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Programação

Dia
01/09/2010

Manhã: V Advanced Seminar on Peirce’s Philosophy and Semiotics

9h00 – 9h25 Abertura do 5º Advanced Seminar. Prof. Dr. SANTAELLA, Lucia (PUC-SP).

9h25 – 10h10
Prof. Dr. COLAPIETRO, Vincent. (Pen State University). USA.
Mediation, RepResentation, & tRanslation: “GRaMMatical” & “RhetoRical” Questions

10h10 – 10h30 Comentador do texto: Dr. Ivo Assad Ibri, (PUC-SP).

10h30 – 10h40 Discussão com o público.

10h40 – 11h25
Prof. Dr. STJERNFELT, Frederik. (Aarhus University). Denmark.
siGns conveyinG infoRMation. on the RanGe of peiRce’s notion of pRopositions: dicisiGns

11h25 – 11h45 Comentador do texto: Dr. Maria Eunice Gonzales (UNESP Marilia).

11h45 – 12h00 Discussão com o público.

12h00 – 13h30 Intervalo.

Dia
01/09/2010

Tarde: 13ª Jornada do Centro Internacional de Estudos Peirceanos.

Mesa 1 Coord: Profa. Dra. Priscila Borges (UNINOVE)

13h45 – 14h00
Prof. CARNEIRO, Luiz Marcelo Brandão (PUC-SP). 
a noção de consciência na obRa peiRceana

14h00 – 14h15
Prof. JUNGK, Isabel (PUC-SP).
a palavRa coMo Mediação entRe a peRcepção huMana e o existentet

14h15 – 14h30
SALAZAR, Paula (UNIMES); SANTOS, Marcelo (PUC-SP / Fapesp).
ideoGRaMa eM MoviMento: pRiMeiRo coMentáRio sobRe os aspectos videoGRáficos da línGua 
bRasileiRa de sinais

14h30 – 14h45
OLIVEIRA, Adriano Messias (PUC-SP). 
concepções do JaGuadaRte eM tiM buRton e na liteRatuRa: do unheiMlich à apResentação 
Ready-to-see

14h45 – 15h05 Discussão com o público.

15h05 – 15h15 Intervalo.
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Dia
01/09/2010

Tarde: 13ª Jornada do Centro Internacional de Estudos Peirceanos.

Mesa 2 Coord: Prof Dr. Lauro Frederico Barbosa da Silveira (UNESP-Marilia)
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FERRAZ, Thien Spinelli (UNESP – Marília). Brasil. 
expeRiência e Mediação eM conexão: espaços e liMites da RepResentação na seMiótica 
peiRceana

15h30 – 15h45
Prof. Dr. CARDOSO JR, Hélio Rebello (UNESP Assis). 
inteRpRetante final: Relações de Mediação Relativas à RepResentação da deteRMinação 
seMiótica

15h45 – 16h00

BALIEIRO, Caio; AGUSTONI, Marina; JUAÇABA, Helder; CARDOSO, Tarcísio; 
PONTES, Tatiana. 
o oníRico na fotoGRafia de eustáQuio neves - análise seMiótica da fotoGRafia da séRie 
caos uRbano (1995) do fotóGRafo eustáQuio neves

16h00 – 16h30
Prof. Dr. BACHA, Maria de Lourdes (Mackenzie-SP) e Prof. Dr. DIB, Maria Augusta 
N. M (psicanalista). Brasil.
consideRações sobRe as concepções de Mediação e RepResentação na obRa de c. s. peiRce

16h30 – 16h50 Discussão com o público

16h50 – 17h00 Intervalo

Mesa 3 Coord: Prof Dr. Roberto Chiachiri (CÁSPER LIBERO-SP)

17h00 – 17h15
Prof. SANTOS, Marcelo Moreira (PUC-SP).
Mediações estéticas: cineMa, aRte e Razoabilidade.

17h15 – 17h30

Prof. Dr. WANNER, Maria Celeste de Almeida e SANTOS, Eriel de Araújo; 
ORNELLAS, Valter; SILVA, Genilson (UFBA-BA). 
(in)coRpoRais - fRonteiRas do visível: coMo o siGno das aRtes visuais conteMpoRâneas 
evolueM paRa alcançaR uM pRocesso de seMiose?

17h30 – 17h45
FADON, Carlos V. (artista). 
lapis/x Redux: atualização e expansão de uM pRoJeto de aRte eletRônica

17h45 – 18h00 Discussão com o público



Program
ação

02 set 2010 7

Programação

Dia
02/09/2010

Manhã: V Advanced Seminar on Peirce’s Philosophy and Semiotics

9h00 – 9h45
Prof. Dr. NÖTH, Winfried. (Kassel University). Germany.
“All my notions Are too nArrow”: Peirce on rePresentAtion, mediAtion, And thirdness

9h45 – 10h05 Comentador do texto: Dr. Cassiano Terra Rodrigues (PUC – SP).

10h05 – 10h20 Discussão com o público.

10h20 – 11h05
Prof. Dr. ANDACHT, Fernando. (University of Ottawa). Canada.
PeirceAn mediAtion seen through A multilAyered documentAry lens

11h05 – 11h25 Comentador do texto: Dr. Vinicius Romanini (USP – SP).

11h25 – 12h00 Discussão com o público.

12h00 – 13h30 Intervalo.

Dia
02/09/2010

Tarde: 13ª Jornada do Centro Internacional de Estudos Peirceanos.

13h30 – 14h10
Palestra com Prof. Dr. QUEIRÓZ, João (UFJF), LOULA, Angelo (UNICAMP e 
UEFS)
self-oRGanization and eMeRGence of seMiosis

14h10 – 14h30 Discussão com o público

14h30 – 14h45 Intervalo

Mesa 4 Coord: Profa Dra. Ana Maria Guimarães Jorge (FAAP-SP)

14h45 – 15h00
Prof. Dr. .ROMANINI, Vinicius (USP-SP).
o nasciMento da RepResentação eM sisteMas seMióticos

15h00 – 15h15
GURICK, Amaral (PUC-SP). 
o conceito de infoRMação e as dez classes de siGnos

15h15 – 15h30
Dr. BORGES, Priscila M. (PUC-SP) e SANTOS, Marcelo (PUC-SP/FAPESP).
deslizando pelas cateGoRias síGnicas de c. s. peiRce: uM estudo de caso

15h30 – 15h45
GHIZZI, Eluiza Borttolotto - (UFMS). 
a Questão do Método na elaboRação de pRoJetos aRQuitetônicos analisada da peRspectiva 
da seMiótica de peiRce

15h45 – 16h05 Discussão com o público
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16h05 – 16h20 Intervalo

Mesa 5 Coord: Prof Dr. Edson Pfuzenreuter (UNICAMP-SP)

16h20 – 16h35
Prof. Dr. DRIGO, Maria Ogecia (UNISO-SP), De SOUZA, Luciana Coutinho 
Pagliarini (UNISO-SP).
o contexto do siGno e o papel do índice na seMiose

16h35 – 16h50
CARDOSO, Tarcísio (PUC/SP).
não-RepResentação na seMiótica peiRceana: uM olhaR paRa a pluRalidade do siGno

16h50 – 17h05
MENDONÇA, Maria Collier (PUC-SP).
a natuReza seMiótica do tRabalho do ModeRadoR de GRupos eM pesQuisas Qualitativas no 
caMpo da coMunicação publicitáRia 

17h05 – 17h20
PONTE, Raquel e NIEMEYER, Lucy -  ESDI e UERJ.
 identidade televisiva coMo RepResentação da MaRca de uMa eMissoRa

17h20 – 17h40 Discussão com o público

17h40 – 18h00 Encerramento Lucia Santaella
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AberturA

O binômio mediação e representação em Peirce
Lucia Santaella

Desde a publicação da influente obra do teórico da comunicação colombiano, 
Martín-Barbero, Dos meios às mediações, o termo “mediações” passou a ser empr-
egado de modo corrente no campo da comunicação. O uso desse termo expandiu-se 
sobremaneira a partir do advento das mídias tecnológicas, especialmente das mídias 
digitais, quando a expressão “mediações tecnológicas” passou a ser empregada para se 
referir às complexas mensagens processadas tecnologicamente . 

Embora o emprego do termo “mediação” seja usual, infelizmente têm faltado 
a esse emprego as necessárias precauções quanto à complexidade filosófica de seus 
possíveis significados. Inseparável do conceito de representação, o conceito de media-
ção é central na semiótica filosófica de C. S. Peirce. Trata-se de conceitos interrelacio-
nados e indissolúveis que fazem parte integrante da noção de semiose. De fato, essa 
noção engloba, em um todo coeso e logicamente articulado, não apenas os conceitos 
aparentados de mediação e representação, mas também os processos perceptivos e 
interpretativos. Vem daí a importância da semiose para a definição mais acurada de 
muitos dos conceitos que povoam os textos sobre comunicação. 

A semiótica peirciana é uma teoria complexa e multifacetada da representa-
ção. Esta apresenta variantes como a apresentação, a quase-representação até o limite 
da presentificação. A semiótica ainda inclui a distinção entre representação e referên-
cia e entre representação e interpretação. A despeito de sua complexidade, a represen-
tação é apenas uma face de um conceito mais geral que é o conceito de mediação. A 
chave para a compreensão de todas essas noções está nas definições e classificações 
peircianas de signos, contanto que não se tomem essas classificações em um sentido 
estreito, mas como padrões que incluem todos os aspectos ontológicos e epistemológi-
cos do universo dos signos. 

Tendo isso em vista, as diferenciações entre signos genuínos e signos não-
genuínos, também chamados de degenerados por não formarem tríades completas, que 
as classificações explicitam, são fundamentais não apenas para a lógica, para a ciência, 
mas também para a linguagem, mecânica, lei, governo, política, religião, arte etc. De 



Ap
re

se
nt

aç
ão

12

fato, elas são fundamentais para se compreender o pensamento, ação, percepção e 
emoção humanas.

Alguns comentadores afirmam que, na semiótica peirciana, representação é 
um sinônimo de signo. Isso é menos do que meia verdade. Representação é apenas 
uma face da mediação, cuja outra face está no conceito de determinação. 

Já é bastante conhecido o fato de que a semiótica de Peirce tem suas funda-
ções na fenomenologia. Seus estudos fenomenológicos levaram-no à conclusão de que 
há três elementos onipresentes em todos os fenômenos: a primeiridade, secundidade e 
terceiridade.

Em muitas ocasiões, Peirce afirmou que a forma mais simples de terceiridade 
pode ser encontrada no signo. A definição conhecida do signo como “algo que rep-
resenta uma outra coisa para alguém” foi a colherada de sopa que Peirce deu a seus 
leitores para se fazer entender. Para retermos a plena potencialidade da noção de signo, 
é preciso considerar sua definição em seu nível mais genérico e abstrato. 

Alguns autores mais fiéis ao texto peirciano afirmam que a relação sígnica se 
articula pelo cruzamento de um vetor de representação, que aponta do signo e do inter-
pretante para o objeto e um vetor de determinação que aponta do objeto para o signo e 
deste para o interpretante. A posição do signo é mediadora entre o objeto e o interpre-
tante, tanto no vetor da representação quanto no vetor da determinação. O signo faz 
face simultaneamente em duas direções: ele faz face para o objeto (aquilo a que ele se 
refere) em uma posição passiva de ser determinado, ao mesmo tempo em que está na 
posição ativa de representar o objeto para o interpretante, fazendo, então, face para o 
interpretante em uma posição ativa de determinação. Em síntese, as relações entre rep-
resentação e mediação estão longe de serem simples, merecendo reflexões cuidadosas 
que sejam capazes de trazer à tona os vários aspectos que elas exibem.

O 5th International Seminar on Peirce´s Philosophy and Semiotics e a 13ª. 
Jornada do Ciep visam colocar o binômio mediação e representação em discussão a 
partir do aporte conceitual de C. S. Peirce. Acreditamos que esse aporte muito tem a 
contribuir para o enriquecimento desse tema.
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Mediation & Representation:
“Grammatical” & “Rhetorical” Questions

Vincent Colapietro

Pennsylvania State University – University Park Campus

United States of America

vxc5@psu.edu [colapietrovm@gmail.com]

Abstract: 
Peirce’s formal doctrine of signs not only results from the exercise of a semiotic 
competence (an ability to use signs in an effective and fruitful manner).  Its object 
is in part this very competence or expertise; more broadly, it is to some extent 
the form of agency of which such competence or expertise is an aspect.  That 
is, Peirce’s theory of signs encompasses an account of the distinctive form of 
deliberative agency by which such a theory is elaborated and revised (the process 
of revision being, at a certain stage in the historical realization of any theoretical 
account, integral to that of elaboration or articulation).  A sign theory would be 
incomplete if it did not provide the adequate resources for sketching a more or less 
detailed portrait of the sign theorist.  Given Peirce’s overarching goal of intellectual 
self-control, this reflexive facet of his sign theory is just what we should expect. 
The inaugural concern of Peirce’s sign theory is, however, not at all an account of 
such agency.  It is a pervasive, rudimentary process observable throughout nature.  
This process lends itself to controlled observation and formal analysis.  But the 
formal relationships identified and analyzed by Peirce in this theory of signs are, at 
bottom, dynamic processes.  As Max H. Fisch has pointed out, Peirce’s semeiotic is 
a doctrine not of signs but of semiosis, the action of signs.  Signs are intermediaries 
and semiosis is, at the very least, a process of mediation.  Whatever functions in 
such a way as to inaugurate, sustain, or enhance a process of mediation is, from a 
Peircean perspective, a sign.  But are processes of mediation also – and inevitably 
– processes of representation?  Is Peirce’s doctrine of semiosis first a foremost 
an account of mediation or is there a better term to identify the center of concern 
(e.g., does the term representation or, for that matter, some other word indicate 
more precisely than mediation this center)?    Indeed, what in Peirce’s judgment is 
the relationship between mediation and representation, first, as dynamic processes 
and, then, as abstractable forms of intelligible relationships?  Is representation a 
specific form of mediation?  In turn, Peirce characterizes semiosis as a process of 
translation?  What is the connection between the process of translation and that of 
mediation, also between translation and the process of representation?
From a pragmatist perspective, the inaugural concern of Peirce’s formal theory 
(mediation? representation? translation?) cannot be separated from the eventual 
form in which this theory ought to be cast.  Moreover, it cannot be severed from 
the emerging goals of an evolving process of theoretical elaboration.  Following 
Fisch once again, Peirce’s semeiotic culminates in methodeutic.  The form 
in which the theory of signs is most appropriately cast is arguably a reflexive, 
normative inquiry into the conditions and forms of inquiry.  It is, however, 
possibly something wider – a rhetoric inclusive of more than the discourses and 
disciplines of the experimental sciences (i.e., a rhetoric inclusive of artistic works 
no less than practical communication).  An account of the most rudimentary and 
pervasive form of semiosis (grammar in Peirce’s sense being one of the names for 
this account) must ultimately give way to a nuanced understanding of historical 
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practices such as experimental inquiry, artistic innovation, practical discourse, and 
possibly much else. 

Keywords: Semiosis (or sign-action); immediate and dynamical object; collateral 
experience (or observation); generalization; hypostatic abstraction; ens rationis; 
phenomenology; categories and in particular the categories of firstness, secondness, 
and thirdness; speculative grammar; methodeutic; speculative rhetoric; growth of 
symbols and knowledge.

“All my notions are too narrow.  Instead of Sign, ought 
I not to say Medium?” – C. S. Peirce (MS 339 [1906])

“Signs of all kinds have a vitality of their own” (NEM 
IV, 318)

Introduction
Though we cannot think without signs, we do not necessarily or even ordinarily 

think about them.1  But it is virtually inevitable that the growth of signs has reflexivity 
as one of its fruits.  Our use of signs tends to drive toward reflection about them.  It 
may assist us in doing so to abstract signs not only from the more familiar contexts 
of human usage but also from any reference whatsoever to humans or other mindful 
beings.  Such is the experiment by which C. S. Peirce’s study of signs was inaugurated.  
He proposed to give a definition of sign “which no more refers to human thought than 
does the definition of a line as the place which a particle occupies, part by part, during 
a lapse of time” refer to temporality (NEM IV, 20).  Just as we can abstract a line from 
the act of inscribing it by a continuous motion of determinate duration, so we can 

1.  Michael Polany’s distinction between focal and subsidiary awareness is illuminating here.  Through 
the medium of signs I am made aware or in some other way rendered susceptible to the influence of 
something other than the signs themselves.  (It is important to note that, for Peirce, all that is required 
for anything to function as a sign is that that thing renders us susceptible to the influence of something 
other than itself, not that it thrusts its object into our consciousness.  Though not noted as often as it 
should be, Peirce espoused an understanding of the unconscious somewhat akin to the Freudian or 
dynamic conception of the level or dimension of mind.  Some signs operate by making us susceptible 
to forces without necessarily making us aware of those forces.)  In those cases in which the mediation 
of signs issue in awareness of their objects, I am focally aware of these objects (the objects, not the 
signs, are at the focus or center of my awareness), while I am only aware of the signs themselves (to 
the extent that I am) in a subsidiary or peripheral manner.  But what is on the margin or periphery of 
my awareness might, at least in some instances, become the center or focus of consciousness.  Thus, 
it can be the case that we come to think about signs, not only with them.  The lenses through which 
we ordinarily look become themselves matters to be observed, if only temporarily for the purpose of 
seeing just how smudged they are (just how in need of cleaning 
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abstract a sign from the acts by which they are recognized, instituted, and otherwise 
realized through our agency.2

Reflection upon signs might be undertaken for a variety of distinct purposes, 
also in a number of different ways.3  On this occasion, I want to explore some tensions 
in Peirce’s efforts “to institute a cooperative cenoscopic attack upon the problems of 
the nature, properties, and varieties of Signs, in the spirit of twentieth-century science” 
(EP 2, 462).4  In one way or another, most of these tensions can be related to the contrast 
or, at least, the difference between mediation and representation.  In the course of 
identifying and probing these tensions, I will have opportunities to make and, in some 
limited way, develop substantive suggestions about the most basic concepts in Peirce’s 
sign theory.  No suggestion is, in my judgment, more important than this one: to attain 
the desired generality of semeiotic, semiosis is best understood in terms of mediation 
(rather than representation or any other conception).5  But of equal importance is 

2.  The exercise of our agency is however partly explicable in terms of the agency inherent in signs.  
The exercise of our agency does not explain the power of signs; rather this power is inherent in them.  
Signs in Peirce’s sense possess the capacity to generate an endless series of diverse interpretants.  
This makes of them agents in their own right.  As Winfried Nöth points out in a recent article, “the 
autonomy of the sign [that which is evident in the capacity to exercise an agency of its own] does not 
go so far as to make the sign user the blind agent of the sign.  Ransdell … sees very clearly that ‘to 
regard semiosis … as always due primarily to the agency of the sign itself rather than to the agency 
of the interpreter, human or otherwise, does not deny that human agency has an important role in 
the occurrence of meaning phenomena.’  The determination of the sign user by the sign does not 
exclude the partial determination of the sign by the sign user.  After all, the sign users’ minds, their 
memories, their experiences are the loci of the embodiment of the objects of the sign, so that the sign 
users are also co-agents in the process of semiosis” (2010, 88).  As the passage makes evident, Joseph 
Ransdell’s reflections on this topic are instructive, including those presented in “Teleology and the 
Autonomy of the Semiosis Process” (the essay cited by Nöth).

3.  “The most important turning point in the history of a sign or a set of signs is,” as David Savan 
notes, “the point at which deliberate critical appraisal of the norms themselves [governing our uses 
of this sign or set of signs].  It is the point that thought comes of age and that mature science is born” 
(63).  In the history of reflecting on signs, the efforts of Peirce represent, more than anything else, 
his Herculean effort to institute a deliberate critical appraisal of the norms and ideals governing the 
practice of theory.  It is a conscientious exercise of deliberative agency ultimately for the purpose of 
offering a pragmatic portrait of deliberative agency itself.

4.  “Would it not … in the present state of science be good scientific policy, for those who have both 
a talent and a passion for eliciting the truth about such matters, “to institute a cooperative cenoscopic 
attack upon the problems of the nature, properties, and varieties of Signs, in the spirit of twentieth-
century science.  For my part, although I have had universal sundry propositions concerning Signs 
under advisement for many years, I have been unable to satisfy myself as to a single one of them” (EP 
2, 462).  “ … I am, as far as I know, a pioneer, or rather a backwoodsman, in the work of clearing and 
opening what I call semiotic, that is, the doctrine of the essential nature and fundamental varieties of 
possible semiosis [or sign-action]; and I find the field too vast, the labor too great, for a first-comer” 
(EP 2, 413).

5.  I am far from certain regarding the truth of this suggestion, since correspondence might be as 
promising as mediation (at least if we take correspondence in the sense of a responding of two or 
more things to one another).  “Logic is,” Peirce claims, “formal semiotic.  A sign is something, A, 
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another suggestion: Peirce’s semeiotic is more than anything else an effort to assist the 
growth of symbols,6 such growth being understood as the result not so much of a wild 
proliferation as a deliberate cultivation.

Tensions in Peirce’s Efforts to Institute a Theory of Signs
First of all, there is the tension between Peirce’s efforts to articulate a truly 

general theory of signs and his endeavor to use this theory to offer a normative account 
of objective inquiry.7  For such a theory, defining semiosis in terms of mediation seems 
the only way to obtain the desired generality.  For such an application, however, 
conceiving semiosis in terms of representation appears to be the most promising way 
to develop an illuminating account.  Take another example.  Peirce’s theory of signs is, 
in more than an incidental way, a phenomenology of semiosis.  It is at the same time an 
effort to conceive semeiotic as logic.  It is hence predominantly normative rather than 
phenomenological or descriptive.8  It is nonetheless phenomenological, perhaps to a 
degree insufficiently appreciated by many of Peirce’s expositors.  Consider yet another 
example – the tension between the need to formulate abstract definitions of the basic 

which brings something, B, its interpretant sign, determined or created by it, into the same sort of 
correspondence (or a lower implied form) with something, C, its object, as that in which itself stands 
to C.  This definition no more involves any reference to the human mind than does the definition of 
a line as the place within which a particle lies during a lapse of time.  It is from this definition that I 
deduce the principles of logic …” (NEM IV, 54).  The derivation of such principles by a process of 
deduction (at least) partly explains why Peirce characterizes this undertaking as formal.

6.  Santaella (1999a) and Short (1988 & 2007) have not only appropriately stressed this point but also 
insightfully explicated.  Peirce himself insists: “Symbols grow.  They come into being by development 
out of other signs, particularly from icons, or from mixed signs partaking of the nature of icons and 
symbols. … So it is only out of symbols that a new symbol can grow.  Omne symbolum de symbol.  A 
symbol, once in being, spreads among the people.  In use and in experience, its meaning grows.  Such 
words as force, law, wealth, marriage, bear for us very different meanings from those they bore to 
our barbarous ancestors” (CP 2.302).  Given his pragmatism, the growth of symbols is, for Peirce, the 
evolution of habits of an ever more nuanced, effective, and integrated character.  

7.  Peirce insists, a “theory cannot be sound unless it be susceptible of applications, immediate or 
remote, whether it be good economy so to apply them or not.  This is perhaps no more true of logic 
than of other theories; simply because it is perfectly true of al” (CP 2.7 [1907]; cf. Bergman 2009, 
24).  “It is of the nature of thought to grow” (CP 2.32) and one of the ways in which it grows is 
its applicability.  Indeed, growth might pragmatically be defined as applicability, provided that the 
latter term is taken in a sufficiently broad sense (a sense wide enough to include the relevance of the 
discoveries of participants in one theoretical practice – say, biology – to the work of those in other 
such practices – say, anthropology, psychology, and linguistics).

8.  But phenomenology ought not to be equated, unqualifiedly, with description.  As T. L. Short 
points out, phenomenology or phanerscopy “observes, describes, and analyses the phanernon” or 
phenomenon (200_, 68).  In addition to the cultivated ability of the artist to see what stares them in the 
face , phenomenologists need “the generalizing power of the mathematician who produces the abstract 
formula that comprehends the very essence of the feature under examination purified of all admixture 
of extraneous and irrelevant accompaniments” (EP 2, 147-48).  As envisioned and practiced by Peirce, 
then, phenomenology (or phanerscopy is no less analysis and generalization than description.
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terms and the need to go beyond such definitions by offering pragmatic clarifications.  
Closely related to this, there is the tension between grammar and rhetoric.  To what 
extent are the most basic notions in Peirce’s semeiotic, those articulated in his 
speculative grammar, already to some extent rhetorical?  To what extent are his purely 
formal analyses of semiosis not only inspired by, but also inseparably linked to, a 
dialogical conception of semiosis? (Colapietro; Bergman).  Already in 1976, Joseph 
Ransdell suggested, “The object-sign-interpretant relation can be derived by a kind 
of abstractive analysis from the logically cruder notion of the relation between [sic.] 
an utterer, an utterance, and an interpretation of the utterance” (104).  That is, the 
“object, sign, ad interpretant are what the utterer, utterance, and interpretation become 
when stripped to their logical essentials …” (Ibid.).  Moreover, the communicative 
or dialogical context to which Peirce’s conception of semiosis traces its roots (see 
especially EP 2, 402-404) is also one in which all of his efforts to articulate a theory 
of signs, even those resulting in the most formal, abstract, “mathematical”9 assertions, 
is put forth (see, e.g., EIP 2, 462; also CP 8.378).  Finally, the ultimate goal of Peirce’s 
semeiotic (the ultimate interpretant of his theory taken as a whole?) might just be, 
as Ransdell, Bergman, and others have argued, either a logic of communication or a 
theory in which such a logic occupies a prominent place.

And closely related to the tension between grammar and rhetoric there is that 
between Peirce’s formal, taxonomic tendencies and his pragmaticist, ethical10 impulses, 
above all in reference to deliberative agency.  The inaugural definition of semiosis 
assiduously eliminates all reference to mind and, thereby, any reference to agency 
other than that of the sign itself.  But this definition is itself the result of a resolutely 
focused exercise of deliberative agency.  It invites questions regarding the pragmatics 
of definition – above all, the question, “What is Peirce doing – or, in following his 
lead, what are we doing – when we define sign or semiosis in this fashion?  Alongside 
of the pragmatic dimension, there is almost certainly a performative dimension.  To 
read Peirce’s texts we are not only invited but also required to conduct any number 

9.  What is of phenomenology generally is also true (in its own way) of Peirce’s phenomenology 
of signs.  As Short notes, “Peirce’s three categories begin life as mathematical ideas of orders of 
relations, then, applied to the analysis of experience, acquire phanerscopic [or phenomenological] 
meaning, which, in turn, yields an analysis of the modal concepts of possibility, actuality, and law 
or necessity …”(86).  The movement is, roughly, from purely formal orders of relations, through a 
phenomenological analysis of experience, to an ontological application of the results of these analyses.  
In Peirce’s writings, thus, we should not be surprised to find a cosmology and ontology of signs, not 
just a phenomenology and logic of them.

