a ela, sem receio de me enganar ( como se fosse possível enganar-se 
mais ainda ). Onde começa ela a ficar nociva, e onde se detém a confiança do espírito? Para o 
espírito, a possibilidade de errar não é, antes, a contingência do bem? (BRETON, 1924)

CONCLUSÃO
A semiose do desenho não necessita, em princípio, da formalidade de 

regras, pois a arte é signo contínuo. Na imaginação dos sujeitos, o ícone é o signo da 
criatividade e está ligado à vertente do insólito do acaso de ver as imagens nos aspectos 
variados do sentir e do perceber a vida em linguagem multiversal. No entanto, como a 
própria primeiridade na teoria dos signos segundo Peirce, o ícone puro simplesmente 
não poderia existir se não houvesse a interação da comunicação “significante e 
significados”. E, para isso, o signo depende não só de uma lei, ou melhor, de uma 
forma fixa, mas principalmente dos atos perceptivos sem as amarras da arbitrariedade. 
O insólito da arte plástica na palavra vulcaniza o compreender na simplicidade do 
cotidiano do acaso das coisas mesmas. 
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