10.  It would not be inappropriate also to include here Peirce’s religious sensibility and impulses.  
Science is, for him, not only a form of conduct but also an instance of worship.  On this occasion, 
however, I will merely note this, not explore it.
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of observations and even experimentation: to fail to make these observations or 
experiments amounts to failing to read these texts, at least in the manner intended by 
the author.  He is quite explicit about this: the reader

… must actually repeat my observations and experiments for himself, or else I shall more 
utterly fail to convey my meaning than if I were to discourse of effects of chromatic decoration 
with a an congenitally blind. (CP 1.286)11

Consequently, Peirce’s texts are, among other things, series of invitations and demands 
to look and see (cf. Wittgenstein).  It might seem that the theorist of signs is engaged in 
the task of painting a self-portrait in which assiduous care is made to paint everything 
but the painter.  The painter staring at the canvas produces a work from which the artist 
does not stare back at the viewer.  But this turns out to be not at all the case.  The agency 
of the theorist is only provisionally and (one might argue) partially effaced here.  Even 
so, the overriding focus especially in his inaugural phase is on the agency of the sign 
itself.  Whatever else a sign is, it is a locus of power – the power to elicit nothing less 
than an endless series of interpretants.  The ascription of such power to signs is present, 
if only by implication, in Peirce’s most abstract, formal characterizations of signs.

As we have already noted, there is, at once, a formal austerity and a 
phenomenological richness in Peirce’s writings on signs.  This contrast prompts me 
to identify yet another tension in his theorizing.  It does not matter whether or not 
the one to which I calling attention is, at bottom, a restatement of previously noted 
tensions.  The restatement serves to bring something important into focus.  Semiosis 
is in one respect an ens rationis.  It is an abstraction of an excessively lofty character.  
But it is a term for which there are, at least allegedly, a boundless number of concrete 
referents.  What could be more abstract than the term semiosis – but what could be 
more concrete or determinate in its reference?  The phenomenological richness and 
concreteness conveyed by this term, at least for those who have acquired the requisite 
degree of conceptual familiarity, should not blind us from the logical status of this 
pivotal conception (it certainly is pivotal since everything in Peirce’s theory of signs 
turns on it [cf. Scruton]).12

 Allow me to point out (what for our purpose) is a final tension, that 
between Peirce’s insistence on the life of signs and his qualified but demonstrable 

11.  Short astutely points out that: “The same is true of Husserlian phenomenology and Descartes’ 
Meditations.  These are not forms of philosophy that consist in verbal argumentation; rather words 
are used to direct the reader to his own experience, and it is that experience, and not the words 
themselves, which carries the burden” (2007, 71).

12.  The metaphor of a pivot or hinge, a point around which matters turns, is in Peirce’s writings not 
an insignificant one.  For example, Peirce informs his reader that, as he conceives it, pragmatism is 
“a method of ascertaining the meanings of not all ideas, but only of what I call ‘intellectual concepts,’ 
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(however surprising) espousal of mechanism (more precisely, his endorsement of a 
nuanced and modest form of mechanism).13  Not only did Peirce characterize signs 
as living; he also took humans and minds to be, in some measure, machines.  His 
conception of semiosis is broad enough to span nature and culture (Santaella; Kruse): 
signs in his sense are found in nature as well as culture.  But it is also broad enough to 
bridge the distinction the natural and the mechanical (hence, the human organism as 
a natural being and human artifacts as mechanical contrivances).  Peirce admits that 
“it certainly seems that an inference cannot have any life unless someone performs a 
thinking process” (CP 2.54).   But then he immediately adds: “Still, the inference, or 
argument, so far as logic can take any cognizance of it, may be, not to say probably 
is, of an entirely different construction from the thinking process” (taking this process 
to designate in our case the physiological and psychological processes, taken tout 

that is to say, of those upon the structure of which arguments concerning objective fact may hinge” 
(turn, or pivot) (CP 5.467).  In what is possibly Peirce’s most dramatic and important of this metaphor, 
we are informed in one of his explications of secondness: “The idea of other, of not, becomes a very 
pivot of thought” (CP 1.324).  Perhaps Peirce intends to say here, as much as anything else, thought 
pivots or turns on alterity or otherness.  There would be warrant and motive for attributing such 
a view to Peirce, though his stress on continuity might appear to stand in the way of making such 
an attribution.  This however only pushes the question back, for it requires us to understand how 
secondness in conjunction with firstness and thirdness provides a pivot of thought.

13.  In a different context, Peirce acknowledges that the hypothesis he is putting forth to explain 
the emergence and operation of mind in its more recognizable or manifest forms “might be called 
materialistic, since it attributes to mind [at least] one of the properties of matter, extension, and 
attributes to matter a certain excessively low degree of feeling, together with a certain power of taking 
habits.  But if differs essentially from materialism, in that, instead of supposing mind to be governed 
by blind mechanical law, it supposes the one original law to be the recognized law of mind …” (CP 
6.277).  What is objectionable is not mechanism, but determinism.  Indeed, “the idealist has no need 
to dread a mechanical theory of life.  On the contrary, such a theory, fully developed, is bound to call 
in a tychistic idealism as its indispensable adjunct” (CP 6.265).  Some form of mechanism adjoined to 
tychism (the Peircean doctrine of absolute or objective chance) is not anything to dread or oppose.

 In yet another context, Peirce makes this point by means of an example.  “A line of bricks 
stand on end upon a floor, each one facing the next one of the line.  And one is tilted so as to fall over 
upon the next; and so they all successively fall.  The mechanical statement of the phenomenon is that 
a portion of the sum of the energy of the motion that each brick had at the instant its center of gravity 
was directly over its supporting edge, added to the energy of its fall[,] is transformed into an energy 
of motion of the next brick.  Now I assert no more than this, but less, since I do not say whether it 
was mechanical energy, or what it was that communicated, when, applying my definition of a Sign, 
I assert (as I do) that each brick is a Sign (namely, an Index), to the succeeding bricks of the line, 
of the original effect produced on the first brick.  I freely concede that there is an anthropomorphic 
constituent in that statement; but there is none that is not equally present in the mechanical statement, 
since this asserts all that the former asserts.  Until you see this, you do not grasp the meaning that 
I attach to the word ‘Sign’” (MS 293, 3-4; emphasis added).  The semeiotic description or account 
of the phenomenon of this chain reaction, a description in terms of the operation of indices, is more 
metaphysically innocent and also less scientifically committed than the mechanical statement of this 
phenomenon.  There is however no necessary incompatibility between the two forms of statement; 
quite to the contrary, they are complementary forms of description and explanation.
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ensemble, to be involved in the process of thinking [cf. CP 2.27]).  These reflections on 
logical machines prompt Peirce to use the expression “man-machine” (CP 2.59).

All I insist upon is that, in like manner, a man may be regarded as a machine which turns 
out, let us say, a written sentence expressing a conclusion, the man-machine having been 
fed with the written statement of fact, as premiss.  Since this performance is no more than a 
machine might go through, it has [from a logical point of view] no essential relation to the 
circumstance that the machine happens to work by geared wheels [or, as he would say today, 
silicon chips], while a man happens to world by an ill-understood arrangement of brain-cells, 
and if there be room for less, still less to the circumstance that the man thinks. (CP 2.59)

Especially in the context of his cosmology, Peirce argues strenuously against 
mechanism.  In the context of his logic and, by implication, his semeiotic, however, he 
does not recoil from the direction in which his conception of reasoning, as a species 
of semiosis, drives him – the acknowledgment of logical machines and, allied to this 
acknowledgment, the acceptance of human beings as complex mechanisms.

In one of Peirce’s most important, also one of his most convoluted, 
manuscripts, he suggests: mind may, with advantage, be roughly defined as a sign-
creatory in connection with a reaction-machine” (MS 318).14  In his explication of this 
definition, he does not hesitate to use the expression the “human machine.”15  At the 
very least, Peirce’s tychism prevents him from being a thoroughgoing or reductive 
mechanist.  But as a scientist he could hardly have rejected mechanism in every sense.  
His tychism, evolutionism, and other doctrines notwithstanding, he might even be 
more of a mechanist than most of his best informed expositors appreciate.  Whatever 
form of mechanism he espoused, however, this much is certain: it must not only be 
compatible with but also helpful in explaining the life of signs.16  “Signs of all kinds 
have,” he insists, “a vitality of their own” (NEM IV, 318).  But symbols especially 
manifest vitality.  “A symbol is an embryonic reality endowed with the power of 

14.  In Peirce’s Approach to Self, I misquoted this passage, rendering “sign-creatory” as “sign-
creator.”

15.  In MS 649, he suggests: “assuming that all of man’s actions are those of a machine, as is 
indubitably, at least approximately, the case, he is a machine with an automatic governor like an 
artificial motor, etc.” (19).

16.  While memory of the past can be a phenomenon in which secondness is predominant (since it 
often “supplies us a knowledge of the past by a sort of brute force”), our anticipations of the future 
and especially those instances of knowledge allowing us to anticipate the course of events are quite 
different.  “[A]ll our knowledge of the future is obtained through the medium of something else.  To 
say that the future does not influence the past is untenable doctrine. It is as much to say that there are 
no final causes or ends [however see Short].  The organic world is full of refutations of that position.  
Such action … constitutes evolution.  But it is true that the future does not influence the present in the 
direct, dualistic, way in which the past influences the present.  A machinery, a medium, is required.  
Yet what kind of machinery can it be?” (CP 2.86; emphasis added).  The question, then, is not whether 
a mechanism involved in such processes, but rather what kind of mechanism.  
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growth into the very truth, the very entelechy of reality” (NEM IV, 262; cf. Santalella 
1999b).  This will however appear to be stark madness to the mechanistic materialist 
(MS 290; quoted in Colapaietro 1989, 113).  It appears mystical, obscurantist or even 
mad however “simply because we insist on remaining blind to what is plain, that there 
can be no reality which has not the life of a symbol” (NEM IV, 262).17

On the one hand, Peirce insists that a symbol “may have a rudimentary life, 
so that it can have a history, and gradually undergo a great change in meaning, while 
preserving a certain self-identity” (MS 290).18  On the other, he does not take the 
ascription of life to signs to preclude an acceptance of “mechanism” in some sense.  
This is the final tension to which I would like to call your attention.

In pointing out these tensions, it is no part of my intention to claim that we 
are confronted with inconsistencies or contradictions here.  While I am not ruling this 
out I am also not making this charge.  It is certainly not any part of my aim to suggest 
a variant of Thomas Goudge’s thesis regarding two irreconcilable temperaments, 
multiplied by however many tensions I have identified above.  My point in identifying 
these tensions might be expressed in this way.  The complexity and challenge of Peirce’s 
writings might be, at least in part, a reflection of the uncharted variety and inherent 
challenges of the purposes animating his authorship.  Hence, I am not charging Peirce 
with inconsistency, only highlighting some important respects in which one of his 
most important contributions is an even more complex understanding than many of his 
most penetrating interpreters have appreciated thus far.  

Indeed, Peirce’s understanding of his pragmatism prompts us to be attentive 
to such matters.  He adopted pragmatic rather than practical (hence, pragmatism rather 
than practicalism) because of his initiation into philosophy by Kant.  While praktisch 
in Kant’s sense refers “to a region of thought where no mind of the experimental type 
can ever make sure of solid ground under his feet” (since it refers to an a priori domain, 
one prior to and independent of experience), pragmatisch in this philosopher’s lexicon 
designates a “relation to some definite purpose” (CP 5.412).  Referring to pragmatism, 
especially as he envisioned it, Peirce adds: “Now quite the most striking feature of the 
new theory was its recognition of an inseparable connection between rational cognition 

17.  Our warrant for asserting the reality of world about we can discover truths is no stronger than that 
for asserting the reality of living symbols.  So, at least, is Peirce’s position: “whatever be the kind and 
degree of our logical assurance that there is any real world, external or internal, that same kind and 
degree of assurance we certainly have that there not only may be a living symbol, realizing the full 
idea of a symbol, but even that there actually is one” (CP 2.114).

18.  The attentive reader will have noted that there is a very strong and a rather weaker claim being 
made by Peirce with respect to the life of signs.  The strong claim is: “Signs of all kinds have a vitality 
of their own” (NEM IV, 318).  The weaker claim is that symbols of a certain degree of complexity 
manifest a rudimentary life.
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and rational purpose; and that consideration it was which determined the preference 
for the name pragmatism” over practicalism and other possibilities. (ibid.).  Given this, 
the purposes animating Peirce’s endeavors to craft a theory of signs require utmost 
attention.  

Abstract Definitions, Hypostatic Abstractions, and Much More: 
Pragmatic Clarifications & “Rhetorical” Considerations

In the foreground, then, we encounter Peirce’s definitions, classifications, and 
claims.  Somewhat in the background we discern his purposes, even when these are 
occasionally not only asserted but emphasized.  The obvious is occasionally worth 
noting.  Even when we formulate a definition of sign without any reference to mind or 
agency, we frame such a definition of a sign and, in addition, we do so for a purpose or 
(more likely) a variety of purposes.19  Hence, the formal, abstract definition of a sign 
needs (at least) ultimately to be seen in reference to the intersecting, evolving practices 
of human agents.20  There is no contradiction here.  While mathematicians in the 
immediate context of the specific form of theoretical inquiry in which they are engaged 
legitimately abstract from various aspects of their own activity, we cannot give an 
account of mathematics without characterizing it as an activity in which mathematicians 
construct diagrams and then perform experiments on their own constructions, thereby 
positioning themselves to observe the results of their experiments.21  In Peircean terms, 
the “rhetorical” facets of semeiotic are as fundamental as the “grammatical” ones.  The 
constitution of the sign or semiosis might be conceived without reference to the users 
of signs or the purposes of usage, but the very act of conceiving signs in this light is 
the achievement of deliberate agents animated by an austere purpose.  Here as well 

19.  It might be objected that in offering such a definition what we are doing is simply defining a 
phenomenon under consideration.  This is no doubt true.  But the pragmatics of definition cannot 
be so quickly pushed aside.  We are defining a phenomenon for a purpose.  But, again, it might be 
objected that the purpose is simply to distill the essence of that phenomenon (or some other equivalent 
of definition).  Peirce at any rate was interested in crafting definitions which would facilitate inquiry, 
never supposing that formal, abstract definitions do anything more than set the stage for the drama of 
experimental inquiry.  It is far from incidental to the activity or the forms of defining our terms that 
they are integral to processes of inquiry in which an acute sense of what we do not know guides our 
every step and indeed animate the entire endeavor.

20.  Given what Ransdell and others have argued it might even be that we need to take seriously, 
from the outset, the dialogical or communicative contexts from which Peirce abstracted his general 
conception of sign.

21.  This should not be taken to beg the question between Platonists and contructivists, for even 
Platonists would need to concede that their discoveries are made possible by their constructions and 
activities.
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as elsewhere, self-effacement presupposes selves who undertake to render themselves 
negligible or irrelevant.

Given Peirce’s intense focus at the outset of his inquiry into signs on 
articulating an abstract definition, it seems especially important to remind ourselves 
of certain pragmatic and also “rhetorical” features of his undertaking.  Peirce’s formal 
doctrine of signs not only results from the exercise of a semiotic competence (an 
ability to use signs in an effective and fruitful manner).  Its object is in part this very 
competence or expertise; more broadly, it is to some extent the form of agency of 
which such competence or expertise is an aspect.  That is, Peirce’s theory of signs 
encompasses an account of the distinctive form of deliberative agency by which such 
a theory is elaborated and revised (the process of revision being, at a certain stage in 
the historical realization of any theoretical account, integral to that of elaboration or 
articulation).  A sign theory would be incomplete if it did not provide the adequate 
resources for sketching a more or less detailed portrait of the sign theorist.  Given 
Peirce’s overarching goal of intellectual self-control, this reflexive facet of his sign 
theory is just what we should expect. 

The inaugural concern of Peirce’s sign theory is, however, not at all an 
account of such agency.  It is a pervasive, rudimentary process observable throughout 
nature.  This process lends itself to controlled observation and formal analysis.  But 
the formal relationships identified and analyzed by Peirce in this theory of signs are, 
at bottom, dynamic processes.  As Max H. Fisch has pointed out, Peirce’s semeiotic is 
a doctrine not of signs but of semiosis, the action of signs.  Signs are intermediaries 
and semiosis is, at the very least, a process of mediation.  Whatever functions in such 
a way as to inaugurate, sustain, or enhance a process of mediation is, from a Peircean 
perspective, a sign.  But are processes of mediation also – and inevitably – processes 
of representation?  Is Peirce’s doctrine of semiosis first a foremost an account of 
mediation or is there a better term to identify the center of concern (e.g., does the 
term representation or, for that matter, some other word indicate more precisely than 
mediation this center)?    Indeed, what in Peirce’s judgment is the relationship between 
mediation and representation, first, as dynamic processes and, then, as abstractable 
forms of intelligible relationships?  Is representation a specific form of mediation?  In 
turn, Peirce characterizes semiosis as a process of translation?  What is the connection 
between the process of translation and that of mediation, also between translation and 
the process of representation?

From a pragmatist perspective, the inaugural concern of Peirce’s formal 
theory (mediation? representation? translation?) cannot be separated from the eventual 
form in which this theory ought to be cast.  Moreover, it cannot be severed from the 
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emerging goals of an evolving process of theoretical elaboration.  Following Fisch 
once again, Peirce’s semeiotic culminates in methodeutic (cf. Santaella 1999).  The 
form in which the theory of signs is most appropriately cast is arguably a reflexive, 
normative inquiry into the conditions and forms of inquiry.  It is, however, possibly 
something wider – a rhetoric inclusive of more than the discourses and disciplines 
of the experimental sciences (i.e., a rhetoric inclusive of artistic works no less than 
practical communication).  An account of the most rudimentary and pervasive form 
of semiosis (grammar in Peirce’s sense being one of the names for this account) 
must ultimately give way to a nuanced understanding of historical practices such as 
experimental inquiry, artistic innovation, practical discourse, and possibly much else.

The relationships of things to one another are indispensable for discovering 
and establishing whatever truths fall within the reach of our minds.  The relationship of 
things to intelligent agents provide the basis for discovering not only how things stand 
to us but also how they stand to another, quite about from any relationship to us.  In 
Peirce’s own words, “whatever we know, we know only by its relations, and in so far 
as we know its relations” (W 2, 164).

In one respect, we have inherited the concept of sign (see, e.g., EP 2, 388).22  
We no more created it than we created almost all of the processes and practices to 
which it actually refers.23  Just as we were either born or initiated into these processes 
and practices, so we were bequeathed this conception by our ancestors.  In another 
respect, however, we (at least we who are devoted to the study of signs) have framed 
this concept by means of abstraction.  Both the process of inheritance and the form of 
abstraction involved in the conceptualization of semiosis are instances of mediation.  
We came into possession of the concept of sign through the mediation of others.  
We craft from this inheritance a technical term suitable for the demanding norms of 
scientific discourse through the mediation of a process.24  We are inheritors because 

22.  Inheritance always involves appropriation and the process of appropriation is the activity of 
making something one’s own.  Hence, in stressing our status as inheritors, I am not implying that we 
passive.  Receptivity is not the same as passivity.

23.  Our participation in these processes and practices however can properly be taken to be not 
only a renewal but also a recreation of them.  In addition, it provides opportunities and motives for 
improvisation and thus creativity.

24.  Scientific rationality is, from a Peircean perspective, a distinctive form of deliberative agency.  A 
deliberative agent does not necessarily or even typically deliberate before every occasion of acting, 
in the sense that such an agent thinks over in a careful, prolonged manner what ought to be done.  
Rather such an agent often acts spontaneously.  The spontaneity of such an agent’s actions is however 
informed by the results of that person’s disposition to reflect, often in retrospect, about what s/he has 
done and about how this accords the ideals with which s/he identifies.  Such deliberation extends at 
least occasionally to these ideals themselves.  Even our most spontaneous actions are mediated by 
a host of factors.  In the case of truly deliberative agents, their acts are mediated by a disposition to 
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we are beneficiaries and, in turn, we are beneficiaries because of the exertions of 
benefactors, whose mediation puts us in possession of the resource of this word.  But 
we in our role as investigators of signs are also innovators who craft a concept at once 
indebted to a complex inheritance and refined for heuristic purposes.  Divergence from 
this inheritance is inevitable, further refinements of even our most basic concepts are, 
time and again, required.  The objects of our most rudimentary utterances, far more 
so those of our most sophisticated discourses, are far more complexly mediated than 
we ordinarily take them to be.  Even so, such mediation does not preclude a direct 
encounter with some part of the actual world.  Thirdness in general does not preclude 
secondness.  Indeed, it always involves secondness.

Signs are media.25  Consequently, semiosis is always a process of mediation, 
not infrequently one of representation (cf. Santaella).  Whatever else such a process 
mediation turns out to be can only be contextually determined.  In abstraction from any 
specific context, all we are entitled to say is that semiosis is a process of mediation in 
which the way O is related to S can be correlated in some fashion to the way S stands 
to I, because of S in its role as medium.  Most object, Peirce explains the relationships 
established or modified by semiosis in terms of determination.  But his stress on a series 
of determinations (an emphasis succinctly captured in Lucia Santaella’s formulation: 
“the sign determines the interpretant but determines it as a determination of the object” 
[1999, 515]) is likely to mislead careless readers, perhaps not only them.  It all too 
readily suggests a simple, linear process wherein the determination flows from the 
object, through the sign, to the interpretant.  In order to provide us with a sufficiently 
general conception of semiosis, however, we need to envision a process in which there 
is possibility of a movement “back toward the object” no less than the possibility of a 
movement “forward toward the interpretant.26  Signs enable us to retrace our steps (to 

deliberate (including the resolve to hold themselves accountable).

25.  “A sign ,” Peirce proposes in one text, “is plainly a medium of communication, and [any] medium 
of communication is a species of medium, and a medium is a species of third” (EP 2, 390).

26.  As she does so often, Santaella makes this point in a clear and forceful manner: “Semiosis is … 
an infinite process or an endless series in a process that operates in two directions, ‘back toward the 
object’ and ‘forward toward the interpretant’” (1999, 515).  In this formulation she is drawing upon 
an insight from Richard Parmentier (1985).  She also refers to MS 599, the basis for both Parmentier 
and her own suggestion.  It is worth recalling here an extremely relevant passage from this MS: “A 
sign is something which in some measure and in some respect makes its interpretant the sign of that of 
which it is itself the sign [in a word, of its object].  It is like a mean function in mathematics. … So a 
sign which merely represents itself to itself is nothing else but that thing itself.  The two infinite series, 
the one back toward the object, the other forward toward the interpretant, in this case collapse into an 
immediate present.  The type of a sign is [however] memory, which takes up the deliverance of past 
memory and delivers a portion of it to future memory” (p. 38).  In the case of living memory, then, 
there is the movement back toward the object of recollection but also the movement forward toward 
the perpetuation of this recollection.  Present memory mediates between past and future memory in an 
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go back over, countless times, some sequence of events, actual or merely conjectured) 
no less than to trace out the trajectory of an action or process into the future.  In some 
instances, semiosis is a simple, linear process, but, in countless other ones, it is a 
complex, recursive movement in which the determination of the past by the present27 
is no less significant than the determination of the present by the past.28

In order to frame a sufficiently general theory of signs, then, it seems (to 
me, at least) that nothing is more appropriate than defining semiosis as a process of 
mediation (rather than representation, translation, or communication, though each one 
of these terms is helpful for bringing out salient features of this multidimensional 
process [cf. Santaella 1999, 516; also Santaella 2003]).  If this is so, then the most 
adequate abstract definition found in Peirce’s writings is likely this one or formulations 
akin to it:

… the essential nature of the Sign is that it mediates between its Object … and its Meaning, 

or … its Interpretant … (MS 318)

A sign is

Anything, of whatsoever mode of being, which mediates between and object and an 
interpretant; since it is both determined by the object relatively to the interpretant, and 
determines the interpretant in reference to the object, in such wise as to cause the interpretangt 
to be determined by the object through the mediation of the ‘sign.’ (EP 2, 410 [1907])

Moreover, semiosis is a process in which otherness (including reflexive otherness or 
self-differentiation, of something or someone becoming other than that thing or person 

ongoing, vital way.

27.  A first, casual conversation between acquaintances becomes, because of later events, a far more 
significant and pivotal event than what it was when it first tool place.  The future determines the 
significance of the past as much (if not more) than the past determines (or defines) the significance 
of the present and the future.  Sigmund Freud’s notion of Nachträglichkeit is an attempt to cover 
part of this terrain.  In the words of Madelaine Baranger et al, the presence of the present in the past 
“is not simply a deferred action nor a cause that remains latent until it has occasion to appear, but a 
retroactive causation of the present on the past” (1988, 115).  In the words of another commentator, 
“the act of judgment Freud wishes to facilitate is a movement of retrospective resignification” 
(Drassinower, 79)

28.  The movement forward toward the interpretant might be at the same time the movement 
backward toward the object.  That is, there may not be (at least in all cases) two separate movements 
but rather two distinct dimensions or facets of a single process (the movement forward toward 
the interpretant being, in itself, one backward toward the object).  But the crucial point is that the 
determination of the interpretant, through the agency of the sign, by the object not be severed from 
the determination of the object in some sense (if only in the sense of the immediate object) by the 
sequence of interpretants generated by the sign of that object.  Retrospective resignification is the 
typical outcome of any complex instance of a sign process (cf. Hegel).
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has been) is crucial and indeed constitutive.29  One of Peirce’s most basic distinctions 
is indeed an implicit acknowledgment of possible otherness: The immediate object 
(the object as some sign represents it) is always possibly different from, or other than, 
the dynamical object.  

Peirce was inherently fascinated by signs and conscientiously committed to 
semeiotic, envisioned precisely as the form of logic needed to offer a normative account 
of objective inquiry.  His fascination drove him in the direction of crafting a truly 
general theory of signs.  Yet his concern with logic prompted him to focus on those 
features of semiosis especially relevant to offering such an account of inquiry.30  The 
partial eclipse in his voluminous writings of mediation by representation is explained, 
in some measure, by his commitment to making semeiotic into a logic of inquiry.  
But the identification of mediation, however belated and wavering, as the object of 
semeiotic opens paths of inquiry we have hardly begun to explore.

Yet another tension31 in his work is that between the two complementary 
facets of his critical commonsenism, the need to subject our commonsensical beliefs to 
rigorous critique32 and the need to defend the precious inheritance33 of intergenerational 
experience.34  In certain contexts (thus, for certain purposes), a degree of precision and 
exactness beyond anything afforded by the enabling constraints of common sense is 

29.  “A genuine third is,” Peirce insists, “something which differs from a first in one respect and from 
a second in another respects” (EP 2, 390; emphasis added).  Thirdness, at least genuine thirdness, 
is defined is defined in terms of this twofold difference (it differs in one way from a first and differs 
in another or different way from a second).  Thirdness presupposes or requires such differentiation.  
Hence, alterity or otherness is inscribed at the very heart of thirdness.

30.  This focus of concern exerts an influence in determining the object of inquiry.  “We wish [in our 
study of signs] to replace [our inherited conception] … by a well-defined concept, which may exclude 
some things ordinarily called signs, and will almost certainly include some things not ordinarily so 
called.  So that our new concept may have the highest utility for the science of logic, which is the 
purpose of the investigation, the terms of the definition must be strictly relevant to logic.  As far as 
this condition will allow, it is to express that which is most essential in the vulgar notion of a sign or 
representamen” (EP 2. 288-89).”

31.  This is a tension, not a contradiction.  For the most part, it is a creative tension, not a debilitating 
conflict.

32.  Peirce confesses: “I do not think there can be any direct profit in going behind common sense 
– meaning by common sense those ideas and beliefs that a man’s situation absolutely forces upon 
him” (CP 1.129).  This deep trust should not be equated with blind faith, for he realizes that there is a 
difficulty in determining “what really is and what is not the authoritative decision of common sense 
and what is merely obiter dictum.  In short, there is no escape from the need of a critical examination 
of ‘first principles’” (CP 1.129).

33.  Traditions are, Peirce insists, “precious treasures, while iconoclastic inventions are always cheap 
and often nasty” (CP 2.71).  Common sense is a confluence of various traditions.

34.  Common sense is, Peirce asserts, “the resultant of the traditional experience of mankind” (CP 
1.654).
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often desired.35  Yet, even here, Peirce’s commitment to a thoroughgoing pragmatism 
and critical commonsensism is evident, nowhere more manifest than in this passage 
from a late manuscript.  

When one seeks to know what is meant by a physical force, and finds that it is a real 
component acceleration of defined amount and direction that would exist whatever were the 
original velocity, it is possible to press the question further and inquire what the meaning of 
acceleration is; and the answer to this must show that it is a habit of the person who predicates 
an acceleration, supposing him to use the term as others do.  For ordinary purposes, however, 
nothing is gained by carrying the analysis so far; because these ordinary commonsense 
concepts of everyday life, having guided the conduct of men ever since the race was developed, 
are far more trustworthy than the exacter concepts of science; so that when great exactitude is 
not required they are the best terms of definition. (EP 2, 289; emphasis added)

“We all have a ragged-outlined notion of what we call a sign.  We wish to 
replace that by a well-defined concept, which may exclude some things ordinarily 
called signs, and will almost certainly include some things not ordinarily so called” 
(EP 2, 388).

… we observe such signs as we know, and from such an observation, by a process which I 
will not object to naming Abstraction, we are led to statements, highly fallible, and therefore 
in one sense by no means necessary, as to what must be the character of all signs used by a 
‘scientific’ intelligence, that is to say, by an intelligence capable of learning from experience.36 
(CP 2.227)

We come to the formal study of signs with a vast background of practical 
experience.  Such a background of experience provides us with the collateral 
observations needed to make provisional sense out of our initial identifications, 
including our identification of what in this context ought to count as a sign.  On this 

35.  The weighty authority of common sense comes into focus when we realize, as Peirce stresses: 
“Common sense is that body of beliefs that would be sure to grow up of themselves in all the sane 
adults of any community whose members would be endowed with the senses and the faculties 
common to the human race, and who should be subject to such experiences as men and men generally 
encounter.  Let them struggle as they might the force majeure would constrain them to think so, - and 
that very soon” (MS 770, 00010).

36.  Peirce’s deep sense of his own fallibility regarding his lifelong study deserves notice here.  
“For my part, although I have had sundry universal propositions concerning Signs under anxious 
advisement for many years, I have been unable to satisfy myself as to a single one of them. … This is 
not because of any definite reason for hesitation, but simply having been unable to urge my arguments 
upon any mind but my cautious self, I cannot help but having a vague question whether a fresh 
intelligence uncramped by long dwelling on the same questions, might not start [or raise] objections 
that have escaped my own fagged understanding on account of their very obviousness, just as in my 
fatigue I very frequently think I have mislaid some familiar instrument or utensil and lose the better 
part of an hour searching for it and finally discover it prominently placed just where it always is and 
ought to be, but where the very absence of any feature to which I am not accustomed has prevented 
its attracting my attention.  I think it most likely that my doubts about all universal predications 
concerning signs are mostly quite gratuitous, but still my having no second person to whom to appeal 
as to the reasonableness of my doubts prevents their being laid to rest” (EP 2, 462).
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occasion, it is the object of inquiry (that is, the object of semeiotic) on which I want 
to focus as much as anything else.  We observe the features of such signs as we know 
and, on the basis of such observation, we introduce hypostatic abstractions for a set of 
interlocking purposes.  On the basis of such abstractions, we imagine the possibility 
of signs beyond anything manifest in our experience.  Our point of departure is 
accordingly signs as we know them (Short; Bergman; Colapietro).  Among our earliest 
steps as backwoodsmen into a forbiddingly overgrown forest are those pertaining to 
the imagination of possibilities beyond anything instantiated in the signs with which 
we are experientially familiar.  This means that our earliest steps include ones in 
the direction of signs as we can hardly imagine them.  Despite the legitimate flights 
of theoretical imagination,37 experiential familiarity provides us with the collateral 
experience needed to identify the object of our inquiry, in its rough-and-ready guise.  
The generality of Peirce’s semeiotic grants to the reader or interpreter of this theory 
of semiosis the right to answer the recurrent question, “Which sign? Which kind or 
instance of semiosis?”

The dynamic object of semeiotic discourse (semiosis in its myriad guises 
and inexhaustible fecundity) is, like that of any other discourse, one identifiable only 
in reference to collateral experience, somewhat apart from the system of signs (in  
this case, the discourse of semeiotic itself)in which statements about this object are 
formulated (including statements by which the object is identified).  In other words, 
semeiotic presupposes an acquaintance with signs apart from the technical terms of 
this scientific discourse.  The identity of this object is, in a sense, mediated by a rather 
wide range of practical experience: what stands between us and this object is a set of 
experiences in which this object has always already acted on us.  The identification of 
the object of inquiry draws upon experiences prior to, and independent of, a sustained, 
systematic investigation of signs.  The system of signs in which the science of signs 
is itself articulated avails itself of a wide range of practical experience, without which 
the object of inquiry could never be identified.  Such experience is the fruit of our 
engagement in practices of uttering and interpreting signs.  Even when we deeply 
disagree about the nature of signs, it is possible that we are in a sense referring to the 

37.  The role of imagination in science is highlighted by Peirce.  He suggests, “there is, after all, 
nothing but imagination that can ever supply him [a man who desires to discover the truth] an inkling 
of the truth.  He can stare stupidly at phenomena; but in the absence of imagination they will not 
connect themselves together in any rational [or intelligible] way” (CP 1.46).  He adds: “next after 
the passion to learn, there is no quality so indispensable to the successful prosecution of science as 
imagination” (CP 1.47).  The specific form of human imagination relevant to scientific inquiry is the 
one which “dreams of explanations and laws” (CP 1.48).



V 
Ad

va
nc

ed
 S

em
in

ar

01 set 201032

same thing.  What makes this possible is just this experience, above all else, experience 
in its secondness, hence, in its indicativeness.

Gross misidentification does not necessarily preclude significant agreement 
or disagreement (disagreement in which the parties are truly referring to the same 
thing).  I might shout a warning to you, “Watch out for the car!”  The speeding object 
however might not be a car at all, but rather a low-flying scud missile.  In identifying 
the object accurately, you might nonetheless concede the propriety and indeed urgency 
of my warning.  Despite conflicting identifications, substantive agreement is present 
(we are in the presence or proximity of something threatening our safety).  But take 
the opposite case, the one in which differing identifications allow for significant 
disagreement.  This is likely harder to see.  Part of the reason is an ambiguity marring 
the use of identification here (an ambiguity readily identified [!] with the aid of Peirce’s 
distinction between immediate and dynamic object).  .  Advocates of the caloric theory 
of heat took heat to be a substance (in particular, a fluid).  In contrast, proponents of the 
kinetic theory took it to be a motion.  Were they simply talking about utterly different 
things and, if so, how would it be possible for the disagreement between the two sides 
to be significant?  In a sense, they were talking about different things.  But there is 
also a sense in which they were referring to the same phenomena.  However much the 
very identification of these phenomena were, for these disputants, dependent upon the 
framework of their own theories, certain practical experiences were ones to which the 
rival theorists felt compelled to appeal.  Moreover, these shared experiences provided 
them with an adequate basis for significant disagreement.  To some extent, they were 
referring to these experiences.  Their theories were attempts to do justice to nothing 
less than these experiences.  Their insistence upon identifying these experiences in the 
terms of their own theories did not rule out the possibility of referring to the same thing.  
While in this controversy the immediate object of the word heat diverged sharply, the 
dynamic object as identifiable by means of the legible indices of shared experiences 
insured a more or less common object.  Disagreement at the level of identification can 
coexist with agreement at this same level, since disagreements regarding the immediate 
object of a sign (say, that to which heat refers in the controversy being discussed) can 
accompany agreement regarding the collateral experiences by which the dynamical 
object of that sign is minimally identifiable.  

The introduction of such abstractions however appears to violate the principle 
of parsimony (that is, to dull Ockham’s razor to the point that this instrument cannot 
serve its heuristic function – to eliminate unnecessary entities).  Moliére’s burlesque of 
the pedant needs to be recalled here: opium puts people to sleep because it possesses a 
dormitive virtue or power (see, e.g., EP 2, 394).  Methodologically, the dormitive power 
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of opium is akin to the generative capacity of signs.  That is, ascribing a soporific power 
to opium is similar to ascribing a generative power to signs.  While the ascription of 
such a power or “virtue” to opium does nothing to explain specifically why or how the 
ingestion of this substance induces sleep, it does point inquirers in the direction in which 
they ought to look for an answer.  There is something about this substance accounting 
for this effect.  In turn, while the ascription of a generative capacity to signs does 
nothing to illuminate specifically why or how the operation of signs generates effects, it 
also points investigators in a promising direction.  There is something inherent in signs 
capable of producing various and innumerable effects.  This is part and parcel of what 
a sign is.  Or, at least, this is what Peirce contends regarding signs.  Two differences 
between the two cases deserve to be underscored.  First, the power of signs is the 
opposite of that of opium: they typically enhance alertness, counteract drowsiness.38  
Second, the attribution in the one case seems so obvious as to be vacuous, while that in 
the other case appears to be so unconventional as to be fantastic.  Signs in themselves 
are dead, are they not (cf. Wittgenstein)?  Their users breathe life into signs.  Without 
doing so, these signs would be so many meaningless squeaks or squiggles.  Beyond 
this, they would be inert affairs, lifeless forms.  In the case of opium, the ascription 
seems so obvious as to be empty while in the case of signs it appears so fantastic as to 
be incredible.  The former attribution appears to err on the side of defect, whereas the 
latter seems to err on that of excess.  The one allegedly does not go in the least beyond 
the phenomenon in question, the other goes far beyond anything the phenomenon 
warrants.  But is this so?

Semiosis is, in its initial abstraction, an ens rationis.  Specific processes 
abound.  Arguably, as many things signify as things move.  This signifies that or this 
indicates that or this means that.  Making an ens out of an activity or process is, in this 
instance, no more illicit than making a noun out of countless other verbs.  The extent to 
which they are legitimately or illuminatingly subsumed under the same rubric (if indeed 
they are properly or effectively placed there) can be established experimentally – and 
only in this way.  Semiosis is a being of reason, an ens having its origin initially in the 
demand of reason to make sense out of some features of reality, as these are disclosed 
in experience.  In this it is like phlogiston, caloric, Persephone, and Poseidon.  But in 
this it is no less like gravitation, genes, photosynthesis, and evolution.  As this second 
list suggests, the ontological status of an ens rationis is not necessarily exhausted in 
its being such a being: it might turn out to be a force or factor in the natural world, 

38.  Of course some signs are soporific (these words used by this person in this etting put nearly 
everyone in the room to sleep!).  But the function of the signs in which Peirce most interested is to 
enhance consciousness, not induce sleep.
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having an empirically discoverable presence and efficacy.  We certainly ought not to 
posit entities beyond necessity.  But, then, we should also not be so theoretically timid 
as to deny ourselves the principles requisite for explaining the phenomena before our 
very eyes.  The only way of discovering these principles to imagine what possibly 
might account for the phenomena being investigated.  Given his ignorance of Gregor 
Mendel’s work in genetics, Charles Darwin groped largely in the dark to identify 
a plausible mechanism by which chance mutations might occur.  His suggestions 
regarding this seem to us today fantastic, but his endeavor in general to identify such 
a mechanism is, even in retrospect, anything but misguided.  The theory of evolution 
required the positing of a mechanism by which such mutations occur randomly yet 
(in some sense) understandably.  The fossil record itself required, at least for Darwin 
and others, positing an enveloping process of a lengthy duration.  In turn, this process 
demanded, on his account, a principle of inheritance susceptible of modification or 
mutation.  Specific viruses explain certain diseases, just as particular germs explain 
other ones.  To suppose that something foreign and hostile has lodged itself in the body 
of a sick person might appear no more informative than supposing something soporific 
resides in opium, but it does point us in the direction of where first to seek an answer to 
questions concerning the cause(s) of illness or disease.  The supposition itself indicates 
a commitment to intelligibility: there is something discoverable here that promises, 
however tentatively, to enable us to explain the phenomenon under consideration.  It 
is not just the cause that one ingests opium and then one happens to fall asleep.  The 
connection is not merely coincidental or, more precisely, we are animated by the desire 
to ascertain the extent to which there is an intelligible connection – hence, not merely 
an accidental linkage – between the two events (ingesting opium and falling asleep).  
Of course, the connection might turn out to be coincidental.  But the demand for an 
explanation completely vitiated by this supposition.  

There is an apparent conflict between Peirce’s phenomenology of signs and 
semeiotic envisioned as a science, at least insofar as his understanding of science is 
modeled on the activity of such inquirers as physicists, chemist, and biologists.  It 
may be that this conflict is real, not merely apparent.  But, on this occasion, I merely 
want to identify this conflict, without making any conscientious attempt to determine 
its actual character.  On the one hand, Peirce’s semeiotic is phenomenological: it 
involves painstaking observation of a vast array of interwoven phenomena, as these 
phenomena disclose themselves in our experience or simply intimate their possibility 
to our imagination.  Signs are phenomena and our task is not so much to go beyond or 
behind these phenomena as it is to attend faithfully and minutely to these phenomena 
themselves.  It may even be that our task is not in the least to seek anything beyond the 
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phenomena themselves, but to offer an adequately detailed and nuanced description 
of the phenomena, with the indispensable help of a categoreal scheme driving in 
a recursive direction (a sign is an instance of thirdness to which the categories of 
firstness, secondness, and thirdness are recursively applicable).  Insofar as this is the 
case, the explanation of the phenomena of signs is to be discovered in the phenomena 
themselves, not beyond or behind them (certainly not in any entities not open to direct 
phenomenological observation).  Nothing more than faithful description and categoreal 
analysis are required seemingly to do justice to the phenomena of signs, precisely 
as phenomena.  On the other hand, semeiotic envisioned as a science, in the sense 
indicated above, appears to demand positing processes, principles, and mechanisms 
beyond anything directly observable in phenomena themselves.  

What semeiotic does posit is semiosis, as a process of largely uncharted 
generalizability.  It “posits” this as the phenomenologist argues for thirdness, not as 
Mendel argued for genes or as Richard Dawkins or Daniel Dennett argue for memes.  
Even so, not everyone grants the legitimacy or fecundity of doing so.  The warrant for 
doing so is found in the uses to which such a conception can be put, not in a formal 
argument (certainly not in a transcendental deduction).  Despite the multiple and varied 
uses to which Peirce’s concepts and classifications have been put, skeptics remain.  For 
example, Roger Scruton in effect asks, how could there be a science of structures as 
diverse as buttons and clouds, somatic symptoms and literary texts?  But, then, how 
could there be a science of beings as diverse as dinosaurs and butterflies?

We might add to the list of tensions identified above.  It is the tension between 
a strictly philosophical account of signs and a more narrowly scientific account.  This 
is perhaps not so much a tension as simply a difference.  But experimental scientists 
are typically impatient with philosophical generalizations and abstractions (cf. Short).  
As branches of philosophy, the normative sciences (thus, logic conceived as semeiotic) 
operate predominantly, if not exclusively, on the phenomenological plane.  But the 
investigation of signs is not limited to the work of philosophers.  Psychologists,39 
linguistics, biologists, and many other scientists have conducted experimental 
investigations of signs.  It would be hard to imagine that in such inquiries hidden 
mechanisms and processes would not be countenanced.  Indeed, such mechanisms 
and processes would be courted in the sense that inquirers would strenuously try to 
imagine what might account for the phenomena under investigation, their imaginings 

39.  



V 
Ad

va
nc

ed
 S

em
in

ar

01 set 201036

often (always?) taking the form of entertaining possible processes or mechanism to 
account for what they can observe.

At the level of generality characteristic of not only semeiotic but also the 
whole of philosophy, consideration of signs in abstraction from specific processes 
and mechanisms is legitimate; indeed, it is required.  But, at the level of specificity 
requisite for the special sciences (idioscopy as distinct from cenoscopy), such 
abstraction tends to be anathema.  In the various fields of human inquiry, we frame 
hypostatic abstractions for diverse purposes.  These purposes bear upon what this or 
that community of inquirers finds helpful, illuminating, workable, or in some other 
respect praiseworthy.  Chief among these purposes (one especially evident in the work 
of philosophers) is that of knowing more distinctly and deeply what we know in some 
fashion prior to sustained, systematic inquiry.  So, too, is the purpose of discovering 
what truly is an instance of semiosis, though not presently recognized as such.  We 
come to understand better such signs as we presently know but we also come to count 
as signs phenomena not previously identified as such.  It is even possible that we 
come to deny the status of signhood to what we conventionally identify as a sign.  A 
theoretically refined and rigorous conception of semiosis will not necessarily confirm 
our pre-theoretic “intuitions” and classifications.  Not only may in the course of inquiry 
a whale turn out to be a mammal rather than a fish, so too viruses may turn out to be 
organisms rather than “organisms at the edge of life.”  Much depends on the growth in 
our understanding of what constitutes an organism.  On the one hand, the problem of 
determining the biological status of viruses might be their ontological ambiguity (they 
exhibit the features of both inanimate and animate beings).  They actually exist at the 
borderline between the inanimate and the animate.  On the other, this problem might 
be indicative of a particular phase in our conceptual evolution.  As our concepts of life 
and related matters evolve, our ability to specify the nature of viruses might allow us 
to classify them less ambiguously.

Indeed, the boundaries of this field of inquiry cannot be fixed, once and for 
all, certainly not at the inauguration of this study.  Insofar as semeiotic is a science, 
it entails the possibility of both denying what we presumed to know and discovering 
what we never suspected (EP 2, 288).  It is however hard to think of examples of 
anything presently falling within the scope of our inherited conception of sign becoming 
disqualified as a sign as the result of the evolution of this science.  If this is so, as I tend 
to think it is, this is likely quite telling.

In perceiving a piece of paper and, in the process of doing so, forming a 
judgment about it (“This is white”), thereby implicitly judging it to be such as 
countless other things (e.g., snow, lilies, clouds, and the cotton), we are in the position 
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to transform a predicate (“white”) into a subject of discourse (“whiteness”), that about 
which we can make statements and, more specifically, attribute properties.  What is 
initially encountered as a property or quality is dramatically transformed into a subject 
to which other properties or qualities are ascribed.  What is true of qualities is also true 
of operations.  We not only derive “whiteness” from our predication of the quality of 
“white” to objects but also derive “motion” from such activities as flowing, sitting, and 
running.  We leave unspecified the duration, direction, purpose, and countless other 
features of the movement.  This allows for us to run over the various forms of human 
exertion conventionally identified as “running.”  

The relevance of these considerations to our interests on this occasion is that 
the inauguration of semeiotic is dependent above all else upon a hypostatic abstraction, 
one now so thoroughly familiar as to be taken (at least, by most theorists sympathetic to 
the enterprise [cf. however Roger Scruton]) as an unproblematic term with a concrete 
referent (be this term sign or, as Fisch, Ransdell, Short, and I prefer, semiosis).  The 
truth however is that the inaugural conception is not only inherently general but also 
irreducibly vague and general.  Semiosis is no less general and vague than motion, 
life, or transition.  The value of such terms is inseparable from their abstractness, 
generality, and vagueness.  There are virtues in vagueness (cf. Short 2007, 274ff; also 
Colapietro).

Conclusion
The process by which the study of signs or semiosis is instituted is worthy of 

more attention than it has received thus far.  Our unreflective reliance upon signs is, as 
a result of this process, made into a sustained reflection upon signs.  Semeiotic makes 
our use of signs a topic of investigation.  But, in doing so, it quickly abstracts from the 
activity of deliberate sign-users so that the processes of unintended sign-generation 
(e.g., the formation of a fossil or a fissure in the surface of the Earth) become focal 
objects of systematic inquiry.  Especially at the outset, the connection of such processes 
to humans, in their role as interpreters, becomes exceedingly attenuated.  For example, 
a rodent defecates (leaving droppings where none have ever been seen before) and, in 
doing so, the intruder unintentionally announces its presence to the human occupants 
of a house.  These droppings serve as evidence: they are the basis on which inferences 
– including abductions – can be drawn (“We have an unwelcomed guest!”).  While 
the reference to an interpreter of some kind is arguably ineliminable (see, e.g., EP 2, 
404), that to a human interpreter is optional.  What provides an interpreter of any kind 
a foothold is an interpretant or, what in a sense amounts to the same thing (at least, 
in this context), a sign in its capacity to generate a series of interpretants.  (Just as 
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there is for Peirce no sign without an interpretant, there is no interpretant save as the 
offspring of a sign.)The capacity of a sign to generate such a series includes, but is not 
limited to, the capacity to exert itself upon sentient, intelligent agents in such a way 
to influence the behavior of such agents (not least of all by frequently making itself 
felt or noticeable).  That is, the series of interpretants in principle includes mental and 
behavioral interpretants, though the intelligibility of any sign is not dependent upon 
presence of such interpretants.  This intelligibility is a function of the relationships 
in which the sign is entwined.  The ebb and flow of the tides of the sea in effect bear 
witness to the rotation of the Earth as well as the gravitational force of its moon and the 
sun.  This alteration is indicative of the alteration of the sphere on whose surface it takes 
place but also the perceptible influence of distant bodies.  This mesh of relationships 
is the immediate ground of intelligibility.  Our relation to this mesh of relationships is 
additive, not originary.  

Even so, the comprehensive scope of semeiotic should not be allowed to 
eclipse the parochial and indeed humble origins of this science.40 The main purpose of 
instituting such a study is, however, far from classifying what we already know (that 
is, what we presume to know).  Its overarching objective is rather that of contributing 
to the growth of knowledge, proximately by advancing our knowledge of a specific 
range of phenomena and ultimately by providing us with the resources for conducting 
inquiries into any field whatsoever.  In other words, Peirce’s semeiotic is, at once, a 
science of a more or less delimited field and an organon for investigating anything 
whatsoever.  It is an investigation of phenomena interesting in their own right and an 
investigation into the most effective and fruitful ways of conducting an investigation.  
In order to assist the growth of knowledge, it is however necessary to comprehend 
the growth of symbols.  The question with which Peirce is obsessed is, in the end, 
not “What is semiosis?” but “How do symbols grow?”41  Whatever counts as a sign 
in his sense must ultimately be understood in reference to its function in this process, 

40.  It is instructive to recall here that, for Peirce, “man is so completely hemmed in by the bounds of 
his possible practical experience, his mind is so restricted to being an instruments of his needs, that he 
cannot, in the least, mean anything that transcends those limits” (CP 5.536 [c. 1905]).

41.  But to state the matter in this way is somewhat misleading, since for Peirce the question of what 
signs are is inseparable from how they grow.  That is, it is in his judgment of the nature of signs to 
grow.  Anything incapable of developing in some manner and measure would thereby disqualify itself 
as a candidate to be considered a sign.
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including such functions as obstructing, delaying, thwarting, or misdirecting the 
growth of knowledge.

 In one of Peirce’s unpublished manuscript, we encounter the rhetorical 
question: “Is it not essential to a sign’s being a sign that its influence should never cease 
finally to live, as lending strength to a habit, law, or rule, which is ready to produce 
an action when occasion may arise?” (MS 599).  This might certainly seem to many 
(perhaps most) readers to be an extravagant, even wild, claim on behalf of signs.  But, 
as much as anything else, this claim reveals Peirce’s insistence upon the life and growth 
of signs.  The power of signs to evolve and, in the course of doing so, to contribute to 
the growth of the other agencies (most tellingly, living beings) with whom their own 
evolution is so integral is what signs mean, not in their formal, abstract sense, but in 
their vital, pragmatic significance.42  As Ransdell, Santaella, and Peirce’s other most 
astute expositors have stressed, anything is a sign by virtue of this power.  Signs are 
media by which the possibilities of things influencing each other are strengthened, 
multiplied, intensified, and in other respects augmented or enhanced.  Each one is 
partial, even in its own proper function.43  [MS 599]  Moreover, each one is, on its 
own, incapable of acquainting us with the being for which the sign itself has come into 
being – its dynamical object.  Collateral experience is needed for this.  However partial 
and (in an important respect) powerless is any sign, it is in other respects unlimited 
and inexhaustible.  These media might require a medium in which to grow, as do other 
organisms.  They might need an environment from which they can draw sustenance and 
in which they can exploit affordances,44 as do all living things.  Minds are themselves 

42.  In his Lectures on Pragmatism (1903), Peirce disclosed: “What the true definition of Pragmatism 
may be, I find it very hard to say; but in my nature it is a sort of instinctive attraction for living facts” 
(EIP 2, 158).  This attraction for such facts is nowhere more apparent than in his insistence upon 
the life of signs.  “[E]very symbol is,” he stresses, “a living thing, in a very strict sense that is no 
mere figure of speech.  The body of the symbol changes slowly, but its meaning inevitably grows, 
incorporates new elements and throws off old ones” (CP 2.222).

43.  In MS 599, Peirce writes: “The sign is never the very object itself.  It is, therefore, a sign of its 
object only in some aspect, in some respect” (p. 37).  He quickly adds: “If we attempt to say what 
respect or aspect it is in which a sign is a sign of its object, that respect or aspect must then appear 
itself as a sign.  Its own full aspect the sign cannot evoke or [eve] endeavor to evoke.  It is only some 
aspect of that aspect that it can aim to reproduce.  Here again there will be an endless series” (pp. 
37-8).  The double qualifications (“in some aspect, in some respect” and “some aspect of that aspect”) 
are not only intentional but also very important.  They imply the exceedingly slight hold any sign has 
on its object.

44.  This term is borrowed from the ecological psychologist J. J. Gibson.  Organisms do not primarily 
perceive objects or events, but rather such things as obstacles, threats, and affordances (affordances 
being those facets of features of environment affording or providing living beings opportunities to act 
in desired ways – e.g., the hole in the wall affords the mouse a route of escape from a predator).
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media in which signs might find a congenial environment.  But they are not the only 
environment in which we observe signs emerging and developing.  
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Signs Conveying Information
On the range of Peirce’s notion of propositions: Dicisigns
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Peirce’s notion of “Dicisigns” has lead a strangely silent life in Peirce recep-
tion. It is, of course, Peirce’s notion for propositions, and the central place of that 
notion in the development of 20 C logic and analytical philosophy probably has lead 
many Peirce scholars to presume Peirce’s notion was merely a forerunner to that de-
velopment, lacking any intrinsic interest. This is not true, and the goal of this paper 
is to give  an overview over Peirce’s notion of Dicisign as well as to highlight those 
aspects of it which differ form the received notion of propositions in logic and philoso-
phy. Peirce’s notion of Dicisign includes logical propositions, and is closely related to 
Peirce’s many discoveries in logic – but due to Peirce’s semiotic approach to logic, he 
is not only, like the logic mainstram, interested in the formalization of propositions 
and their structures, but also takes a crucial interest in which sign types may carry 
propositions. This is why Peirce’s Dicisign transgresses the narrowly logical notion 
of propositions in at least two respects. One is that a Peircean Dicisign needs not be 
expressed in language, ordinary nor formal. A Dicisign may use gestures, pictures, 
diagrams only, or it may use such devices in combination with language. Thus, the 
notion of Dicisigns covers a much larger range of human semiotic activity than ordi-
narily conceived of in the notion of propositions (it is true that most often, logic does 
not consider that range, focusing instead on logical properties of Dicisigns, however 
expressed) – it gives a much broader idea of which human activities implies claiming 
something to be the case. The other extension in the notion of Dicisigns as compared 
to propositions is that Dicisigns, not being confined to language, also cover animal 
communication and lower biological sign use studied by biosemiotics. This should not 
come as a great surprise: communication of any sort couldn’t possible reach any high 
degree of efficiency if it is not able to indicate things to be the case, such as is a central 
property of Dicisigns. Many of the biological cases, however, do not imply that the 
signs used correspond to conscious, deliberate claims on the part of a communicating 
or signifying biological agent – which is probably why many scholars immediately 
refrain from considering the possibility of Dicisigns in biology. 

Let’s begin by taking a look at the central properties of Peirce’s Dicisign doc-
trine.1 A basic way of describing Dicisigns is that they are signs which may be ascribed 
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a truth value (“Syllabus”, 1903, EPII, 275). This is because Dicisigns claim something 
about something – and this claim may be true or false (or meaningless). The reason why 
Dicisigns are thus able to claim something is that they have a double structure: they 
point out an object, and they describe that object in some way. They possess, in some 
way, a Subject-Predicate structure. The formal part of this analysis of a proposition is 
largely shared by Frege and Peirce. Frege famously analyzed propositions to consist of 
two parts, functions and arguments, (corresponding to Predicates and Subjects, respec-
tively), functions indicating properties of the variables indicated by the arguments, and 
often indicated F(a) – meaning a satisfies the function F. Frege’s pathbreaking insight 
was that functions need not have one argument only – properties are not only proper-
ties of one object, many properties are relationally shared between objects. Peirce’s 
independent analysis of the Dicisign is quite parallel: a proposition consists of 1) a 
Predicate, in his terms an iconic rhema (corresponding to Frege’s function) and 2) one 
or more Subjects, in his terms indices referring to which objects are claimed to possess 
the property described by the rhema (corresponding to Frege’s arguments). Frege and 
Peirce count as the founders of relational logic; both of them insist that one and the 
same rhema (function) may take several indices (arguments). Thus, the rhema “loves” 
may take two indices: “Peter loves Mary”, the rhema “gives” may take three, “Mary 
gives Peter a rejection”. Moreover, both Frege and Peirce invent quantification to give 
different recipes for the selection of the objects referred to by the indices of a Dicisign. 
Existential quantification: “Some berries are red”, universal quantification “All fruits 
are colored” – and possibly other quantifiers indicating other modes of selection of 
objects considered in the Dicisign. Frege and Peirce did not know about each others’ 
discoveries, and it is well known how Frege enjoys priority in these discoveries be-
cause he published them some years before Peirce. It is less well known, that the cur-
rent logical formalism, sometimes referred to as the Peano-Russell formalism, stems 
from Peirce rather than from Frege. Peirce invented the basics of that formalism in his 
“On the Algebra of Logic” (1885), while Frege’s earlier diagrammatical formalism (in 
the Begriffsschrift) was too cumbersome to be put to common usage. 

Thus, there is a large overlap between the basic Fregean and Peircean analyses 
of the structure of propositions. What differs lies rather in the more or less unspoken 
assumptions about where and how propositions occur. The Fregean tradition in logic 
and analytical philosophy (not necessarily Frege himself; the Begriffsschrift was a 
non-linguistic diagrammatical logic representation) has, as a tendency, presumed two 
things: 1) that propositions must be linguistically expressed, in ordinary language or 
special, formalized languages, 2) that propositions, in order to be expressed, require a 
speaking subject with a “propositional attitude” or a “propositional stance”. These two 
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assumptions focus, of course, on the ubiquitous example of propositions expressed 
by linguistically able human beings. The analytical tradition, having focused more 
upon the logical properties of propositions, most often kept such assumptions in the 
background – but still these ideas forms part of what Barry Smith ridicules as “Fantol-
ogy”, the mistaken doctrine resulting from taking the structure of First Order Predicate 
Logic as the sole guideline for ontology. Given the success of FOPL, the Kantian step 
of reading metaphysical structure directly off of logical structure may seem tempting 
– but then it is important to realize what is indeed logical structure and what is merely 
artifices of formalization. Smith nicknames the fallacy of disregarding this cautious-
ness “Fantology” after the F(a) structure charted by Frege (“F(a)ntology”),  and he 
claims FOPL formalism has lead analytical metaphysics to assume that all generality, 
not only in the formalism, but also in the world, lies in the predicate and never in the 
subject. Thus, all existing objects are taken to be particulars, referred to by the a (or 
by the x’s, y’s, and z’s of more elaborated formulae), and they may, in turn, share dif-
ferent general properties, referred to by the Fs. This, according to Smith, gives rise 
to a minimalist and nominalist ontology, dispensing with all sorts of natural kinds 
otherwise central in science (electrons, earthquakes, animal species, revolutions, lan-
guages, etc.) – expressed, for instance, in Quine’s famous claim that to exist is to be a 
bound variable of a true proposition, the function or predicate part of the proposition 
hence having nothing to do with existence. The ideas that propositions are necessarily 
1) linguistic, 2) compositionally constructed from independent parts corresponding to 
function/argument, and 3) a prerequisite for human beings only, form another piece of 
Fantology. 

Here, Peirce’s more general notion of Dicisign, even if formally analogous to 
Frege’s, escapes all of these fantological dangers. Peircean Dicisigns are not confined 
to be expressed linguistically, they do have two aspects but are not for that reason 
rendered compositional, and they do not require human beings nor indeed conscious 
intention to appear. These non-fantological properties of Peirce’s definition of the Di-
cisign appear in his basic semiotic description of it: “Every assertion is an assertion 
that two different signs have the same object.” (“Short Logic”, ca. 1893, CP 2.437)2.  
The Dicisign claims that two signs have the same object – and the two signs form parts 
or aspects of the Dicisign itself. The two signs are the indexical object reference and 
the iconical object description, respectively. As Hilpinen says, this notion corresponds 
to William of Ockham’s idea that a proposition is true if its subject and predicate “sup-
posit for the same thing” (Hilpinen 1992, p. 475). One aspect of the Dicisign indicates 
its object, another aspect of it describes it, and the Dicisign now claims these two con-
stitutent signs have the same object. To be more precise, the iconic part of the Dicisign 
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is not directly a description of the object; rather the iconic part of it is an icon of the 
very Dicisign itself, Peirce claims: “... every proposition contains a Subject and aPred-
icate, the former representing (or being) an Index of the Primary Object, or Correlate 
of the relation represented, the latter representing (or being) an Icon of the Dicisign in 
some respect.” (“Syllabus”, 1903, EPII, 279). This, at first sight, surprising doctrine is 
developed at length in the “Syllabus” – the idea is that the predicate aspect of the Dici-
sign depicts not only the object, but also depicts the descriptive relation of the Dicisign 
itself to the object – which is an iconic relation. The reason for this doctrine is to avoid 
the merely compositional idea that any old combination of an index and an icon of the 
same object could constitute a Dicisign. The icon part is taken to represent not only 
the description, but also the description claim. This is consistent with Peirce’s idea that  
“The most perfectly thorough analyses throws the whole substance of the Dicisign 
into the Predicate.” (“Syllabus”, 1903, EPII, 281) which, in turn, is motivated by his 
analysis that all Predicates function as verbs. In the Dicisign “The Sky is Blue”, thus, 
the Subject is “The Sky”, and the Predicate is not only the adjective “Blue”, but the 
verbal compound “_ is Blue” with an unsaturated slot which may be filled in by a Sub-
ject. Peirce vacillates as to whether these two aspects of the Dicisign must necessarily 
appear as two independent, explicitly distinguishable parts of the Dicisign: “That is to 
say, in order to understand the Dicisign, it must be regarded as composed of such two 
parts whether it be in itself so composed or not. It is difficult to see how this can be, 
unless it really have two such parts; but perhaps this may be possible.” (ibid., 276) His 
analysis of photographical Dicisigns, however, seems to solve this puzzle: the P-role is 
here played by the shapes on the photographical plate while the S-role is played by the 
causal connection of these with the object, granted by the physcial effects of focused 
light rays on the photosensitive surface, chemically or electronically – but without S 
and P here being autonomous, separate parts of the sign. So S and P in general could 
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be characterized as aspects of the Dicisign rather than as independent parts – even if 
they may, in many cases, be such parts. 

On this basis, let us list som examples of Dicisigns – with their Subject and 
Predicate aspects indicated by S and P, respectively: 

- Linguistic utterances in the indicative: “It (S) rains (P)”, “The Sky (S) is 
Blue (P)” or “He (S1) loves (P) her (S2)” or

“Mary (S1) gives (P) Peter (S2) a present (S3)”
- The double gesture of pointing towards a person (S) and turning the finger 

to indicate he is crazy (P)
- The gesture of pointing towards a person (S) and then pointing towards a 

caricature intended to portray him (P)
- A picture (P) with the object indicated (S) – specific examples include:
- A cartoon of a well-known figure (Donald Duck, S), acting and saying 

graphically represented utterings (P)
- Road signs informing of (e.g.) danger of deer on the road (P), the location of 

the sign indicating the presence of this danger (S)
- A portrait (P) with a title or label indicating the person portrayed (S)
- A photograph depicting its object by means of shapes and colors on a surface 

(P), indicating the object by the causal connection via focused light rays (S)
- A photograph (P) with the object made explicit by an accompanying linguis-

tic byline (S)
- A diagram (P) used for describing the structure of an object indicated by an 

accompanying indexical symbol (S) – specific examples ínclude
- A topographical map (P) equipped with names (S) of countries, cities, etc. 
- A mathematical graph in a Cartesian plane (P) equipped with specifications 

of the axis units and a legend indicating the physical phenomenon it describes (S).

A very important upshot of such a list of examples is that linguistically com-
plete, well-formed Dicisign do not in any way exhaust the category. Many mixed 
forms, involving gestures, pictures, objects, language in different combinations, may 
constitute Dicisigns. If you are at a friend’s door and he is not home, you may, lacking 
a pencil, indicate you have been there by leaving a small object you know he knows 
belongs to you – this object then acting as a minimal Dicisign saying “I (S1) was vis-
iting (P) you (S2)”. As to the indexical aspect of the Dicisign, we find very different 
types of signs realizing it. In very simple cases, the very spatio-temporal context of 
the sign may indicate the (S)-aspect as in “It rains”, where the (P) part of raining is 
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predicated onto the here-and-now.  A bit further away, but still close to the object we 
find gestural pointing (fundamental in human semiotics according to Michael Toma-
sello), potentially further away are symbolic indices like proper names or pronouns, 
potentially used in the absence of the object. In any case, the Dicisign claims to stand 
in a direct connection with its object (if it is a true proposition referring to existing 
objects).3 A very important observation by Peirce is, that in order for a Dicisign to 
function, the receiver should have ”collateral” knowledge about the object indicated 
- the proposition should not be the only indexical source referring to the object. A 
photograph of unknown persons taken at an unknown time and place is thus no Dici-
sign in itself– but it might be used as part of a Dicisign by a person able to identify its 
whereabouts: “This is uncle Walter” or “This is how things were in Tübingen”. Given 
the existence of such collateral knowledge, however, a photograph may function as a 
Dicisign without any additional text. If you receive a letter containing recognizable 
photographs of yourself in embarrasing sexual activities, they immediately constitute 
Dicisigns claiming that you have indeed indulged in such activity.4 

 As to the Predicative or descriptive aspect of the Dicisign, it must con-
tain or involve an iconical representation of aspects of the object. This may be achieved 
by the direct means of pictures, gestures, diagrams describing aspects of the object’s 
properties, relations or behaviours, or it may be achieved by means of symbolical 
icons, like conventional gestures, lingustic adjectives, common nouns, verbs etc.. 

Finally, the relation between the S and P aspects of the Dicisign must be some 
sort of syntax: “Finally, our conclusions require that the proposition should have an 
actual Syntax, which is represented to be the Index of those elements of the fact rep-
resented that corresponds to the Subject and Predicate.” (ibid., 282). This convoluted 
expression that the syntax is represented to be an index of the elements must be taken 
to mean that the Syntax depicts the fact involving the object and quality corresponding 
to the S and P parts of the Dicisign. It seems simpler and more appropriate to say that 
the S-P syntax of the Dicisign iconically depicts the combination of object and quality 
into a fact. This is also in accordance with Peirce’s claim elsewhere in the “Syllabus” 
that “Every informational sign thus involves a Fact, which is its Syntax.” (ibid., CP 
2.321). 

In Peirce’s system of trichotomies, Dicisigns form the second level of the 
triad Rhema-Dicisign-Argument (his version of the traditional logical Term-Propo-
sition-Argument distinction, elsewhere named by him Sumisign-Dicisign-Suadisign, 
or Seme-Pheme-Delome). We already touched upon the Rhema generalization of the 
Predicate. Rhemes may form relational predicates with any number of subject slots 
to be saturated (even if Peirce famously claimed that all n-valence Rhemes may be 
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analyzed as a composition of at most 3-valence Rhemes), and, as mentioned, they may 
be lingustic, gestural, pictorial, diagrammatical, etc. Arguments, on the other hand, are 
the lawful combination of Dicisigns so that one Dicisign, the conclusion, logically fol-
lows from another, the premiss (which may be composite and combined from several 
Dicisigns). Diagrammatical reasoning, according to Peirce, is the general mode of thus 
inferring one Dicisign from another, again widening logical inference to embrace dia-
grammatical and pictorial representations alongside linguistic ones. As to the structure 
of Rhema-Dicisign-Argument as signs, Peirce gives this beautifully simple description 
(using the Sumi-Dici-Suadi terminology):  “The second trichotomy of representamens 
is [divided] into: first, simple signs, substitituve signs, or Sumisigns; second, double 
signs, informational signs, quasi-propositions, or Dicisigns; third, triple signs, ratio-
nally persuasive signs, arguments, or Suadisigns.” (ibid.,275) To the simple descrip-
tion of the Rheme, claiming nothing, the Dicisign fills in (some of) the empty slots of 
the Rheme by Indices, making the sign’s object relation double. The Argument adds 
the third claim that the object behave in the lawful way indicated by the inference from 
one Dicisign to the next, hence the single-double-triple distinction based on the num-
ber of sign-object connections. As to which aspects of their object the three of them 
represent, Peirce gives the following list: “Or we may say that a Rheme is a sign which 
is understood to represent its Object in its characters merely; that a Dicisign is a sign 
which is understood to represent its Object in respect to actual existence; and that an 
Argument is a sign which is understood to represent its Object in its character as sign.” 
(ibid., 292). Finally, we may add the description in terms of degrees of explitness of 
the signs: “A representamen is either a rhema, a proposition, or an argument. An ar-
gument is a representamen which separately shows what interpretant it is intended to 
determine. A proposition is a representamen which is not an argument, but which sepa-
rately indicates what object it is intended to represent. A rhema is a simple representa-
tion without such separate parts.” (“Lectures on Pragmatism”, EPII, 204; CP 5.139)

As to the meaning of a proposition, Peirce defines it as the following: “... what 
we call the meaning of a proposition embraces every obvious necessary deduction 
from it.” (“Lectures on Pragmatism”, EPII, 214). The final interpretant of a proposi-
tion, according to Peirce’s later theory of interpretants, will embrace everything which 
may be deduced from it; the meaning here referred to is rather what he would call the 
immediate interpretant, the “obvious” of course dependent upon the clarity of context 
as well as the intellectual capacities of the interpreter. This conception of the immedi-
ate meaning is thus pragmatic in the sense that it relies upon the information needed by 
the interpreter and easily extracted from the sign – most often for action possibilities. 
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Even if many facts may be implied by the Dicisign, the immediate meaning is that fact 
which is immediately relevant to the Interpreter. 

We already touched upon the relation between the Dicisign’s syntax and 
Peirce’s theory of facts. It is most often overlooked that Peirce developed an ontol-
ogy of facts which is, to some extent, analogous to the contemporaneous doctrines in 
Austrian philosophy of Sachverhalt (Stumpf, Meinong, later on Wittgenstein). Like in 
them, the notion of fact as a part of reality is closely connected to that part’s represent-
ability in propositions, in Dicisigns: 

A state of things is an abstract constituent part of reality, of such a nature that a proposition is 
needed to represent it. There is but one individual, or completely determinate, state of things, 
namely, the all of reality. A fact is so highly a prescissively abstract state of things, that it can 
be wholly represented in a simple proposition, and the term “simple,” here, has no absolute 
meaning, but is merely a comparative expression. (“The Basis of Pragmaticism”” 1906, EPII 
378, , CP 5. 549)

Peirce’s theory of the Dicisign as representing a fact is thus a picture theory 
of semiotics, not unlike the early Wittgenstein’s Tractarian picture theoy of logic and 
language. A very important caveat, however, makes Peirce distinguish between the 
object referred to by a Dicisign (given by the indexical aspect of that Dicisign) on the 
one hand, and the whole of the fact represented by the Dicisign, on the other. Here 
we see a strength of the analysis “throwing the whole of the Dicisign into the Predi-
cate”: the object referred to is different from the fact claimed by the Dicisign. It might 
seem tempting simply to make the fact the object of the Dicisign – but in that case, 
the existence of false Dicisigns become a theoretical problem, if they involve a really 
existing object. False claims, of course, may refer correctly to existing objects – their 
falsity lies in the alleged facts they embed those objects in: “President Obama is a 
Muslim”. This Dicisign refers to a really existing object – the President – but the fact 
it represents, the President as a Muslim, is non-existent which is why the Dicisign is 
false. The Russellian example of “The present king of France is bald”, on the contrary, 
does not refer to any existing object and hence cannot (as against Russell) be false, but 
rather without any truth value.5 It is an important aspect of Peirce’s theory of Dicisigns, 
highlighted in his Existential Graph representation systems for logic, that Dicisigns 
are relative to a selected Universe of Discourse in relation to which their truth value 
should immediately be judged, rather than directly to reality as a whole (as presumed 
by Russell). This emancipates Peirce’s doctrine from assuming the logic-as-a-univer-
sal-language idea with all the consequences in the shape of linguistic relativism, as ar-
gued by Jaakko Hintikka (1997) – to see logic instead as consisting of different calculi 
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the plurality of which makes possible the notion of an independent reality to which all 
of them ultimately refer. 

There are many important issues related to Peirce’s doctrine of Dicisigns 
which merit a thorough discussion but which we may only mention briefly in the pass-
ing. One is the status of fictive propositions which refer to specifie invented Universes 
of Discourse – and may be true within those Universes (“Donald Duck wears a sailor’s 
shirt”).6 Another is Peirce’s meticulous distinction, anticipating Speech Act Theory, of 
the proposition in itself and 1) the possible mental representation of it, 2) the possible 
assent to it by some agent, and 3) the possible assertive expression of it in in a public 
sign. Assertion is the public claim the Dicisign is true, whereby the utterer potentially 
subjects himself to public consequences (criticism, even court cases if the Dicisign 
contains threats, libels, etc.). You may publicly assert a Dicisign without yourself be-
lieving it (and so stating a lie), you may believe it without expressing it, you may think 
of it without either assenting to it nor asserting it, etc. The assertion “Osama bin Laden 
is dead”, uttered by a serious participant in a public debate, thus consists of the Dici-
sign expressed + 1) mental representation + 2) assent + 3) assertion. This embryonic 
Speech Act theory is very important in order to realize Peirce’s fundamentally anti-
psychologistic notion of the Dicisign, making the notion of Dicisign or proposition 
much simpler than the notion of judgment, involving psychological representation as 
well as assent and maybe even assertion. A corollary is that, to Peirce, one and the 
same Dicisign may form part of different types of speech acts such as assertions, ques-
tions, imperatives, etc.7

Before we proceed to discuss Dicisigns in biology, let us pause to consider a 
couple of examples of the arch-semiotic category of road signs. In them, the S aspect 
of the Dicisign is generally played by the very placement of the sign in time and space 
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– not unlike the case in many biological Dicisigns. Consider, for instance, the follow-
ing road sign: 

!

The immediate interpretation, of course, of this Australian warning sign is 
that “Camels, koalas, and kangaroos (P) may appear on the road before you (S) for the 
next 96 kilometers” The next differs but a little: 

!

This Iraqi warning sign correspondingly realizes the Dicisign that “Falling 
bombs, Fighter planes and Insurgents (P) may appear before you (S)on the road for 
the next 89 kilometers to Baghdad” Both signs are, at the same time, descriptive and 
imperative. The upshot is to ask the driver to be cautious and avoid, if possible, the 
general categories of objects if they show up on the road. The imperative character is 
explicitly given in this almost paradoxical warning sign:

!

Again, the S-part is given by the localization of the sign: “Here, you (S) must 
stop and neither go left nor right, forwards, nor backwards (P)” The only option left 
seems to be to leave the car parked by the sign. Road signs thus have the peculiarity of 
being Dicisigns where the S-part is given by the colocalization of the sign interpreter 
with the sign. The subject of the proposition is the person localized by the sign, read-
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ing it. The P part of the sign is the behaviour he is adviced or ordered to follow (this 
behaviour, of course, may include other genereal subjects such as the categories of 
dangerous objects indicated by the Australian and Iraqi road signs8). This structure of 
Dicisigns – that their spatio-temporal whereabouts plays a central part for the deter-
mination of the S-part of the Dicisign – also occurs in many biosemiotic Dicisigns to 
which we now turn. 

Above, we made the case that human Dicisigns involve a large semiotic field 
with different combinations of language, gesture, pictures, drawings, diagrams, mov-
ing pictures, etc. This forms one important extension of the Peircean Dicisign cat-
egory. Another concerns biosemiotics – sign-use in biology. Peirce’s definition and 
description of Dicisigns is emphatically not dependent on human psychology (even 
if the range of Dicisign which may be processed by the human brain, of course, vast-
ly surpasses that accessible by simpler biological processes and agents). Peirce only 
rarely touches upon animal semiotics, but when he does, he leaves little doubt that he 
conceives of at least higher animals as being capable of processing Dicisigns.9 Let us 
review some classic examples from different levels of biological evolution (with rough 
translations into human-language Dicisigns added in parentheses): 

 
• E.Coli perceiving sugar and acting by swimming upstream in gradient 

(”There’s more sugar in this direction”)
• Fireflies signalling to possible mates with a species-specific flash (”Here is 

a Photinus female”)
• Von Fritsch bee signalling (”Nectar can be found in this distance in that 

direction”)
• Vervet monkey signal calls (”Eagle/ Leopard/ Snake is near!”)
• Higher animals trained by humans, able to utter acquired propositions. As an 

example, to the presention of a patch and the question “What matter?” Alex the Grey 
Parrot answers “Wool”. 

All of these examples of animal semiotics crucially involve Dicisigns – be-
cause all of them may be ascribed truth values, the fundamental Dicisign property. In 
a very basic sense, this ought not to be surprising: Dicisigns are the only signs which 
convey information – that is, simpler signs, or sign aspects like pure Icons or pure In-
dices do not convey information and can not, hence, function efficiently in biological 
cognition and communication. Still, most biosemioticians discussing biological signi-
fication using Peircean terminology (Sebeok, Deacon, etc.) prefer to use exactly no-
tions like Icon and Index. But pure Icons are nothing but possibilities, they refer to any 
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object which possess the required similarity – and can not, then, be used in isolation 
to signify any precise, actually existing object; this requires an additional Index. Pure 
Indices, on the other hand, are mere effects of or pointings to actual objects – with-
out the descriptive part necessary to convey information about those objects. More 
complicated Indices, like the Dicisign subtypes Dicent Sinsigns or Dicent Indexical 
Legisigns, may of course convey such information, but they do include, as Dicisigns, 
Iconic information. 

The E. Coli example (resumed and discussed in Stjernfelt 2007, ch. 9) pertains 
to the ability of Coli bacteria to perceive the presence of sugar in the surroundings and 
act accordingly. They have perceptors for certain selected chemicals (carbohydrates, 
certain toxins) enabling them to swim towards, resp. away from such compounds. 
Normally, they swim in a Brownian-motion-like, so-called “random walk” trajectory 
where directed swimming is interrupted by brief “tumbling” phases changing their 
direction – not bad as a search strategy looking for nutrients. After the pereption of 
carbohydrate, they change into “biased random walk” where the tumbling phases of 
their trajectory as a tendency orient their swimming along the carbohydrate gradient. 
The perception of sugar is made possible by a small, so-called “active site” on the 
perimeter of the macromolecule – which is why E. Coli, just like human beings, may 
be fooled by artificial sweeteners displaying the same active site in its molecule, de-
spite being chemically quite different. Full-blown semiotics arguably begins with the 
possibility of “being fooled”, depending on the categorization, in one and the same 
semantic-behavioral category, of similar but different phenomena (carbohydrates and 
sweeteners, in this case). So the (fallible) perception of carbohydrate displays the two 
aspects of a Dicisign: the “active site” provides the P aspect of “sugarlike”, while the 
direction indicated by the gradient provides the S aspect – in linguistic paraphrase: 
“There is sugar (P) in this direction (S)”. There is no communication at all present 
in this case, to be sure, the Dicisign has the same character as when human beings 
interpret the flag on a pole as indicating the wind coming from a certain direction. 
Moreover, we have no reason to assume there is any kind of conscious awareness pres-
ent in the bacterium – tbe Dicisign structure is realized in the behavioural sequence of 
perception and action of the single-cell organism. But if the Dicisign had not had its 
two crucial aspects, P (“sugar”) and S (“direction”), the sign would not have been able 
to convey information enabling the organism to act appropriately. 

An early and famous example of semiotic study of animal communication is 
von Fritsch’s “bee dance”. Having discovered a group of flowers with nectar, a bee, 
back in the hive, may communicate this knowledge to other bees by performing a spe-
cific, linear wiggling dance. The duration of the wiggling phase of the dance indicates 



V Advanced Sem
inar

01 set 2010 55

the distance from the hive to the flowers, and the direction of the wiggling, relative to 
the angle of the direction to the sun, indicates the direction to the nectar-bearing flow-
ers. Here, the wiggling behaviour constitutes a Dicisign: “There is nectar (P) at this 
distance in that direction (S)”. The predicate part is communicated by the arbitrary 
symbol of wiggling (as opposed to normal, nonwiggling walking or flying), while the 
subject part is communicated by the direction and duration of the wiggling. Here, the 
most elaborate part of the Dicisign is concerned with indicating a location remote from 
the locus of communication. 

A similarly complicated example is provided by firefly communication. Every 
firefly species has a specific flashing pattern, enabling males to locate females perched 
in the grass in order to mate. A whole arms race has taken place, enabling predator fire-
flies to fool other firefly species by imitating their specific flash patterns and thus lure 
lovesick males to approach, only to be eaten. (El-Hani, Queiroz, and Stjernfelt 2010). 
We shall not go into the intricacies of cross-species code imitating in this context – the 
basic point is that all the complexities of such mimetic warfare is based on the Dicisign 
structure of flash patterns in the first place. The temporal shape of the specific pattern 
forms the P part of the Dicisign while the S part is provided by the localization of the 
flashes – so the flashing behavior as a whole expresses the Dicisign “Here (S) is a 
Photinus female (P)”, giving rise to the appropriate mating behaviour in the Photinus 
male. As opposed to the bee example the complicated part of the Dicisign is the predi-
cate part, specifying the species, while the subject part is given directly by the location 
of the flashes. In both the bee and the firefly cases, again, there is no reason to assume 
individual consciousness to play any role. The character of the signs is the result of 
evolution, and they are automatized and not subject to individual change. The action 
interpretation of the signs, however, necessitates individual intelligence – the strategy 
of approaching the mate and the flowers indicated by the signs must be negotiated with 
individual perception and mapping of the surroundings. But even if the character of the 
signs are the result of the long duration of evolution, the use of them is played out in 
individual, ontogenetic lifetime. 

A famous example of monkey communication is the alarm calls of vervet 
monkeys (Struhsaker 1967). The monkey has, at its disposal, three different calls which 
it may utter at the sight of an eagle, a leopard, and a snake, something like: [G-l-l-oi], 
[Arhw-Arhwhehehehe], [K-l-l-HRhr-hr], respectively. These calls cause conspecifics 
to perch to the ground, flee to a tree or to search the ground around them, respectively. 
Such calls have s symbolic iconid aspect (the specific, conventional sound pattern) 
playing the (P) role, while the time and place for the uttering of them plays, of course, 
the (S) role of the Dicisign, thus saying, in paraphrase “There is an eagle/leopard/snake 
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(P) around (S)”. The origin of the sound patterns is disputed: it seems partially innate, 
and partially acquired so that young monkey alamr calls are corrected by their parents. 
Another issue of the dispute is the degree of intention in the monkey emitting the alarm 
call: does he intend to warn the others, or is here merely expressing an automatized 
sign which has been selected because it helps the group to survive? Reported cases 
of misuse of the sign to lure conspecifics away from fruits (without any presence of 
a predator) might be interpreted as indicating the presence of intention in uttering the 
calls, but this seems to be an open issue yet. The Dicisign structure, however, is inde-
pendent of whether a conscious intention is present in the individual uttering the sign – 
the decisive issue is whether the sign does, in fact, function and lead to the appropriate 
actions in the receiver monkeys. Conscious awareness, if it is present, may facilitate 
more complicated behaviours, like the alleged fooling activity. Such activity is indeed 
found in human beings, and whether or not it is found in vervet monkeys, such more 
complicated behaviours depend on the simple Dicisign which does not need individual 
communication intention to be realized. 

A last example can be taken from the impressive feats performed by human-
trained animals. Irene Pepperberg’s famous African Grey Parrot), Alex (recently de-
ceased) was able, after 20 years of training, able to pronounce propositions and cor-
rectly answer simple questions pertaining to a series of qualities (number, shape, color, 
material) of hitherto unseen objects – like answering  “Wool” to the question of “What 
matter?”, or “Green” to the question of “What colour?”.  Alex had a vocabulary of 
around 150 words, among them the names of 50 objects, and was able to count up to 
seven.10 Thus, Alex was able to express Dicisigns in a way close to humans – charac-
terizing present objects (S) by some of their qualities (P). Alex was rewarded for the 
answers, so the communicative goal was immediately food rather than any intentional 
wish to share information with the trainer – but, again, that does not take away the ba-
sic Dicisign characteristic of its utterances, the ability actually to convey information 
about an object. 

These biosemiotic example of Dicisigns vary as to cognition or communica-
tion, as to the emphasis on the S or P part of the Dicisign, as to the phylogenetic or 
acquired character of the sign, etc. They all share, however, that the communication is 
more or less closely connected to an action series which is either automatized or leads 
to an immediate reward in terms of survival or nourishment. Thus, the Dicisigns listed 
here seem to be simpler than the distinction between Indicatives and Imperatives in 
human languages; in some sense these biological Dicisigns are descriptive and impera-
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tive at one and the same time, leading directly to actions which, in most cases, serve as 
the grant that the sign has been appropriately understood. 

The appreciation of the widespread existence of Dicisigns in biology makes, 
I think, it a bit easier to imagine the crucial transition from animal to human semiot-
ics. The “propositional stance” is not a human, psychological privilege – rather, many 
biological systems adopt such a stance without necessitating conscious awareness or 
intention. The Peircean proposal for the specificity of human semiotics places the em-
phasis on the higher degree of self-control of human beings. About such self-control, 
Peirce writes: “To return to self-control, which I can but slightly sketch, at this time, 
of course there are inhibitions and coördinations that entirely escape consciousness. 
There are, in the next place, modes of self-control which seem quite instinctive. Next, 
there is a kind of self-control which results from training. Next, a man can be his own 
training-master and thus control his self-control. When this point is reached much or 
all the training may be conducted in imagination. When a man trains himself, thus 
controlling control, he must have some moral rule in view, however special and irra-
tional it may be. But next he may undertake to improve this rule; that is, to exercise a 
control over his control of control. To do this he must have in view something higher 
than an irrational rule. He must have some sort of moral principle. This, in turn, may 
be controlled by reference to an esthetic ideal of what is fine. There are certainly more 
grades than I have enumerated. Perhaps their number is indefinite. The brutes are cer-
tainly capable of more than one grade of control; but it seems to me that our superiority 
to them is more due to our greater number of grades of self-control than it is to our 
versatility.” (CP, 5.533). Such levels of self-control enables man to make the sign he 
uses explicit – which is what makes possible, in turn, to  compare Dicisigns with their 
constituents, to compare several Dicisigns, to vary the inference from one Dicisign to 
another experimentally to see how far the inference holds, to invent signs about other 
signs (cf. Peirce’s notion of ”hypostatic abstraction” for the creation of second-level 
thought-objects making reflection upon universals possible). It is a good guess that the 
very development of consciousness in higher animals with central nervous systems 
facilitate the growing explicit control, combination and nesting of Dicisigns.11 

To conclude, Peirce’s theory of propositions, in the guise of ”Dicisigns”, 
makes possible a renewed appreciation of the breadth of empirical phenomena dis-
playing Dicisign structure and behaviour – from human signs involving language, ges-
ture, pictures, diagrams, etc. and many crossover forms intermixing them, and to very 
simple biosemiotic cognition and communication cases. It goes without saying that 
these Dicisigns vary considerably in terms of constituents, complexity, in degree of 
conscious access, in generality, and much more. But the unifying perspective of Pei-
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rce’s Dicisign doctrine seems to me to cast more light upon the appearance of semio-
tics through the process of evolution: natural selection has had to adapt to Dicisigns 
because its basic S-P structure is necessary for efficiently conveying information. In 
that sense, it might be less precise to see Dicisigns as the result of evolution. We should 
rather see evolution as having increasingly adapted to the structures of Dicisigns. 
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(Endnotes)

1.  Peirce’s main development of the Dicisign doctrine falls in his late period around 1903, in the 
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Harvard Lectures of Pragmatism (in the CPas well as the EPII), and in the “Syllabus of Certain Topics 
of Logic”  which has never been published in its entirety, but appears in large parts in the CP and the 
EPII), etc.

2.  Sometimes, Peirce use “assertion” for “proposition” or “Dicisign”, despite the fact that he 
conceived of the Dicisign to be independent of both the mental representation of it, of the assent to it 
by some agent, and of the assertion of it by some agent (cf. below). 

3.  The Peircean analysis takes Dicisigns claiming to refer to actually existing singular objects to be 
basic. Hence, even if crucial to logic, quantified Dicisigns form derived cases of vague (existential 
quantification) and general (universal quantification) Dicisigns.

4.  Of course, such photographs may be forged or Photo Shop manipulated, etc. – but larger or lesser 
possibilities of falsity affect all types of Dicisigns.

5.  Peirce would claim such a Dicisign is meaningless (his example is”Any Phoenix, when rising 
from its ashes, sings Yankee Doodle”) and must be classed with true Dicisigns because no possible 
perception can make it false. We would rather classifiy it as without any immediate truth value. 

6.  Peirce’s idea that Dicisigns refer to a Universe of Discourse rather than directly to reality makes 
it easy, it seems to me, the connect his Dicisign doctrine with acounts for fictitious propositions like 
Roman Ingarden’s, cf. Stjernfelt 2007 ch. 16.

7.  Another issue which we may only mention in the passing, is Peirce’s subdivision of Dicisigns 
which comprise the following types: 

1) Propositions proper – Dicent Symbols (characterized by involving a

general idea) -

2) Quasi-Propositions - Informational Indices

a) Dicent Sinsigns (a Weathercock, some photographs, some paintings ... but presumably also all sort 
of empirical occurrences offering information about their particular cause or motivation)

b) Dicent Indexical Legisigns (Peirce’s example: a street cry identifying the individual shouting, or 
expression identifiying individuals like ”This is him”, ”That is Napoleon”)

These three categories appear ss number 9, 7, and 4, respectively, of Peirce’s famous ten-sign 
classification based on the combination of the three trichotomies of the “Syllabus” (EPII, 294ff.) 
It is an open issue whether the biosemiotic examples discussed below should be categorized as 
proper Dicent Symbols or rather as Dicent Sinsigns. The apparently simpler status of the latter 
might immediately opt for that choice, but the automatized character of most of the biosemiotic 
examples may rather point in the direction of the generality of Dicent Symbols – E. Coli is probably 
not concerned with the particularity of this and that lump of sugar, but more interested in its generel 
character of nutrient carbohydrate; very simple signs are also very general. 

8.  This points to an important issue of plasticity in Peirce’s Dicisign doctrine: the exact dividing line 
between the S and P aspects of one and the same Dicisign may differ with interpretation. This does 
not indicate the dividing line is arbitrary nor that it may vanish completely – but merely that many 
Dicisigns, especially non-linguistic or only partially linguistic Dicisigns may be parsed in S and P 
parts in different ways, depending upon the immediate use of the interpreter. Peirce writes: “Take 
the proposition ”Burnt child shuns fire.” Its predicate might be regarded as all that is expressed, or as 
”has either not been burned or shuns fire” or ”has not been burned,” or ”shuns fire” or ”shuns” or ”is 
true”; nor is this enumeration exhaustive. But where shall the line be most truly drawn? I reply that 
the purpose of this sentence being understood to be to communicate information, anything belongs to 
the interpretant that describes the quality or character of the fact, anything to the object that, without 
doing that, distinguishes this fact from others like it; while a third part of the proposition, perhaps, 
must be appropriated to information about the manner in which the assertion is made, what warrant 
is offered for its truth, etc. But I rather incline to think that all this goes to the subject. On this view, 
the predicate is, ”is either not a child or has not been burned, or has no opportunity of shunning fire or 
does shun fire”; while the subject is ”any individual object the interpreter may select from the
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universe of ordinary everyday experience.“ (“A Survey of Pragmaticism”, CP 5.473). Hilpinen (1992, 
476) also discusses this quote and rightly remarks that this idea takes Peirce far away from the logical 
atomism of Russell and Wittgenstein, according to whom there is only one complete analysis of the 
proposition (Tractatus). Again, this plasticity depends on the Universes of Discourse referred to by the 
utterer and the interpreter. Another interpreter of the Iraqi warning sign might include the sender of 
the sign and read it as follows: “So, this is the sole three animal species appreciated by the Australian 
traffic authorities”. 

9.  Cf. my arguments in Stjernfelt 2007, ch. 11, pertaining to Peirce’s  discussions of the abilities of 
dogs and parrots where he seems to ascribe to them abilities to deal with Dicisigns. Peirce claims that 
“All thinking is by signs, and the brutes use signs. But they perhaps rarely think of them as signs. To 
do so is manifestly a second step in the use of language. Brutes use language, and seem to exercise 
some little control over it. But they certainly do not carry this control to anything like the same grade 
that we do. They do not criticize their thought logically.” (“Consequences of Critical Common-
Sensism”, c. 1905, CP 5.534). So what animals lack, according to him, is rather the ability to make 
their own Dicisigns and Argument the objects of a critical scrutiny. 

10.  Critics have argued that Alex was only an example of the “Kluge Hans”-effect where the animal 
guesses the answer after subtle cues from the trainer. Against this, however, counts the fact that Alex 
was able to answer questions from other people than the trainer when it could not see anyone knowing 
the answer. 

11.  Cf. the roles of conscious binding, short-term working memory, and medium-term memory 
discussed by Merlin Donald (2001). 
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“All my notions are too narrow”: 
Peirce on representation, mediation, and thirdness

Winfried Nöth

Kassel University, Germany.
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Scope of this paper
Although they are central issues of the philosophy of cognition, the theory and 
the concept of representation have remained controversial. After 2,500 years of 
reflection, the opinions are still divided. On the one hand, there are those who are 
convinced that we have now reached a crisis of representation both in theory and 
in cultural life (cf. Nöth & Ljungberg, eds. 2003); on the other hand, representation 
remains right at the top of the agenda of cognitive science and Artificial Intelligence 
research (cf. Nöth 1997). 
The words in which Daniel Dennett postulated the necessity for a new and more 
adequate theory of representation as a foundation of cognitive science in 1978 are 
symptomatic of the unease with the state of the art of the theory of representation. 
Dennett wrote:

What is needed is nothing less than a completely general theory of 
representation, with which we can explain how words, thoughts, 
thinkers, pictures, computers, animals, sentences, mechanisms, states, 
functions, nerve impulses and formal models (inter alia) can be said to 
represent one thing or another. (Dennett 1978: 91)

The present paper does not aspire to answer the question of whether the goal of 
an adequate theory of representation has meanwhile been reached (for which see 
Rolf 2006: 245-351). Its much narrower focus is on the concepts of representation 
and mediation in C. S. Peirce’s philosophy and semiotics (cf. Nöth 2009). Peirce 
would never have asked why words, thoughts, or pictures represent “things”, as 
Dennett put it. For him, representation is not a dyadic relation between words 
and things. Signs do not merely represent objects, but they represent objects to 
interpretants, and in this triadic process, signs act as mediators. 
Against the background of the traditional and partly still current usage of the term, 
six main senses of representation are characteristic of Peirce’s usage of the term 
which are partly complementary and partly the result of changes in the evolution 
of Peirce’s terminology. First, representation is what Peirce later simply calls sign. 
Second, to represent is used as a trivalent verb. Third, there are not only external but 
also internal or mental representations. Fourth, representation is synonymous with 
or in certain respects distinct from the term representamen. Fifth, representation is 
mediation through one of the three sign correlates. Sixths, representation is one of 
the terms for Peirce’s category of thirdness.

1. Representation as the terminological precursor of the term sign
Representation is a key concept in Peirce’s semiotics. In their various forms 

of inflection and including the nontechnical usage of the words, the verb to represent 
and the noun representation occur 780 times in the eight volumes of his Collected 
Papers (CP). 

Peirce was familiar with the medieval concept of repraesentatio (as opposed 
to significatio; cf. CP 5.320, fn., 1868) as well as with Kant’s term Vorstellung, which 
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Kant himself equates with the scholastic term repraesentatio (Aquila 1983: 1) and 
which Peirce translates as representation (CP 5.546, ca. 1908). However, Kant’s 
concept, restricted in its scope to ‘mental representation’, is too narrow for Peirce, 
who criticizes Kant in 1865 for not taking into account the sign’s “mediate reference 
to its object” (W 1: 257). 

In Peirce’s earliest writings, representation is the terminological precursor 
of his later key term sign (e.g., W 1: 57-84, 1861; cf. Fisch 1982: xxxii). One who 
had used the term representation in this way before Peirce was John Locke. In his 
Essay (III.x.14.iv) of 1690, Locke speaks of words as representations, using the term 
as a countable noun in its plural form. Here, representation is clearly a synonym of 
sign, and Locke himself makes this synonymy explicit by using the expression sign or 
representation in the last chapter of his Essay (IV.xxi.4). 

Whereas Peirce’s early usage of representation corresponds to Locke’s broad 
sense of this term (e.g., W 1: 79), Peirce’s early usage of the concept of sign was 
much narrower in its meaning. In the 1860s, Peirce’s concept of sign is not yet a 
synonym of sign or representation (e.g., W 1: 57-84, 1862). Instead, sign refers to 
the subclass of representations which Peirce later defined as index. In Peirce’s first 
typology of “representations” of 1865, the terms for the icon-index-symbol trichotomy, 
as Peirce defined it later, were copy, sign, and type (W 1: 174); in 1866, the terms were 
(1) likenesses or copies, (2) signs, and (3) symbols (W 1: 467-68). In 1867, Peirce 
continues to use the term representation in the sense of a genus (W 2: 4) of which 
signs belong to one of its species. Hence, semiotic, in the 1860s, is not yet the general 
study of signs, but “the general science of representation(s)” (W 1: 174, 303; CP 1.303, 
1865). Soon after, from 1868 on (W 2: 207), sign is no longer a species but a synonym 
of representation, and semiotic is no longer the “science of representations” but “the 
general doctrine of signs” (CP 2.227, 1897). 

Although from now on, Peirce also introduces distinctions between the 
concepts of sign and representation to be examined below, there are still later instances 
in which Peirce uses the two terms synonymously. In 1894, 1895, and 1902 (EP 2: 5; CP 
1.339, 2.305-306), he uses the expression “sign(s), or representation(s)” which clearly 
echoes Locke’s terminology. ‘Representation’ and ‘sign’ are synonyms”, writes Peirce 
in 1904 (CP 8.191). Often, Peirce only mentions representation as a terminological 
alternative to the concept of sign without using it instead of sign. In 1894, for example, 
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right after introducing the expression “sign, or representation”, he no longer mentions 
“representations” when he goes on to discuss “three kinds of signs” (EP 2: 5). 

2. “To represent” as a trivalent verb
Peirce was most interested in the logic underlying the valency of verbs. 

Several times, he discussed the “genuine triplicity” inherent in the trivalent verb to 
give, whose meaning logically presupposes the three correlates of a giver, a receiver, 
and a thing given (CP 2.86, 1.345, ca. 1902, 1903) in contrast to bivalent verbs, such 
as to love, which only involve the dyadic relation between two correlates, a lover, 
and a beloved. Thus, it cannot have escaped his attention that his usage of the verb to 
represent was syntactically different from its common usage. In ordinary English to 
represent is a bivalent (transitive) verb. Like Dennett, we usually say: A represents B, 
e.g.: “The picture represents John”. Peirce, by contrast, uses the verb to represent in a 
trivalent (or ditransitive) way like the verb to give. Just as A gives B to C in ordinary 
language, in Peirce’s language, a sign does not simply represent an object; it represents 
an object to its interpretant. 

Until 1902, an occasional synonym of the verb to represent in Peirce’s 
writings is to stand for, which is also a bivalent verb used by Peirce in the trivalent 
syntactic form: A stands for B to C, for example in 1890: “A sign stands for something 
to the idea which it produces, or modifies. Or, it is a vehicle conveying into the mind 
something from without” (CP 1.339). 

To characterize the sign by saying that it “stands for” its object risks being 
misunderstood as a substitution theory of the sign. Of course, no sign serves to substitute 
its object, but some of Peirce’s early definitions of the sign do not preclude such a 
misunderstanding, for example, Peirce’s simple definition of 1873: “A thing which 
stands for another thing is a representation or sign” (7.355). Peirce therefore later 
added that the sign stand for its object “not in all respects” (CP 2.228, c. 1897). More 
specifically he explains in which respect the sign stands for its object in a dictionary 
definition for the verb to represent of 1902. Here, to represent means: “to stand for, 
that is, to be in such a relation to another that for certain purposes it is treated by some 
mind as if it were that other” (CP 2.2.73). Despite such clarifications that the sign does 
not substitute its object but is taken as if it were the object in certain respects and for 
certain purposes, Peirce later became altogether dissatisfied with his earlier use of 
the characterization of the sign relation as a standing-for relation. In the self-critical 
retrospect of his draft of a letter to Lady Welby of 1905, he confessed that his early 
definitions of the representamen suffered form the risk of being read as an inadequate 



V 
Ad

va
nc

ed
 S

em
in

ar

02 set 201064

substitution theory of the sign: “I thought of a representamen as taking the place of 
things; but a sign is not a substitute” (SS: 193).

3. External and internal representations
As early as in 1868, Peirce also describes thoughts as representations. He 

calls ideas “thought-signs” or “inward” representations in contrast to “outward” 
representation (W 2: 223, 1886; CP 1.480, 1896). Representations thus include mental 
representations; they need not be the externalization of a thought. A thought or idea is 
not only the “meaning” or content of an external representation, as the semiotic dualists 
postulate; it is itself a representation. The reasons why Peirce’s theory of representation 
attributes one and the same representational status to inward thoughts and their external 
expressions are first discussed in detail in the paper “On Representations” of 1873. 
Thoughts or ideas can only come from previous thoughts or ideas of which they are 
their “mental effects” (CP 1.564, c. 1899) and hence their signs or representations:

Every idea is a representation. […] Every idea does produce another in the mind. Ideas 
are associated together and the mind thus establishes relations between them. […] An idea 
which […] should never before […] have had any existence in the mind in any preceding 
time […] and which should never have any existence in any succeeding time […] would 
have no existence whatever; and therefore an idea […] apart from its calling up to the mind 
another idea, does not exist in the mind at all. It is therefore an essential property of an idea 
that it should address itself to the mind at another time. Thus an idea is in the strictest sense 
a representation. (W 3: 63-64, 1873)

In the flow of ideas an actual thought is thus the mental effect of an antecedent 
thought, which is its object, and it finds its interpretation in a subsequent thought, its 
interpretant. What mental and external representations have in common is that they 
produce interpretants which represent their objects.

Peirce ascribes “the theory that thoughts are signs” to “the doctrine of Leibniz, 
Berkeley, and the thinkers of the years about 1700” (CP 5.470, ca. 1906), but the theory 
that signs can be both external and internal representations has its roots in medieval 
semiotics (cf. Tabarroni 1989). In the ages of Empiricism and Rationalism, the 
semiotic unity of “outward and inward” representations had been split up, resulting in 
two dualist reductions. One is Kant’s mentalist reduction of representations to internal 
Vorstellungen, as criticized by Peirce since 1865 (see 1.); the other is Locke’s twofold 
empiricist reduction of representations to “external sensible signs” of “invisible ideas” 
(Essay III, ii, 1-2) on the one hand and the ideas thus represented on the other. For 
Locke, ideas are also representations but they differ from external signs. He calls ideas 
internal “reflections” by which “external sensible objects” are conveyed through the 
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senses (II, i, 1-3), and in this definition, they are “signs or representations of the things 
the mind considers” (IV, xxi, 4). 

Locke and Peirce thus agree when they consider both external and internal 
representations as signs, but they have different models of the underlying sign. 
While Locke’s empiricist model is dyadic and requires him to postulate two kinds of 
representations – words as signs of ideas and ideas as signs of things – Peirce’s triadic 
model ascribes to external and internal representations one and the same logical and 
cognitive role in the process of semiosis. No wonder that he calls Locke’s theory of 
words and ideas “wholly inadequate and false” (W 1: 172, 1865).

4. Representation, the representamen, and its metaphors 
The term representamen is not Peirce’s own word coinage, although 

commentators have often claimed this to be the case. In his article for The Century 
Dictionary of 1911, Peirce gives credit to Sir William Hamilton (1788–1856) who 
had used it, but in Latin, the term can be found in the writings of Leibniz, Spinoza, 
and of earlier philosophers (cf. Representamen 2010). Peirce first uses it in 1866 in 
its Latin spelling in a context in which he discusses the three types of “relation of a 
repraesentamen to its object” (W 1: 355). In the Collected Papers, the term occurs 
some 50 times. 

Much has been written on the distinctions which Peirce has drawn or not 
drawn between the terms representamen and sign (Benedict 1985, Savan 1986: 135-
140, Balat 1990, Bergman 2004: 233-41). In view of our restriction to the concepts 
of representamen and representation, it must suffice to distinguish five ways in which 
the two words are terminologically related: (1) representamen and representation are 
synonyms, (2) it is the first of the three correlates of a representation (or sign), (3) it is 
the embodiment of a representation, (4) it is a genus of which the sign is a species of 
representation, and (5) representation and representamen are no longer adequate terms 
when signs are concerned that do not represent in the sense of standing for an object. 

(1) Representamen, sign, and representation as synonyms or quasi-synonyms. 
It is well known that there are many passages in which Peirce uses the expression “sign 
or representamen” (e.g., CP 2.228, c. 1897). Under the premise that, and to the degree 
to which, sign is a synonym of representation, these passages suggest the conclusion 
that representamen and representation may be synonyms, too. Often, this is indeed the 
case, but Peirce also uses the two terms with minor and even major distinctions, not 
only in different phases of the evolution of his semiotic theory, but sometimes even at 
one and the same time. He comments on this possibility of the simultaneous use of the 
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two terms either as synonyms or with a semantic difference in his dictionary definition 
of 1902 of the verb to represent, in which he specifies that it is a matter of precision 
whether the two terms are synonyms or not. In the more precise usage of the term 
representamen, its difference from the term representation is one of terminological 
specificity, for Peirce points out that the term representamen is “a more general and 
more definite term” than the one of sign (CP 4.447, ca. 1903). In a less technical usage 
of the words, but not “when it is desired to distinguish between” them (CP 2.273), they 
are synonyms. 

In 1905, after years of having drawn terminological distinctions between the 
terms sign, representation, and representamen, Peirce makes an explicit plea for the 
synonymous use of the words sign and representation. In a much quoted draft of a 
letter to Lady Welby, he goes so far as to declare that the word representamen is not 
only unnecessary beside the word sign but also cacophonous. He writes: 

I use “sign” in the widest sense of the definition. It is a wonderful case of an almost popular 
use of a very broad word in almost the exact sense of the scientific definition. […] I formerly 
preferred the word representamen. But there was no need of this horrid long word. (SS 193, 
1905)

Nevertheless, even after l905, Peirce sporadically still uses the word 
representamen (cf. Benedict 1985: 270). For example in 1906, in a discussion 
of the correspondence theory of truth, he writes that “truth is the conformity of a 
representamen to its object” (CP 5.554). However, the term is no longer used in any of 
his formal definitions of what he formerly used to define as a representamen (cf. CP 
4.531n, 1906; Balat 1990; and see also below, (4) iii). 

(2) Representamen as the first correlate of the triad of representation and 
the metaphor of the sign veicle. In several definitions, Peirce restricts the concept of 
representamen by defining it as “the First Correlate of a triadic relation, the Second 
Correlate being termed its Object, and the possible Third Correlate being termed its 
Interpretant” (CP 2.242, 1903). One of the definitions in which the term representamen 
is most explicitly restricted to the meaning of “first correlate” of a representation is of 
1899:

A representation is that character of a thing by virtue of which, for the production of a certain 
mental effect, it may stand in place of another thing. The thing having this character I term a 
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representamen, the mental effect, or thought, its interpretant, the thing for which it stands, its 
object. (CP 1.564, ca. 1899).

Here, the difference between representation and representamen is still 
subtle and slight: the representation is the “thing” which has the character of a 
representation, and the representation is that which produces the interpretant. Since 
the definition distinguishes both the representamen and the representation from the 
other two correlates of the sign, the object and the interpretant, both representamen 
and representation must pertain to the first correlate of the sign. 

In a slightly different distinction between the representamen and the 
representation of 1902, both terms are still used in the restricted sense of the first 
correlate, but the representamen is defined as “that which represents”, whereas 
representation is “the act or relation of representing” (CP 2.273, 1902). In a similar 
definition of the difference between the two terms of 1903, Peirce writes: “I confine 
the word representation to the operation of a sign or its relation to the object for the 
interpreter of the representation. The concrete subject that represents I call a sign or a 
representamen” (CP 1.540). In the process of semiosis, according to these definitions, 
the representamen is then the “First, which stands in such a genuine triadic relation 
to a Second, called its Object, as to be capable of determining a Third, called its 
Interpretant” (CP 2.274, 1903). 

In the sense of the first correlate of the triadic process of representation, the 
meaning of Peirce’s term representamen has often been associated with the metaphor of 
sign vehicle (e.g., Savan 1986: 135) introduced by Charles Morris (1938: 3), but Short 
(1986) has objected that Peirce “does not use nor need the expression sign vehicle” and 
even excludes the term from the otherwise very comprehensive glossary of Peircean 
key terms in his book on Peirce’s Theory of Signs of 2007. Short’s argument may 
be true in some respects, especially whenever Peirce uses sign and representamen as 
synonyms. However, the metaphor of the sign vehicle is by no means incompatible 
with all of Peirce’s definitions of the representamen, and Morris may well have been 
influenced by Peirce when he introduced and defined it. Peirce did indeed call the 
sign a “vehicle […] conveying into the mind something from without” (CP 3.339, ca. 
1895) or a “vehicle of […] information” (CP 2.231, 1910). Furthermore, the image of 
the vehicle is not too remote from the metaphor of the sign as a “conveyer of thought”, 
conveying information concerning its object, which Peirce uses elsewhere (CP 1.540, 
1903; 2.231, 1910). 

(3) Representamen as the embodiment of a representation. Nevertheless, 
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it is also true that animate metaphors convey better images of Peirce’s account of 
representation. One of the images by which Peirce expresses the idea that semiosis is a 
living rather than a mechanical process is the metaphor of embodiment (cf. Savan 1986: 
136). Peirce refers to representamens as “embodiments of meanings” (CP 2.229, 1897), 
as “embodiments of thought” (CP 1.538, 1903), or as “embodiments of knowledge in 
some form” (CP 2.66, 1902), but this does not mean that these embodiments constitute 
the representamen. Representamens have embodiments, but unlike Morris’s sign 
vehicles, a representamen is not the embodiment of a sign. Embodiments of symbols 
are replicas: a replica of a word, for example, is the embodiments of a symbol (CP 
2.292, 1902). In his definition of the first of the three trichotomies, which considers the 
sign as it is “in itself”, Peirce describes qualisigns, sinsigns, and replicas of legisigns 
as the three kinds of embodiments of the sign (CP 2.244-46, ca. 1903), but again, 
with reference to the qualisign, for example, he emphasizes that “the embodiment has 
nothing to do with its character as a sign” (ibid.). 

In contrast to the metaphor of the sign vehicle, which may indeed not be 
altogether incompatible with Peirce’s own metaphors for representations and the 
representamen, Morris’s definition of the sign vehicle as “a particular event or object, 
such as a sound or mark that functions as a sign” (1946: 367) is not always compatible 
with Peirce’s definitions of the representamen. It is indeed compatible when Peirce 
defines the representamen as “that which represents” (CP 2.273, 1902) or even as “the 
concrete subject that represents” (CP 1.540, 1903), but too often, the same term has a 
much wider sense. 

In one of these wider senses, representamen is by no means a “particular 
object”; it is not any individual instance or replica of a sign type, but a type itself which 
exists only in its embodiments (see also below (4) iii), for example in this definition 
of 1903: 

The mode of being of a representamen is such that it is capable of repetition. [...] This 
repetitory character of the representamen involves as a consequence that it is essential to a 
representamen that it should contribute to the determination of another representamen distinct 
from itself. (CP 5.138, 1903) 

Thus defined, it is not a “particular thing” which makes a representamen a 
representamen but its semiotic potential. The representamen embodies “that character 
of a thing by the virtue of which, for the production of a certain mental effect, it may 
stand in place of another thing” (CP 1.564, ca. 1899). In his paper “On Representation” 
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of 1873, Peirce distinguishes two such characters or qualities, the material and the 
imputed quality: 

The representation not only has material qualities but it also imputes certain qualities to its 
object. These we may call its imputed qualities. For example the word ‘white’ printed in a 
book is itself black so far as its own material qualities are concerned but its imputed quality 
is white.” (W 3: 64, 1873) 

Evidently, only the first of the two qualities has some affinity with Morris’s 
sign vehicle, although Peirce does not call a representation a material thing but refers 
to the “imputed material qualities” of a thing which represents an object. Furthermore, 
both imputed qualities of the representamen are not imputed to it “by its interpreter”. 
What Peirce says in 1873 is that the representamen itself “imputes certain qualities to 
its object”. The insight that the sign evinces a semiotic potential or agency of its own 
independently of the agency of its interpreters (cf. Nöth 2009) is thus not one that only 
derives from Peirce’s later writings.

Peirce also discusses the semiotic potential of the representamen as 
its “representative function” (cf. CP 5.290, 1868). The “material qualities” of a 
representation, such as the letters of which a word is made up, “have nothing to do with 
its representative function” (CP 5.287, 1868). The representative function is something 
which the representamen has “in itself” and “independently of its addressing any 
thought” (ibid.). 

It is true that signs must be qualitatively embodied in representamens to 
“become fit to be signs”. Furthermore, signs must be regarded as signs to be able to 
function as signs, for “if they are not regarded as such they are not actually signs”. 
Nevertheless, even a representamen not actually perceived has its peculiar representative 
potential. Although it may not actually function as a representation, it may still be said 
to be a representamen in one sense. Peirce describes this sense by the image of an 
unseen flower which can “be said to be red” (CP 5.287, 1868). Just like an unseen red 
flower may “be said” to be a red flower, the unperceived representamen “may be said” 
to be a representamen. 

Behind this interpretation of the representamen is also Peirce’s 
“unpsychological” approach to the study of signs, which he had adopted as early as 
1865 in his first Harvard Lecture (W 162-175). In this lecture, Peirce objects to the 
“psychological view that […] forms [of thought] are only realized in thought” an 
argument which is complementary to the one of the unseen representamen which is 
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a representamen, namely the argument that a word is a word even if it is “unwritten, 
unsaid, and unthought”:

The unpsychological view is that they [i.e., the forms of thought] are forms of all symbols 
whether internal or external but that they only are by virtue of possible thought. In short, I 
say that the logical form is already realized in the symbol itself; the psychologists say that it 
is only realized when the symbol is understood. […] The word horse, is thought of as being a 
word though it be unwritten, unsaid, and unthought. It is true, it must be considered as having 
been thought; but it need not have been thought by the same mind which regards it as being 
a word. (W 1: 165-66, 169, 1865)

(4) Representamen as a genus of which the sign is a species. In his Carnegie 
Foundation application of 1902 and his Lowell lectures of 1903, Peirce introduced a 
new definition of the concept of representamen according to which the term sign is 
reduced to a narrower, while the term representamen is extended to a wider sense. In 
this new definition, “a sign is a species under the genus representamen” (MS 800: 3d, 
quoted from Bergmann 2004: 235). 

In this new wider sense, a representamen is the first of any relation of 
semiosis in the biological, technological, or even physical universe (cf. Nöth 2001a, 
2001b, 2002, 2009), whereas the sense of the term sign is restricted to the meaning 
of a “Representamen with a mental Interpretant” (CP 2.274, ca. 1902). According to 
this definition, only signs are “conveyers of thought” which convey “notions to human 
minds”, but Peirce sees “no reason why every representamen should do so” (CP 1.540, 
1903). The definition of representamen “says nothing about a mind” (MS 800: 3d). A 
representamen may exert its effect in human minds as well as in the universe beyond 
human minds. Peirce describes this effect as one in which the representamen exerts 
“a power […] to determine some interpretant to being a representamen of the same 
object” (CP 1.541, 1903) 

The new definitions of 1902 and 1903 thus restrict the concept of sign to 
representamens with mental interpretants, and it extends the concept of representamen 
to include signs in this sense as well as other representations. However, this new 
definition of the two terms is not only a matter of terminology. Instead, it is much more 
an extension of Peirce’s semiotic theory, and when Peirce, in his letter to Lady Welby 
of 1905, decides to substitute the concept of representamen for the one of sign, this 
extended new term sign involves a full substitution of the former term representamen 
in its broad definition of 1903. Only the terminology changed, but the theory did not. 

In detail, the terminological extensions of the concept of representamen of 
1903 go in three directions, (i) towards genuine triadic relations which are not usually 
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called signs, (ii) towards the universe beyond human minds, and (iii) towards objects 
with the property of a “would-be” and to habits that are not mental facts.

(i) Representamens as triadic relations which do not properly constitute signs. 
Peirce himself comments on his first motif for extending the notion of sign to the broader 
notion of representamen in 1905 in the draft of his letter to Lady Welby in which he 
proposes to abandon the “horrid” word representamen, justifying his former use of 
the term as follows: “My notion in preferring ‘representamen’ was that it would seem 
more natural to apply it to representatives in legislatures, to deputies of various kinds” 
(SS 193, 1905). At the same time revises this extension of the term representamen to 
mediators such as attorneys or political representatives. In retrospect, he realized in 
1905 that layers as well as congressmen and –women act differently from the agency 
of the sign insofar as the sign does not change its object by representing it whereas 
politicians and attorneys strive to influence actively those which they represent: “A 
legislative representative is, on the contrary, expected in his functions to improve the 
condition of his constituents; and any kind of attorney, even if he has no discretion, is 
expected to affect the condition of his principal” (SS 193, 1905).

(ii) Representamens in the physical and biological universe, which are not 
signs. Until 1900, Peirce’s definitions of representation and the representamen include 
reference to an interpreting mind. In 1897, for example, “a sign, or representamen, is 
something which stands to somebody for something in some respect or capacity. It 
addresses somebody, that is, creates in the mind of that person an equivalent sign” (CP 
2.228, 1897). In 1873, Peirce still argues that phenomena of the inanimate nature are 
only signs if they are interpreted as such. A weather-cock, for example, “is a sign of the 
direction of the wind”, but the word sign, applied to this example “is an indirect one”, 
for: “unless there be some way or other which shall connect words with the things they 
signify, and shall ensure their correspondence with them, they have no value as signs 
of those things”. A thing “is not actually a sign unless it is used as such; that is unless 
it is interpreted to thought and addresses itself to some mind” (CP 7.356, 1873).

In 1902, Peirce begins to extend the concept of “sign or representamen” to 
phenomena of nature when he argues that the faculty for biological self-reproduction 
makes a sunflower a representamen:

If a sunflower, in turning towards the sun, becomes by that very act fully capable, without 
further condition, of reproducing a sunflower which turns in precisely corresponding ways 
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toward the sun, and of doing so with the same reproductive power, the sunflower would 
become a Representamen of the sun. (CP 2.274, ca. 1902)

The process of semiosis described here describes the sunflower as a 
representamen; its object is the sun, and its interpretant is the flower’s offspring. The 
sun is the object represented by the plant because it determines it to turn towards the 
sun. The flower’s offspring is its interpretant because the daughter-flower stands in the 
same relation to the sun as its mother had stood and because the daughter is determined 
by its mother to behave in the same way as she used to behave. 

It was not the first time that Peirce interpreted the propagation of plants as a 
process of semiosis. As early as 1865, he had associated biological propagation with 
the idea of representation, but this early associations of plants with semiotic mediation 
was still rather loose and had the character of a mere simile. The argument of 1865 
was only that a plant propagating itself is “somewhat like” a medium standing for 
something: 

Everything may be comprehended or more strictly translated by something; that is, has 
something which is capable of such a determination as to stand for something through this 
thing; somewhat as the pollen-grain of a flower stands to the ovule which it penetrates for 
[the] plant from which it came since it transmits its peculiarities of the latter. (W 1: 333, 
1865)

Only in 1902 did Peirce explicitly interpret plants as representamens in 
processes of semiosis. However, a closer look at the way in which he presents his 
argument that a sunflower exemplifies the agency of a representamen representing 
an object and translating its message to its offspring gives to understand why some 
semioticians have despaired of understanding Peirce’s late theory of the sign. Unable to 
understand the growth of Peirce’s evolutionary semiotics, the critics of his “triadomania” 
have deplored the lack of clear-cut distinctions in his writings, and some of them have 
even gone so far as to claim that despite or perhaps especially because of his more 
than “76 definitions of the sign” (Marty 1997), Peirce has never really been able to 
tell his readers in a definitive way what a sign really is. Peirce’s language leaves the 
unprepared reader with the impression that its writer cannot make up his mind or wants 
to mitigate the radicalism of his daring ideas by using modal expressions. Instead of 
saying that there are representamens which are not signs Peirce says that “possibly” 
there are no such representamens, and instead of concluding that the sunflower is a 
representamen of the sun he says that it “would become a Representamen of the sun”. 
This way of writing is not the expression of a lack of clarity, as some critics believe. It 
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is rather the stylistic expression of Peirce’s principle of synechism, according to which 
certainties can only be reached by gradual approximation (see below).

As a consequence of his extending the concept of representamen parallel to 
his narrowing of the one of sign, Peirce also arrived at the conclusions that “possibly 
there may be Representamens that are not Signs. […] But thought is the chief, if not 
the only, mode of representation” (CP 2.274, ca. 1902). According to the definition 
of 1902, one would expect that sunflowers clearly belong to the category of those 
representamens which are not signs since thought seems not to be involved in their 
propagation. Nevertheless, Peirce again uses the modal adverb “possibly” and thus 
expresses his synechistic reserve to the categorial exclusion of thought and, with it, 
mind (cf. Santaella 1994) from nature. In fact, in 1906, he explicitly attributes thought 
to nonhuman nature when he writes that “thought is not necessarily connected with a 
brain. It appears in the work of bees, of crystals, and throughout the purely physical 
world” (CP 6.551).

(iii) Representamens as would-be’s and habits. Peirce’s use of the concept of 
representamen that is probably most remote from Morris’s concept of sign vehicle is 
the one in which the term becomes the synonym of the sign as a type in contrast to a 
replica of a type (see also above 4(2)). Representation after 1896 is the semiotic potential 
inherent in a sign to represent its object, irrespective of its actual functioning as a sign 
(cf. Short 2004: 225); representation is the purpose of the sign. The semiotic potential 
inherent in a representation irrespective of its actual function is its interpretability as a 
sign (Oehler 1993: 129); it is a power (CP 1.542, 1903) consisting in the determination 
of the sign and its interpretant by the object: “That which is communicated through the 
Sign […] is a power, is the fact that something would happen under certain conditions. 
[…] In the Sign it is embodied only in a representative sense, meaning that […] the 
Sign becomes endowed with the power of communicating it to an interpretant” (MS 
793.1-3, c. 1905; Parmentier 1985: 43). In 1902, the revised definition of the sign or 
representamen according to these premises is the following: 

A Sign, or Representamen, is a First which stands in such a genuine triadic relation to a 
Second, called its Object, as to be capable of determining a Third, called its Interpretant, to 
assume the same triadic relation to its Object in which it stands itself to the same Object. 
[…] While no Representamen actually functions as such until it actually determines an 
Interpretant, yet it becomes a Representamen as soon as it is fully capable of doing this; and 
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its Representative Quality is not necessarily dependent upon its ever actually determining an 
Interpretant, nor even upon its actually having an Object. (CP 2.274-275; 1902)

In 1903, Peirce speaks of the “a power of the representamen to determine 
some interpretant to being a representamen of the same object” (CP 1.541-52), and 
he specifies that the triadic relation of the representamen to its object and interpretant 
“cannot consist in any actual event that ever can have occurred; for in that case there 
would be another actual event connecting the interpretant to an interpretant of its 
own of which the same would be true; and thus there would be an endless series of 
events which could have actually occurred, which is absurd” (ibid.). In 1911 then, in 
one of the versions of the paper “A Sketch of Logical Critic” Peirce characterizes the 
representamen as a “would-be” and habit: “A ‘Representamen’ […] is not a single 
thing, but it is of the nature of a mental habit; it consists in the fact that something 
would be” (MS 675, quoted from Balat 1990: 48, fn 8).

Whereas the habit determining the representamen is here defined as a “mental” 
habit, Peirce elsewhere points out “that habit is by no means exclusively a mental fact. 
Empirically, we find that some plants take habits. The stream of water that wears a bed 
for itself is forming a habit” (CP 5.492, ca. 1906; cf. Colapietro 1996: 131). Although 
Peirce does not say explicitly whether the stream’s habit makes the stream a sign or 
representamen, he says that he gives this example “to clear the sign of its mental 
associations”, which suggests that it must be taken as an exemplification of a quasi-
sign, the term which he introduced in 1906 to characterize signs which do not fulfill 
the criterion of the full “triadic production of the interpretant essential to a ‘sign’” (CP 
5.473, ca. 1906). 

This characterization of the representamen by its semiotic potency in 1911 is 
the only one in which Peirce uses the term representamen again after having declared 
that he would henceforth only use the term sign in 1905, and it has been asked why 
this might be so. In an attempt at solving this riddle, Marty (1997) has put the date of 
this manuscript into doubt, but this is neither necessary nor justified; it can be solved 
more easily by a comparison of the five versions of this manuscript (MS 673-77; cf. 
EP 2: 451-462). In all other versions, the term which Peirce uses while following the 
same line of argument is sign, not representamen. For example, in the version of MS 
676, Peirce rewrites the ideas expressed in MS 675 as follows: “By a ‘sign’ we mean 
anything of whatsoever nature that is apt to produce a special mental effect upon a 
mind in which certain associations have been produced – and I invariably use the 
word ‘association’ as the original associationists did, for a mental habit, and never 
for the act or effect of associational suggestion” (quoted from Marty 1997, no. 58). 
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Thus, the concept of representamen that appears here again after 1905 is certainly used 
indistinguishably from the one of sign, and one can assume that, in the preparation of 
a final revision of the paper, it was actually substituted by the word sign. 

(5) Signs which do not represent. After restricting the term sign to 
representamens with mental interpretants in 1903, Peirce became apparently dissatisfied 
with his own terminology. The reason why in 1905 he had declared that he would no 
longer use the term representamen was not only the “horrid” sound of the word but 
also the insight that a term associated with the concept of representation might be an 
inappropriate designation for two kinds of signs, first, the signs in the biological and 
physical universe, which he henceforth called quasi-signs (see above), and second, 
indexical signs. 

Peirce does not only argue that indexical signs do not properly represent; he 
also argues that thought is not essential to them (see below). His substitution of the 
term representamen in 1905 by the term sign is thus an expansion of his definition 
of the term sign, which he had restricted in 1902 to representamens with thoughts as 
their interpretants. Whereas in 1902, he had defined signs as a species of the genus 
representamen, Peirce’s final broad definitions of the concept of sign in 1905 and 1906 
reduced the formerly broad concept of representation by excluding indexical signs. 

Peirce’s final broad definition of the concept of sign thus also resulted from 
his search for a new term able to include indices, the class of signs for which he began 
to find the term representation inappropriate as a generic term. From the point of view 
of terminology, it is interesting that the sign type of the index, which he could now 
more comfortably include in the class of signs, was precisely that class of signs which 
he used to call signs in his very first writings (see above, 1.).

From 1905 on, Peirce finds the term representamen inappropriate even 
for verbal indexical expressions. To Lady Welby, he writes that “it requires some 
stretching” to apply the notion of representation to “such imperative ejaculations of 
drivers, as ‘Hi!’ or ‘Hullah’” (SS 193, 1905), and in 1911, his statement that only 
“most” but not all “words are Representamens” (MS 675, quoted from Balat 1990: 
48) can also be read as a reference to verbal indices, which are signs without properly 
representing anything.

Peirce elaborates his argument that indexical expressions may not serve to 
represent the example of an officer’s command “Ground arms!” 

This order is, of course, a sign. […] In the present case, the object the command represents 
is the will of the officer that the butts of the muskets be brought down to the ground. 
Nevertheless, the action of his will upon the sign is not simply dyadic; for if […] the soldiers 
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[…] did not know a word of English […] his will probably would not produce the word of 
command. However, although this condition is most usually fulfilled, it is not essential to 
the action of a sign. […] If the thermometer is dynamically connected with the heating and 
cooling apparatus, so as to check either effect, we do not, in ordinary parlance speak of there 
being any semeiosy, or action of a sign, but, on the contrary, say that there is an “automatic 
regulation”, an idea opposed, in our minds, to that of semeiosy. For the proper significate 
outcome of a sign, I propose the name, the interpretant of the sign. The example of the 
imperative command shows that it need not be of a mental mode of being. (CP 5.473, ca. 
1906)

According to this interpretation, the officer’s order is a representation insofar 
as it needs to be understood, which requires thought and some knowledge of the English 
language, but there is a second sense in which it would “require some stretching” to 
call this order a representation and, under the given circumstances, this sense is more 
essential. This sense derives from the indexical force of appeal inherent in the order, 
which requires the soldiers’ immediate bodily reaction and permits no further thought 
about it. In his line of argument Peirce associates the soldiers’ reactions to reactions to 
mechanical stimuli in machines. The soldiers react mechanically like a machine that 
does not think.

Peirce had commented on the two ways in which a verbal index represents and 
at the same time does not represent earlier, without drawing the above terminological 
conclusions. In 1893, he wrote: “When a driver to attract the attention of a foot 
passenger and cause him to save himself, calls out ‘Hi!’ so far as this is a significant 
word, it is […] something more than an index; but so far as it is simply intended to act 
upon the hearer’s nervous system and to rouse him to get out of the way, it is an index, 
because it is meant to put him in real connection with the object, which is his situation 
relative to the approaching horse” (CP 2.287, ca.1893).

5. Representation as mediation and the three mediators
A mediator mediates between two other parties. Which of the correlates of 

the sign is the mediator in the triad of the sign or representation, the object, and the 
interpretant? According to Peirce, all three correlates of the sign mediate in different 
ways. (1) The sign mediates between its object and its interpretant. (2) The object is 
a mediator in a different sense, for it is a sign itself, and (3) the interpretant mediates 
between the sign and its object. The differences between the three kinds of mediation 
are differences of semiotic perspective. 

(1) Mediation through the sign or representamen. Often Peirce takes it simply 
for granted that a sign or “a Representamen mediates between its Interpretant and its 
Object” (CP 2.311, 1903; 8.332, 1904) without giving any more detailed explanation 
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of the kind of mediation involved. Logically, the question whether the representamen 
mediates between “its interpretant and its object”, as in these two definitions of 1903 
and 1904, or between the object and the interpretant is apparently irrelevant since 
Peirce defines the mediating function of the representamen also in the inverse order, 
for example when he writes: “Representation […] involves a sign, or representamen, 
of some kind, outward or inward, mediating between an object and an interpreting 
thought” (CP 1.480, 1896). 

As a mediator, “Representation necessarily involves a genuine triad” (ibid.), 
but not only the triad of the sign relation can be genuine or degenerate, but mediation 
itself: “Genuine mediation is the character of a Sign,” and in this context, “a Sign is 
anything which is related to a Second thing, its Object, in respect to a Quality, in such 
a way as to bring a Third thing, its Interpretant, into relation to the same Object” (CP 
2.92, 1902). 

In the same paper of 1902 which characterizes the sign by its potential for 
genuine mediation, Peirce also defines mediation as “transuasion in its obsistent 
aspect”. Obsistence means here “that wherein secondness differs from firstness” and 
transuasion is “mediation, or the modification of firstness and secondness by thirdness, 
taken apart from the secondness and firstness” (ibid.). Hence, if mediation has an 
“obsistent aspect” it must have an aspect of secondness (see below 6.). What Peirce 
means by this aspect of secondness in mediation seems to be that the sign as a mediator 
and as a first in the process is determined by its object, a second, before it creates the 
interpretant.

(2) Mediation through the object. In a given sign relation, the object does not 
mediate; it determines the sign to mediate by representing its object to an interpretant 
since a sign is “anything which, being determined by an object, determines an 
interpretation to determination, through it, by the same object” (CP 4.531, 1906). 
Nevertheless, in the process of semiosis, the object is in itself also a mediator insofar 
as it is the representation of an antecedent object, for “the object of representation can 
be nothing but a representation of which the first representation is the interpretant” (CP 
1.339, 1890; cf. Parmentier 1985: 29). 

In another sense, the object participates insofar in a process of mediation 
as it is the “mediate cause” of a representation. In the process of semiosis, a mind 
is “mediately” affected by the object, whereas it is immediately affected by the 
representamen. The interpretant is hence “mediately due to the Object” represented by 
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the sign (CP 6.347, 1908); immediately created by the sign, the interpretant “has been, 
in a mediate and relative way, also created by the Object of the Sign” (CP 8.179).

(3) Mediation through the interpretant. The very term interpretant contains 
the notion of mediation insofar as it is derived from the word interpreter. When an 
English interpreter translates a speech delivered by a Frenchman into English, she 
mediates between the Frenchman and her English audience insofar as her audience can 
depend on her communicating the same ideas to them as those which the Frenchman 
had communicated to her (cf. CP 1.553, EP 1: 5, 1867). 

As a third, the interpretant mediates like all thirds in triadic relations mediate 
between a first and a second. More specifically, the interpretant of a sign is “a mediating 
representation which represents the relate to be a representation of the same correlate 
which this mediating representation itself represents” (CP 1.553, EP 1: 5, 1867); in 
other words: the interpretant mediates by representing the sign in the same way as the 
sign represents its object. 

In 1906, Peirce came to recognize that this definition of mediation of 1867 
was flawed. Insofar as it describes the relation of determination of the sign through its 
object as being the same as the relation of determination of the interpretant through the 
sign, it actually describes a triadic relation as the conjunction of two dyadic relations, 
the sign being determined by its object and the interpretant as being likewise determined 
by the sign. What Peirce recognizes in 1906 is that a genuine triadic relation must 
be more than a relation of betweenness (see below, 6.), which is not genuinely but 
only degenerately triadic. The correction of this flaw can be found in the following 
line of argument in a paper under the title “Notes on my Provisional Classification of 
Signs”:

I have thought of the Object of a Sign as that which determines the sign; and this is well 
thought. I have thought of the Interpretant as that which the Sign determines or might 
determine or should determine, but this is not so well. For my idea of determination is dyadic 
while the idea of the relation of the interpretant to the Sign is triadic. Say the Interpretant 
is that which the Sign brings into correspondence with the Object. (MS 339D: 533, 1906, 
quoted from Pape 1989: 504-505)

Thus, it is not enough to characterize the sign as being determined through its 
object and the interpretant as being determined through the sign. Mediation is more than 
the conjunction of two dyadic relations. To characterize the interpretant’s mediation 
as genuinely triadic, Peirce uses the verb to bring as a metaphor characterizing the 
interpretant’s agency in the process of mediation. The logic of the trivalent verb to 
bring requires the collaboration of three agents; it creates the mental image of a bringer, 
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something or someone that is brought, and a receiver into whose possession the object 
is transferred. A bringing into correspondence is a particular kind of bringing; it has 
no receiver but the result that two things are in correspondence. Correspondence is a 
dyadic relation; making two things correspond is a triadic relation. The metaphor of the 
bringer refers to the interpretant; the result of its action of brining into correspondence 
is the correspondence betweent the sign and its object.

(4) Sign or Medium. In the course of his terminological reconsiderations of 
the concepts of sign, representamen, and representation, Peirce even considered briefly 
recommending the use of the term medium as a generalized terminological neologism 
for the terms sign and representation. In an entry in his Logic Notebook of August 30 
of 1906, he writes: “All my notions are too narrow. Instead of ‘sign’ ought I not to say 
Medium?” (MS 339; quoted from Parmentier 1985: 23, 39). In a paper of the same 
year, he explains why the term medium is the better term: 

The phrase “medium of communication” is broader than the noun “sign”, embracing for 
example a sentence in the imperative mood, which would be characterized as a “signal” 
rather than as a “sign”. Whether or not such a thing as melody, regarded, not as a symptom 
of an emotion or other feeling, but as an excitant of the same, would be called a “medium 
of communication”, it certainly would lie without the Umfang of “sign”. Now it is rather 
desirable that our sought concept should have a somewhat greater breadth than is strictly 
necessary for our purpose. (EP 2: 389, 1906)

The first reason for which Peirce believes that medium of communication 
would be a broader technical term than the one of sign is that it would serve better as 
a generic term under which indexical signs can be subsumed, too. This is actually the 
same reason for which Peirce, in his letter to Lady Welby in 1905, had considered the 
generic term sign broader and better than the ones of representamen and representation. 
Hence, Peirce now attributes the same terminological restrictedness to the concept of 
sign which he had attributed to the concepts of representamen and representation in 
1905. However, with the example of a melody, Peirce now gives a second reason for 
recommending a new term broader than the one of sign. Peirce’s tenfold classification 
of signs of 1902 would still have been able to subsume melodies under its first class, 
the one of the rhematic iconic qualisign (CP 2.254), although the only example of 
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a sign of this class was “a feeling of red”. Now, Peirce feels that a qualisign might 
perhaps better not be called a sign but a medium of communication.

6. Representation and mediation as designations of the category of 
Thirdness

In other senses in which Peirce uses the concept of representation, this term 
is used as a precursor, a synonym, or a species of thirdness. In the sense of ‘third 
phenomenological category’, Peirce first uses the concept of representation in his 
New List of Categories of 1867 (CP 1.545-59, W 2: 54, 82). The names of the three 
categories at this time are Quality, Relation, and Representation. 

From 1886 on, first in his papers “One, Two, Three” (W 5: 291-308) and 
soon after, in “Guess at a Riddle” (W 6: 165-210, 1887-88), Peirce renamed this 
category as “Third” or “Thirdness”, and it is well-known that this more neutral concept 
remained Peirce’s preferred term. Nevertheless, the term representation reappears as a 
quasi-synonym of thirdness in later contexts. Thirdness mediates between a First and 
a Second, but representation in the sense of sign does so, too. Around 1890, Peirce 
defines representation in the sense of thirdness as the agency of mediation by which a 
third influences a first and a second: 

It is the immediate consciousness that is preeminently first, the external dead thing that is 
preeminently second. In like manner, it is evidently the representation mediating between 
these two that is preëminently third […]. The first is agent, the second patient, the third is the 
action by which the former influences the latter. (CP 1.361, ca. 1890)

After 1890, mediation begins to appear as a term either characterizing or 
designating the third category. Ca.1894, Peirce writes: “Thirdness, in the sense of the 
category, is the same as mediation” (CP 1.328). “Representation or Mediation” is now 
one of the ways in which Peirce often refers to his third category, for example in 
his letter to William James of 1897 (quoted by Fisch 1986: 262) in which the three 
categories are named “Quality, Reaction, [and] Representation or Mediation”. 

A year later, in 1898, Peirce provides a self-critical revision of his former 
terminology and explains the advantages and disadvantages associated with each 
of the three terms rivaling for the name of his third category. He now admits that 
“Representation” is too narrow in its scope to serve as the name for this category. 
The category of thirdness comprises more than only phenomena of logic or semiotic. 
Ca. 1896, Peirce distinguishes between Thirdness as a logical and as a metaphysical 
category (CP 1.452), and in 1903 he concludes that “Thirdness is operative in Nature”, 
too (EP 2: 181). In 1904, Thirdness is the category of “thought, representation, triadic 
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relation, [and] mediation” (CP 5.436), but according to his intellectual autobiography 
of ca. 1905, 

Thirdness is that mode or element of being whereby a subject is such as it is to a second and 
for a third; or rather it is the characteristic ingredient of this definition, which is prominent in 
the ideas of the instrument, organon, method, means, mediation, betweenness, representation, 
communication, community, composition, generality, regularity, continuity, totality, system, 
understanding, cognition, abstraction, etc. (L 107, in Peirce 1983: 72-73, ca. 1905)

Thirdness is thus no longer the category of representation only. It is also the 
category of “generality, infinity, continuity, diffusion, growth, and intelligence” (CP 
1.340-41, ca. 1895). It is the category of law, not of law as a “blind force” (which 
belongs to secondness; CP 1.337, ca. 1875), but of law “as an active force” (CP 1.328, 
ca. 1894). In evolutionary terms, thirdness describes the “tendency to take habits” 
(CP 1.390, ca. 1890). In this categorial framework, the concept of representation is 
now narrowed in its scope to the one of the meaning which it had in Peirce’s earliest 
writings, in which representation was synonym of sign. Besides being defined as a 
species of thirdness, representation is also called an ingredient of thirdness. In his third 
Harvard lecture of 1903, Peirce writes: “Category the Third is the Idea of that which 
is such as it is as being a Third, or Medium, between a Second and its First. That is to 
say, it is Representation as an element of the Phenomenon” (EP 2: 160, 1903).

From the 1890s onwards, the synonym of thirdness is thus mediation, whereas 
representation or sign, is only one of the phenomena in which thirdness is embodied. 
Retrospectively, in 1898, Peirce gives the following comment on the terminology he 
had adopted in the New List of Categories of 1867:

I did not then know enough about language to see that to attempt to make the word 
representation serve for an idea so much more general than any it habitually carried, was 
injudicious. The word mediation would be better. Quality, reaction, and mediation will do. 
But for scientific terms, Firstness, Secondness, and Thirdness, are to be preferred as being 
entirely new words without any false associations whatever. How the conceptions are named 
makes, however, little difference. (CP 4.3, 1898)

For an author who would soon reflect so deeply on the ethics of terminology (in 
1903) and clearness of concepts, it sounds strange that he should find “little difference” 
between two sets of terms for a conceptual triad central to his philosophy. To say so 
seems a mere rhetorical device, a “sop to Cerberus”. In fact, the quote of 1898 makes 
clear that the two triads of terms are not synonymous but differ in precision. While the 
neutral triad “firstness, secondness, and thirdness” belongs to “scientific terminology”, 
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the more transparent terms “quality, reaction, and mediation” belong to a more familiar 
style of writing.

If the relationship between such diverse phenomena as mediation, continuity, 
or totality and thirdness consists in that the latter is a “characteristic ingredient” 
of the former, representation is now downgraded in its meaning to an instance of 
thirdness, and in 1906, Peirce defines representation indeed as a species of thirdness 
(cf. Bergman 2004: 248). In 1906, Peirce no longer equates mediation with thirdness 
but defines mediation as a species of thirdness: “A sign is plainly a species or medium 
of communication, and a medium of communication is a species of medium, and a 
medium is a species of third” (EP 2: 390). 

However, the relationship between representation and thirdness is not yet fully 
specified with its characterization by the genus-species relation since Peirce, with the 
elaboration of his system of categories (first in CP 3.366, 1890), began to distinguish 
three forms of thirdness, of which only the third, thirdness of thirdness, is genuine, 
whereas the two other ones, secondness of thirdness and firstness of thirdness, are 
degenerate forms of thirdness (cf. Baltzer 1994: 130-159). This new differentiation 
introduces subtle distinctions to the lists of the phenomena which Peirce enumerates as 
instances of thirdness. Betweenness, for example, which is in the above list of instances 
of thirdness, is not an instance of genuine thirdness but one of secondness of thirdness. 
The preposition between is only syntactically trivalent. Any B must be syntactically 
specified as being between A and C. Logically or semantically, however, the relationship 
of betweenness can be decomposed into two independent dyadic relations. If we 
consider the points A, B, and C on a straight line in which B lies between A and C the 
logical analysis of the relation of B to A and B is complete if we describe it in the form 
of the following two propositions expressing dyadic relations only, namely A lies left of 
B, and C lies right of B. The conjunction of two dyadic relations does not yet constitute 
a triadic relation (cf. Baltzer 1994: 112-13). Betweenness is thus a degenerate form of 
thirdness. For reasons why tools and instruments are only degenerate and not genuine 
thirds see Nöth (2009). 

But let us return to the locus of mediation and representation in Peirce’s 
system of the three categories. In a draft of Memoir 5 of his Application to the 
Carnegie Foundation of 1902 (L 75, pt. 2, p. 6), which deals with the three categories 
without mentioning the terms firstness, secondness, and thirdness, Peirce distinguishes 
between the categories as three “elements to be studied” and as three “points of view” 
of this study in which the three categories are once more apparent in their modes of 
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degeneration. He determines the locus of mediation and representation in the system 
of categories as shown in Table 1.

Element ▶
▼ Point of view

[Firstness]
Simple Qualities

[Secondness]
Subjects of Force

[Thirdness]
Mind

[Firstness]
Qualities Quality Reaction Mediation

[Secondness]
Subjects Quale Relate Representation

[Thirdness]
Minds Feeling Conception Mind strictly

Table 1: Representation and Mediation in the system of the three forms of thirdness of 1902.

Mediation and representation are here two modes of thirdness, whose third 
mode is mind strictly. Thirdness from the point of view of firstness is mediation, and 
from the point of view of secondness, it is representation. That Peirce sees “a point 
of view of secondness” in representation (see above 5 (1)) and a “point of view of 
firstness” in mediation means that he considers mediation and representation as two 
degenerate modes of thirdness. Since firstness is the category of mere possibility, 
secondness the category of singular facts, and thirdness the category of law in which 
signs exemplify the prototype of thirdness, it becomes evident that the three forms of 
thirdness listed in the right column of Table 1 specify three forms of representation 
in the broader sense. If only mind strictly is the genuinely third form of thirdness, it 
must include the symbol in the sense of a type or legisign, that is, as a general law 
determining how the sign is used and how it becomes meaningful. If representation is 
now as a point of view of secondness in thirdness, that is, thirdness degenerated to the 
first degree, it can only mean that Peirce, from the semiotic perspective, has the sign 
as a sinsign or token in mind. Since medium appears as thirdness degenerated to the 
category of firstness, it must be a reference to signs as qualisigns.

A year later, in “Sundry Logical Conceptions” (EP 2: 272, 1903), a new table 
of the universal categories and their forms of degeneration omits the term mediation 
altogether and replaces representation by sign, but signs can now be found as three 
“forms” and one “fact” of the category of thirdness (Table 2). The former “points of 
view” are now “Forms of Firstness, Secondness, and Thirdness”. Representation is 
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now replaced by “Fact of Thirdness of Signs” whereas the former locus of Mediation 
is now the one of the mere “Idea of Thirdness”.

Elements or 
Universal 

Categories▶
▼ Forms

[Firstness] [Secondness] [Thirdness]

Form of Firstness Idea of 
Firstness 

Idea of 
Secondness Idea of Thirdness

Form of Secondness
Facts of 

Firstness or 
Qualia

Facts of 
Secondness, or 

Relations

Facts of Thirdness, 
or Signs

Form of Thirdness

Signs of 
Firstness, or 
Feeling, i.e., 

things of beauty

Signs of 
Secondness, or 

Action, i.e., modes 
of conduct

Signs of 
Thirdness, or 
Thought, i.e. 

forms of thought
Table 2: Signs in the system of the three forms of thirdness of 1903.

Despite this new categorial scheme, Peirce continues to use representation as 
the term for his third category. In the same year, he writes: “Thirdness is only a synonym 
for Representation to which I prefer the less colored term because its suggestions are 
not so narrow and special as those of the word Representation” (EP 2: 184, 1903), 
but Peirce also introduces subtle semiotic distinctions between Representation and 
Thirdness. In his fourth Harvard lecture, he explains that Thirdness begins with 
Mediation in its “most rudimentary form”, whereas Representation is Thirdness in “its 
fullness”:

Thirdness is nothing but the character of an object which embodies Betweenness or Mediation 
in its simplest and most rudimentary form; and I use it as the name of that element of the 
phenomenon which is predominant wherever Mediation is predominant, and which reaches 
its fullness in Representation. (CP 5.105, EP 2: 183, 1903)

One of the reasons why Peirce does not abandon the term representation 
is that those phenomena of thirdness which pertain to nature and evolution and not 
to the sign processing of human minds, namely law, “generality, infinity, continuity, 
diffusion, [and] growth” (CP 1.340, ca. 1895) involve, and are, forms of semiosis. At 
the same time as Peirce subscribes to the “doctrine of scholastic realism” that “general 
principles are really operative in nature”, he argues that the generality associated with 
a natural law is of the nature of a representation. This is the line of his argument 
concerning “The Reality of Thirdness” in his fourth Harvard lecture of 1903. From 
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the principle that “something is general which can naturally be said of many things”, 
Peirce concludes that “the general is essentially predicative and therefore of the nature 
of a representamen (EP 2: 183).

7. Sops to Cerberus, terminological synechism, and growth of symbols
At the end of these long strides through Peirce’s terminological maze, let us 

try to find a few reasons which may explain why Peirce’s terminology is so instable, 
why his technical terms are or seem so often polysemic, and why the three key terms 
of Peirce’s philosophy examined in this paper in have changed in their definitions so 
often. 

Between the above lines it may have become apparent that their author sees 
three possible reasons for Peirce’s terminological fluctuations that deserve special 
mention. The heading of this last subchapter enumerates them as (1) sops to Cerberus, 
(2) terminological synechism, and (3) growth of Peirce’s semiotic theory.

(1) Sops to Cerberus. The expression “sop to Cerberus” was used by Peirce 
himself in his letter to Lady Welby of 23 Dec. 1908 in which he comments his own 
way of defining the interpretant as “an effect upon a person” as a compromise to make 
himself better understood to a readership less acquainted or even unacquainted with 
his semiotic theory. Peirce’ words are: “My insertion of ‘upon a person’ is a sop to 
Cerberus, because I despair of making my own broader conception understood” (EP 
2: 478).

“Sops to Cerberus” are hence the terminological compromises which Peirce 
sometimes had to make out of consideration for his readership. He admitted that he 
despaired about readers who complained of not understanding a word of what he wrote, 
among them even Henry James, to whom he replied in 1904: 

It is very vexatious to be told at every turn that I am utterly incomprehensible, notwithstanding 
my careful study of language. When I say it is vexatious, I don’t mean that I don’t wish to be 
told so. On the contrary, I am aware that my modes of thought and of expression are peculiar 
and gauche, and that twenty years of a recluse life have made them more so, and am grateful 
to people who help me by correcting me. But when, as in the present case, I am able to show 
that the accusation is a mere auto-suggestion due to your having told yourself that everything 
that Peirce says is unintelligible, and really having commanded yourself not to understand, 
it gives me a certain glee to feel authorized to yield to my natural vexation. You will be 
gratified, with your truly kind nature, to have afforded me so much innocent pleasure. (CP 
8.287, October 3, 1904)

Peirce himself comments on the necessity of compromises for the purpose of 
better reaching his readership when he sometimes characterizes his terminology and 
style of writing as simplified. Examples of his comments on his simplifying his theory 
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are his remarks to a possible publishers of his manuscript on Pragmatism in which he 
admits that “one might make this statement more explicit; but for our present purpose 
it may pass” (CP 2.230, 1910), an aside in which Peirce says that he is “not descending 
to niceties with which […he] will not annoy your readers” (CP 5.473, ca. 1906), or a 
comment on the way he explained two of his key terms as “the merest rough blackboard 
sketch of the true state of things” which obliges him to “begin the examination of 
representation by defining representation a little more accurately” (CP 1.540, 1903). 
Notice that in this self-critical explanation, he implicitly distinguishes several degrees 
of theoretical elaboration. The passage preceding his comment, characterized as “the 
merest rough blackboard sketch” is evidently of the lowest degree, but the following 
passage is not yet announced as being of the highest degree of elaboration since Peirce 
only commits himself to its being “a little more accurate”.

As a consequence of such considerations for different readerships, Peirce’s 
papers are documents written at different levels of clearness, as Vincent Colapietro 
(1995: 34-35) has surmised in a different context. Clearness, according to Peirce’s 
own doctrine of 1877 (EP 1: 125-141) has three grades, of which the first and lowest 
is the one of the familiar use, the second the one of logical analysis, and the third and 
highest the one which takes into account the practical implications of a term (cf. L 75. 
287-88). 

(2) Terminological synechism. A second reason for the terminological 
fluctuations in his writings can certainly be found in Peirce’s principle of synechism, 
the “tendency to regard everything as continuous” (CP 7.565, ca. 1892). In the realm of 
ideas, Peirce explains, synechism means that “we never can have reason to think that 
any given idea will either become unshakably established or be forever exploded. But 
to say that neither of these two events will come to pass definitively is to say that the 
object has an imperfect and qualified existence” (CP 7. 569, ca. 1892). As a symptom 
of this conviction that ideas, and with them technical terms, are necessarily imperfect 
and limited in some way we can take Peirce’s frequent modalizations of his terms 
discussed above (4(4)ii), his tendency to modify his definitions by words expressing 
modal meanings, such as “might”, “would”, “perhaps”, “sort of”, or “possibly”. Typical 
of his synechistic style is Peirce’s use of the restrictive conjunction “although”, by 
which the subsequent clause changes the sense of immediately preceding definition, 
as for example, in the much quoted definition of 1910 in which Peirce first states that 
in order to be “a Sign, it must ‘represent’, as we say, something else, called its Object” 
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but then goes on to modify this definition by adding the restrictive clause “although the 
condition that a sign must be other than its Object is perhaps arbitrary” (CP 2.230).

(3) Growth of symbols and ethics of terminology. The third and altogether 
most important reason for the gradual changes in the definitions of Peirce’s key terms is 
certainly the growth of his semiotic theory, which resulted in Peirce’s awareness of “the 
increasing value of precision of thought as it advances” (CP 2.220, 1903). Under the 
guidance of the principles of his ethics of terminology of 1903 (CP 2.219-226, 1903), 
it led Peirce to create a highly differentiated system of terminological neologisms, 
mostly derived from Greek roots on the one hand, and, on the other, to define ever 
more precisely or whenever necessary to modify the definitions of traditional terms, 
such as some of the ones examined in the present paper. The key terms examined in 
this paper are those which belong to the class of “very wide concepts” about which 
Peirce said that “a too wide concept can do no harm whatever, provided that a careful 
division of it be made” (EP2: 389, 1906). 

The growth of Peirce’s semiotic theory would not have been possible without 
a parallel growth of his terminology; both kinds of growth exemplify Peirce’s first 
principle of his ethics of terminology, namely, “the consideration that the woof and 
warp of all thought and all research is symbols, and the life of thought and science is 
the life inherent in symbols” (CP 2. 220, 1903). 

It is the growth of Peirce’s semiotic theory in conjunction with his 
terminological synechism that can provide an answer to the much discussed enigma 
of the alleged inconsistency (Benedict 1985: 241) in Peirce’s use of the concept of 
representamen. The two inconsistent meanings of this term, which have troubled the 
interpreters of Peirce’s semiotics so often, are the ones discussed above together with 
the metaphors of the representamen as a sign vehicle (4.(2)) and as an embodiment 
(4.(3)). As a sign vehicle in Morris’s sense, the representamen is undeniably referred to 
by Peirce in his writings until 1903 as a “concrete subject that represents” or even “the 
thing having this character” (see above, 4.(2)). However, in the course of its theoretical 
growth, Peirce’s semiotic theory clearly lead away from the occasional remarks on 
the representamen as a “thing” towards the view of the sign as an embodiment, with a 
synechistic phase of transition from the one to the other views of the sign in which both 
meanings appear side by side. Although Peirce, in the later “embodiment” phase of 
his way of considering the sign, would not have denied that signs have embodiments 
in things alias “sign vehicles”, he had become convinced that the essence of the sign 
is not in the things which embody signs. In 1908, when he had already given up the 
concept of representamen in favor of the one of sign, Peirce is quite emphatic about 
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the necessity of such a shift away from sign vehicles, which he characterizes as a shift 
from looking merely at the mere body in contrast to scrutinizing the soul of the sign:

The third Universe comprises everything whose being consists in active power to establish 
connections between different objects, especially between objects in different Universes. 
Such is everything which is essentially a Sign – not the mere body of the Sign, which is not 
essentially such, but, so to speak, the Sign’s Soul, which has its Being in its power of serving 
as intermediary between its Object and a Mind. Such, too, is a living consciousness, and such 
the life, the power of growth, of a plant. Such is a living constitution – a daily newspaper, a 
great fortune, a social “movement”. (CP 6.455, 1908)

“Growth of symbols” means growth of meaning “in use and in experience” 
(CP 2.302, ca. 1895). What Peirce wrote about this growth is applicable to the growth 
of his own terminology: “The highest kind of symbol is one which signifies a growth, 
or self-development, of thought, and it is of that alone that a moving representation is 
possible” (CP 4.9, ca. 1906).
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1. Mediation will grow, in semiotic theory as it does in a documentary 
I want to take advantage of this fine opportunity to reflect upon what may be 

seen as the touchstone of the formidable semiotic edifice raised during half a century 
by C. S. Peirce. Yes, there is little doubt that the technical notion of ‘mediation’ is as 
central to semiotic doctrine as the analysis of the ultimate components of the earth is 
to chemistry or to geology. But here is the rub, how does ‘mediation’ work in Peirce’s 
theory? There are at least two basic ways I envisage one could try to come up with 
a minimally satisfactory answer to this question; one is to go at it chronologically, to 
discuss critically the successive definitions and uses of this notion in Peirce’s extended 
work, which can find in the admirable editorial project which is now producing the 
Writings series. Another way is to go outside semiotic – though I should qualify 
that adverb, since a priori, there is no field of human endeavor which could not be 
considered semiotically – and observe closely an artistic work, a media artifact, in 
order to analyze the working of mediation in it, the elaborate reflection on it. A word 
of caution is necessary here: rather than applying a semiotic analysis to a film, what 
I propose is to consider a specific audiovisual creation as a compelling experimental 
inquiry into the ways of mediation. Despite the absence of theoretical terms in it, I find 
that an overt interest in exploring and experimenting with the ways in which meaning 
is generated, with how interpretants evolve is a central aspect of the structure of the 
2007 Brazilian documentary titled Jogo de Cena (henceforth JdC).1 If ‘mediation’ 
can be construed as both the function of the sign or representamen in the semiotic 
triad, one which enables the object to mediately affect the interpretant (Santaella 2003: 
47ss), and as the entire telic process which produces interpretants through the agency 
of signs themselves, then it is possible to study the latter in a series of filmed life 
narratives told by ordinary women and by actresses who perform or re-enact what the 
former have come forward to tell spontaneously. Such mediation as takes place in the 
narratives represented in the documentary JdC is embodied in signs of quality (iconic), 

1.  It is hard to translate the pun of its title, which is a nutshell account of the film itself: Playing with 
the stage /with the staging. ‘Musement on a stage’ would be a more Peircean though not totally inac-
curate translation of the title of Eduardo Coutinho’s documentary.



V 
Ad

va
nc

ed
 S

em
in

ar

02 set 201092

of factuality (indexical) and of law-like behavior (symbolic), however, I will focus my 
discussion on the third kind.

When it comes to mediation, what prevails is the category of Thirdness, as 
Peirce often writes: “Thirdness, in the sense of the category, is the same as mediation” 
(CP 1.328. However, if one heeds the triadic nature of sign action or semiosis, mediation 
and symbols also involve the other two categories and classes of signs, qualities 
and facts, in order to act upon the world. Thus we should bear in mind Santaella’s 
caveat, “in order to understand Peirce’s notion of mediation,” we must keep in mind 
that “representation is only one face of it” (2003: 46). In “What is a sign?” (1894), 
Peirce gives an account of signs’ essential role in our reasoning. He proposes a vivid 
anatomical metaphor to portray the organic functioning of the three components of sign 
action. Since “we cannot dispense with any of them,” writes Peirce, “we may liken the 
indices we use in reasoning to the hard parts of the body, and the likenesses we use to 
the blood: the one holds us stiffly up to the realities, the other with its swift changes 
supplies the nutriment for the main body of thought” (EP2: 10). Fundamental as the 
solid support of our bones and as the nourishing fluid of blood are, Peirce claims that 
what holds this structure together is of a different nature: “The complex whole may be 
called a symbol; for its symbolic, living character is the prevailing one” (ibid.). This 
in no way detracts from the triadic nature of signs and of our reasoning with them; it 
simply underlines the generality of mediation, the symbolic rule at work in culture and 
in nature, through the growing, governing principles of symbols. In order to understand 
what this logical form of government precisely means, let us go to another passage.

A decade later, in one of the 1903 Harvard lectures, Peirce formulates a 
question which he concedes is too hard to answer with the knowledge available at that 
time: “How do (symbols or words) produce their effect?” (EP2: 184). This is not a 
rhetorical question, but a full program for future research, one in which semioticians are 
still fully engaged over a century later. Peirce uses the notion of ‘mediation’ to account 
for an effect which does not consist in symbols directly reacting upon matter. But if 
we admit that they act upon things, as they undoubtedly do (“Words then do produce 
physical effects. It is madness to deny it.” (Ibid.), how is that possible then? What is 
the mysterious process about whose existence Peirce is so certain? It is as a form of 
influence acting upon concrete things that “involves the idea of possible variations 
which no multitude of existent things could exhaust” (EP2: 183). It is in this context 
that Peirce proposes a series of synonyms for the “general principle that is operative 
in the real world”: representation, symbol, mediation, and at its most abstract level, 
Thirdness, a term which is “less colored”, comments Peirce, than ‘representation’. 
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All things which embody “Betweenness or Mediation” (Ibid.), such as words, flags, 
anthems or rituals are concrete instances of this category. 

As a way of trying to come up with the answer to this daunting question about 
the effects of mediation on the physical world, I will describe the mediation process 
that is embodied in the documentary film JdC. To do so, sometimes I will avail myself 
of the term ‘representation’, whose “suggestions are (more) narrow and special” (than 
those of Thirdness); they evoke politics and the stage. The plot of JdC may be construed 
as an experimental inquiry on narratives of personal experience in a filmed theatrical 
setting. The film’s conceit is to invite ordinary women with a story to tell, whether about 
their own experience or about life, it is not specified, in front of a camera, and to also 
ask unknown and well-known actresses to re-enact those narratives on the same bare 
stage, by occupying the same chair where the women had first told their stories. The 
tales of these modern day Scheherazades were then edited in many different ways so as 
to bring out the endless possibilities that those representations/interpretations possess 
through a double mediation, that of “oral narratives of personal experience” (Labov 
forthcoming), and that of quasi-fictional, scripted performances by the actresses, who 
are amateurs, however, at this uncanny dramatic exercise. This wondrous instance of 
the growth of symbols through the shifting film representations is an experiment which 
tests the limits and possibilities of mediation, of human representation, as it governs 
facts and thus influences matter. We witness the drama provided by the actresses and by 
the ordinary women who bring their stories to an empty theater which becomes filled 
with narrative identity plays, an instructive demonstration of the formidable power of 
our evolving symbols.

2. On the working of mediation as the life principle of Peirce’s semiotic 
Of the many definitions, discussions and examples furnished by Peirce around 

the notion of mediation, I will focus on two that have in common the idea of the 
power exerted by it, the upshot of this process in life. This is a pragmatistic construal 
of this concept, as it considers the general consequences that its application would 
bring about. As Colapietro’s pithy phrase puts it: “a sign is anything that has roots and 
bears fruits” (1989: 22). A good point to begin this journey could be the 1903 Lowell 
Lecture where Peirce describes emphatically the manner of operation of the category 
of Thirdness, which is mediation considered without any of its worldly garments: “this 
mode of being consists, mind my word if you please, the mode of being which consists 
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in the fact that future facts of Secondness will take on a determinate general character, 
I call a Thirdness” (CP 1.26 – emphasis in the original, F.A.). 

To develop this point, I will now bring in two examples that the logician 
often discusses in relationship with the working of Thirdness in the human world. 
One seems particularly appropriate, since story telling plays a key role in my take 
on mediation. It is the tale of the jinnee’s son from One Thousand and One nights. 
He is killed when a merchant throws away a date-stone. As a child, Peirce confesses 
that he wept when his father told him the story; he was moved by the sheer injustice 
of blaming the man for what had obviously not been his purpose. There were just 
two unfortunate “independent facts.” However, he adds, “had he aimed at him (…) 
there would have been a relation of aiming which would have connected together 
the aimer, the thing aimed, and the object aimed, together in one fact” (CP 1.366). 
Something akin to the act of aiming is involved in a man’s giving a brooch to his wife. 
In contrast with “the merely mechanical part of the act”, i.e., somebody laying down 
an object and another person picking it up, for there to be “genuine triplicity” in this 
act, writes Peirce, there must also be “his agreeing that a certain intellectual principle 
shall govern the relations of the brooch to his wife” (CP 2.86). In the same context of 
the jinnee’s story and in a synechistic spirit, Peirce invokes Nature to account for the 
working of law-like phenomena, which works in a manner that is analogous to human 
intentionality, due to its being “an intelligible law”. Therefore genuine Thirdness is 
involved in such an outcome, not a “merely accidental” one (CP 1.366). Everywhere, 
then, it is the action of intelligibility, “or reason objectified” which “makes Thirdness 
genuine” (CP 1.366). 

In the more restricted realm of human activities, one which involves intention, 
there is “intellectual triplicity, or Mediation” (2.86). My analysis of a film whose plot 
sets out to explore the effects of mediation in the form of stories, which places my 
work squarely on the field of “psychical semiosis” (CP 5.485). In a dramatic form, JdC 
reveals how when dealing with signs, it is generality which governs those blind facts 
that we tell about. Narration is one of the typical ways in which we come to understand 
ourselves, and the world around us; the telling of stories about one’s own life is an 
instance of “intellectual triplicity” (CP 2.86). Although the past seems to be the critical 
ingredient in those narratives, those events gone by which are the overt building 
blocks of the stories only become meaningful to us insofar as we can understand their 
relevance in that discourse. As Ransdell (Ms. Ch. 2) explains, the telic drive of this 
process is essential: “some purpose (is) served by the mediation, some envisioned 
result (is) brought about by it”. What is of paramount importance is not so much what 
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took place, but what the narrator may find out about herself once her tale has been told, 
and this is true for those who watch and listen as well. 

Neither extraordinary stories, nor spellbinding narrators, but the cognitive 
transfiguration of those who are caught in the narrative loop is what JdC’s experiment 
on mediation is all about. All the documentary’s narrators are engaged in a process of 
discovery. Peirce calls the consciousness of such a process ‘medisense’; it consists in 
“Mediate Cognitions (or) Knowledges through some third idea or process different 
from either the Knowing self or the Known object” (CP 7.544). In that context, he 
distinguishes “alterisense”, our experience of action and reaction or brute sensations, 
from “medisense,” what we can learn from the former: “we have only to reflect that 
the mere experience of a sense-reaction is not learning. That is only something from 
which something can be learned, by interpreting it. The interpretation is the learning” 
(CP 7.536). Narrating qua semiotic act points to the future, even if it overtly deals with 
the past. To tell a story puts both narrator and narratee on the road to draw some key 
consequences from the process of telling itself. As narrative scholar Bhaya Nair states,  
“there is in almost all story-telling a drive towards an ending, a formal ‘closure’ of 
story time (when) ‘uptake’ is concluded for the time being” (2003: 152).2 Medisense 
as a form of consciousness is the semiotic counterpart of such narrative uptake. Or to 
put it in categoreal terms, what what characterizes these narratives as mediation is the 
general determination that “future facts of Secondness” (CP 1.26) will take. Stories 
function like evolving maps for still vaguely known or anticipated life paths. In the 
film, we see repeatedly how the closure of the narrative brings forth implicit itineraries, 
hinted at life paths that are expected to guide the narrator in what is still to come. 

3. On the forking paths of semiotic mediation and constructionism 
I can imagine a constructivist or social constructionist for that matter 

commenting happily and somehow smugly on the mediation definitions which I have 
introduced so far: but that’s exactly what we believe! So we have been doing Peircean 
semiotic in our theories all this time! Not so fast. For Peirce, mediation is not reduced 
to the influence of the ideal power of symbols on the physical world; what he says of 
sign action or semiosis, namely, that it consists in “a tri-relative influence” (CP 5.484), 
is also valid for mediation. Thus mediation presupposes the obsistence of the real, as 
well as the possible or imaginary qualities together its general or law-like element. To 

2.  The author adds that “it is possible to return to the ‘text’ of a previously told story in another 
conversation, and/or in another context.” (Bhaya Nair 2003: 152). Such endless process is a central 
aspect of human learning.
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limit this notion to only the ideal influence component entails betraying Peirce’s triadic 
theory.

At this point, I would like to bring in a procreative metaphor used by Peirce 
to illustrate the action or determination of the semiotic object upon the process of sign 
action:

The Object of a Sign is its progenitor, its father. The Dynamical Object is the 
Natural Father, the Objective Object is the putative father. (MS 499 [alpha]: 00003-
4).3

Interestingly enough there is a symmetrical image which asserts the opposite 
and which was proposed by none other than Peirce’s close friend and fellow pragmatist 
William James around the same time, in order to describe the relationship between 
signs and sign users in their search for truth:

In our cognitive as well as in our active life we are creative. We add, both to the subject and 
to the predicate part of reality. The world stands really malleable, waiting to receive its final 
touches at our hands. Like the kingdom of heaven, it suffers human violence willingly. Man 
engenders truths upon it (1906: 99 – emphasis in the original)

James presents this idea as a “humanist belief”, which draws its inspiration 
from Schiller’s ideas, and which he considers to be the same as those of pragmatism. 
It serves as a presentation of what I would like to describe as the Jamesian position of 
many documentary makers and theoreticians of this film genre. This is not an explicit 
debt or acknowledgment of James’s ideas, but a kind of natural ‘kinship’ between 
his philosophical legacy and the artists’ convictions regarding the effects of the form 
of representation of reality that they practice. With such considerations in mind, I 
think that Peirce’s choice of a procreative metaphor for the operation of the dynamical 
object in semiosis can be used as a critical reply to the pervasive suspicion that haunts 
the documentary genre, namely, do these films represent or do they invent/create the 
reality that they are supposed to depict? Are those films a subtle form of fiction, the 
fictionalization of life? Or, as the supposedly naïve viewers think, is a documentary 
a reliable representation of it? Do such iconic representations include indexical signs 
that have a physical, contiguous relationship with their (dynamical) object? If one 

3.  Here is the rest of this suggestive quotation: “But now I must call attention to the circumstance 
that every sign has “two objects” It has that object which it represents itself to have it Immediate 
Object, which has no other being than that of being represented to be, a mere Representative Being, 
or as the preKantian logicians used to say, a merely Objective Being; and on the other hand there is 
the Real Object which has really determined the sign, which I usually call the Dynamical Object, 
and which alone strictly conforms to the definition of the Object.” I want to thank Jaime Nubiola and 
Ignacio Redondo, of the Grupo de Estudios Peirceanos (GEP) for generously helping me find the 
context of this quotation. For a similar metaphor, see MS 322 in which “he speaks of sign as mother, 
the object as impregnator and the interpretant as progeny” (quoted in Colapietro 1989: 22).
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heeds the reflections of many creators who work with this film genre, it is hard not to 
conclude that what they see themselves as being engaged in is the invention or creation 
of the real, not its representation. In their view, the documentary qua film genre does 
not show the real, but makes it up, in a way that resembles its fictional portrayal: 

The cinema really produces the reality, which by a legerdemain it seems to show. But it’s a 
red herring (un leurre), the bait of fiction […] in the documentary, the belief of the viewer is 
somehow warranted by the idea that reality exists. (Comolli 1995: 54)

This belief is shared by none other than the director of the film which I have 
chosen to discuss below. In many interviews (e.g. Figuerõa, et al. 2003), Coutinho 
asserts that at best the documentary’s link with reality is problematic. What his 
films actually illustrate, for him, is the impossibility of depicting anything we would 
call reality. Elsewhere I have described this skepticism as “the Midas touch of film 
representation” (Andacht 2007: 44), namely, a paradoxical claim that the success of 
this genre lies in its overt failure to represent reality with any accuracy. The Midas 
touch is an earnest attempt to represent the real that inevitably turns into the production 
of the illusion of having revealed or captured something that, in fact, has been created 
by that audiovisual representation. In the same 1906 lecture of James quoted above, 
there is a skeptical account of mediation which could serve as the foundation of the 
ideology of these documentarists: what one attains in a representation, says James, 
is not reality but “some substitute for it, which some previous human thinking has 
peptonized and cooked for our consumption”, so that “wherever we find (reality), it 
has already been faked” (96). 

From a Peircean standpoint, I would like to argue that such a negative outcome 
of mediation as the one described by James and expressed by documentarists is by no 
means the inevitable result of the mediation of reality. The aesthetic experiment of 
JdC is a case in point. It seems to be inspired by an aesthetic belief akin to James’s 
anti-mediational doctrine of the peptonization or destruction of reality. Despite the 
film’s choice of that most artificial setting of an empty theater, and of its decision to 
invite both ordinary people and actresses to re-enact the telling of the stories which the 
former have come forward to narrate in the first person, I claim that the upshot of these 
successive mediations is the natural, synechistic generation of layered interpretants 
that leads us to the truth. These complex signs enable viewers to contemplate not a 
faked or invented reality, but to attain a better grasp of it, that is, to further revelations 
of the real. This does not mean that everything which is told by the women is nothing 
but the truth. What this means is that in a fallible, incomplete manner, the narratives 
told in JdC are a valid way to understand reality in the way in which we normally do, 
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not just in films, plays or novels, but also in our everyday life. By weaving stories 
about ourselves and about others, we attempt to find some “general formula” which 
will help us come to terms creatively with those “blind reacting things” (EP2: 184) 
that make up existence in its most concrete mode. That is why when people set out 
to tell life narratives, a number of qualities are put to this semiotic service, so that the 
addressee/narratee is able to grasp the point of the story in a way that is similar to 
that of the storyteller. We tell stories about ourselves as keen pilots who are intent on 
arriving safely to some still partially unknown but somehow foreseeable destination. 
In the next sections, I analyze two episodes from the documentary in relationship with 
Peirce’s theory of mediation. 

3. Mediation, narratives and a documentary experiment on the ideal 
influence of the future on the present

From the previous considerations about Peirce’s thought regarding the 
working of mediation, I can conclude that this central semiotic notion
i. works as the “ideal influence” of the future on facts by means of imparting “a 
determinate general character” to them (CP 1.26, see also CP 2.86; CP 1.212)
ii. resembles the act of giving (or of telling a story, for that matter), whose upshot is 
someone’s “agreeing that a certain intellectual principle shall govern the relations of” 
(CP 2.86) what is given to the person who receives it. It is also similar to the act of 
aiming at something, as it relates a law-like phenomenon to the force of an action. 
iii.  can act upon the physical realm. In a yet to be explained, non-dualistic way this 
enables what is ideal or general to bring about actual effects. Like the natural laws 
which rule the ways of the world, the operation of human mediation admits endless 
variations for its actualization. (EP2:183-184; CP 2.86) 

At this point, I would like to justify the kinship posited above between the 
theoretical reflections on mediation and the documentary film JdC construed as an 
experimental inquiry into the working of this kind of logical government of reality. 
Just as Peirce once proposed an imaginary experiment of an improbable sea journey 
of some famous 18th c. fiery words, so as to visualize the effect they would have 
on a different land and time (EP2: 184), this documentary sets up the conditions 
to observe the effects of the same personal narratives on different people. As in a 
kaleidoscope, we watch the upshot of narratives of the same past events through 
shifting representations of spontaneous narratives of personal experience and of their 
re-enactment by professional performers. The inclusion of the comments of the latter 
on the impact that this odd task had on them completes this audiovisual experiment. 
The film’s structure furnishes a close up of the working of telic or ideal influence on 
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life, of how “certain intellectual principles” govern our relationships with the world, 
with the others and with the self. What we contemplate in the successive mediations of 
JdC is not unmoored freewheeling semiosis but the work of the real – the genetic role 
of the dynamical object as a biological father (MS 499 [alpha]) – under the guidance of 
the tendency to understand life through the intervention of possible qualitative signs. 

Can we understand the tearless account of a mother who has found redemption 
in her spiritist faith or the tears of another woman who cannot find that solace as two 
possible interpretants of that object which is the loss of a son? Without the determination 
of the object and the “determinate general character” of Thirdness, JdC would not be a 
kaleidoscopic, multilayered mediation about love, grief and redemption, but a chaotic 
Babel of voices and gestures, a meaningless juxtaposition of heterogeneous, unrelated 
representations. The reason why this is not the case is given by Peirce in a draft for one 
of the Lowell Lectures, when he describes the reality of Thirdness in our lives: “Not 
only will meaning always, more or less, in the long run, mould reactions to itself, but 
it is only in doing so that its own being consists. (Thirdness) is that which is what it is 
by virtue of imparting a quality to reactions in the future.” (CP 1.343). That is why it is 
incorrect to consider “what has been done”, the actuality of Secondness, as a complete 
account of reality, or of the tales we tell about it, whether in life or in these filmed 
narratives of personal experience. 

In the light of these ideas about mediation and on their aesthetic exploration 
in a documentary, I want to consider two moments of JdC. Although they admit many 
readings, my approach assumes that with each narration, consciously or not, the story-
teller submits herself to the ideal influence of semiosis, so that she may discover the 
“determinate general character” which signs reveal – including her tone, gestures, her 
entire narrating body. Who receives then the story? As in the paradigmatic semiotic 
action of giving, there is an ‘official’ narrative recipient, but what is critical is the 
relationship, which shapes the change undergone by both the donor/narrator and 
the other. As an interpreter, the storyteller also becomes exposed to the interpretants 
produced by her own signs. This is most clear in the second episode that I discuss, in 
which the narrator receives such an impact from what she understands she has told, 
that she asks to return to the stage. She wants a second chance to tell her story and to 
hopefully undergo a different interpretant. Another illustration of Peirce’s assertion 
that it would be madness to deny that “words do produce physical effects” (EP2: 184) 
can be found in JdC’s confessional comments of the actresses who re-enact the stories. 
They tell the director about receiving their full impact, which they say and show in 
their performances is wholly different from working with a script or a play. Thus JdC 
depicts an intricate journey from mediation to mediation, from the women who come 
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to tell their tale, to the actresses who are asked to perform it. This passage also involves 
one and the same woman, someone who is so unhappy with the way her narrative 
turned out that she wishes to tell it again, hopelessly hoping to come out as a different 
person from that experience. 

Is the upshot of this multilayered mediation fact or fiction? Is this the triumph 
of the so-called “humanist view” defended by James in his Pragmatism Lectures over 
a century ago as being the same as pragmatist philosophy? My claim is that mediation 
after mediation viewers get to contemplate the influence of the complex dynamical 
object which is the life of any person, of these women, for instance, who decided to 
come forward and let their personal experience be part of the collective understanding 
which is central to life. Rather than a postmodern exercise in successive simulations 
which dilute the real, I consider this audiovisual experimental inquiry into the ways of 
mediation to be a privileged vantage point which commands a view of the tri-relative 
influence of the real or dynamical object as it affects possible expressions so as to 
generate in law-like manner a general meaning. 

The endeavor of understanding life brings about changes, it may enrich all 
those involved, the donors of the tale, both the original and the dramatic performer, the 
director/narratee, who when facing the actresses becomes an actor, and those who get 
to view it all, the public of JdC. What have we witnessed at the end of the day, after all 
those personal stories? The growth of symbols, the working of mediation as it translates 
and transfuses what is personal into a collective idiom, as it turns what belongs to only 
one human being into a communal semiotic property. A preliminary conclusion which 
may be drawn here is that, in spite of appearances, narratives of personal experience 
such as those which make up the plot of JdC are not really or mostly about the past, 
but about what is to come, about who the woman who tells the story aims or desires to 
be, in the light of those past events that she has narrated.

3.1 An invitation of assorted interpretants upon the stage of an empty 
theater 

The stories of happy women may be all alike, but the story of every unhappy 
woman in JdC is unhappy in just a limited number of ways. With this loose paraphrasis 
of Tolstoy’s phrase, I want to describe the selection criterion of JdC. I am trying to 
imagine how this documentary ended up with less than ten women from the initial 83 
who responded to the ad in a newspaper, and from the 23 women who were actually 
filmed. As we watch the narratives, we cannot help being surprised at how many of 
them tell stories about lost illusions, the death of loved ones, shattered hopes, and 
dreams which announce redemption or at least offer hope to go on despite the pain. 
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Indeed, tales of grief, disappointment and redemption, could be a subtitle of Coutinho’s 
documentary, if one focused on the recurrent themes of the stories. 

What could be construed as an elaborate attempt at rendering as artificial or as 
constructed as possible the spontaneous act of women telling stories about their lives, 
may have ended up revealing something else. JdC’s experiment in filmed narrative 
mediation discloses how we use those narratives in order to get to learn, to find out what 
it is that we are trying to achieve, who we are in the process of becoming (Colapietro 
1989: 41). It is that spiritual quest rather than the overt content of those stories, i.e., 
what they did and said in the past, which constitutes the gist of the film. Thus even 
the film’s decision to bring in the archfoe of this avowedly self-critical representation 
of reality, namely, professional actors, does not cancel the effect of mediation on the 
physical world but in fact heightens it. A documentary on artists of any kind – actors, 
musicians, acrobats – becomes inevitably an instance of “backstage”, the staple of 
many films when they are distributed in DVD. Viewers do not expect those images 
to reveal much of the real person; at best they show some glimpses of how the artists 
actually work when they are embarked in their trade. What is not so common is to 
invite actresses to re-enact what ordinary women have narrated; that is neither an 
instance of the “backstage” film genre, nor a run of the mill documentary, which deals 
with anonymous persons. I have chosen two episodes of JdC, the second and the last, 
to describe this film inquiry into the working of mediation. In both, viewers get to 
observe how meaning is generated by the original storyteller and also by the actress 
who performs her narrative. The former fulfills the literary function which Hamburger 
(1973: 67) calls an I-Origo, “the originary point occupied by the I (the experience- or 
statement-I), i.e., the Origo of the system of temporal and spatial coordinates which 
coincides or is identical with the Here and Now.” 

In the second sequence of the film there is noticeable tension between the 
original narrative and its re-enactment. In the closing episode, we get to observe how 
her not achieving the “envisioned result of mediation” (Ransdell) makes the original 
narrator want to return to the stage, so as to try to do it all over again. Sarita wants her 
story to produce another meaning of her life, one that she can approve of. Far from 
supporting a constructionist view of reality, I believe that it is the reality of her life 
that has generated such a forlorn interpretant. Thus she cannot ignore the discrepancy 
between her expectation of a cheerful self and the disappointing outcome of her 
melancholy narrative and identity.
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3.2 What is there in a verb? Gisele’s dry-eyed story of death and 
redemption

The structure of Gisele’s episode is simple: a counterpoint montage between 
the original narrator and its professional alter ego.4 The latter repeats the last phrase 
uttered by the former. There are no instructive metamessages in JdC, so often the 
viewer either ignores who the (unknown) actress and who the ordinary woman are. To 
complicate matters even more, in one instance, the original narrator has been suppressed 
from the final cut.5. What made me to choose this segment is that while Gisele tells her 
story of broken illusions, renewed expectations, and the untimely death of her baby, 
we see that Andrea Beltrão, a famous Brazilian actress, introduces in her performance 
some emotional signs which are visibly missing from the original narration. While 
Gisele tells in great detail how she came to accept the death of her baby Victor soon 
after he was born, because she became a follower of Kardak’s faith, a spiritist, the 
actress does not seem to benefit from this comforting belief. Her reactions occupy the 
end of the episode; we get to watch a backstage moment, when the actress explains to 
the director or rather relives emotionally the formidable difficulties that she faced, as 
she tried to fulfill the director’s request. She was told not “mimic or to criticize” the 
woman whose narrative she has watched and memorized before re-enacting it. 

Like the beginning of many other tales in JdC, Gisele’s is light-hearted and 
makes us expect a happy-ending. There is nothing remarkable in her lively, carefree 
tone and gestures, as she tells about her adolescent hopes and projects, which are 
typical of many middle-class teenagers in her country. She wanted to go abroad and 
conquer that brave new world whose bounties are for the taking, if only one acquires 
English, as the required passport. But there is something uncanny in the story of this 
attractive woman, even before she tells how everything went wrong. The people in 
her story lack names or any specific features, though she narrates how having met 
them had a decisive influence in her life. It is as if she were an absolute individual 
who relates to others ever so punctually, and somehow manages to remain in perfect 
seclusion. Thus the men in Gisele’s life do not deserve a proper name; her parents are 
never mentioned. Our only knowledge of others comes through her reactions to them: 
“he drove me to total despair”. It is only when she mentions her second pregnancy that 
a name breaks into the long list of common nouns (“a person, the father of my baby, 
other men”). Even her first child’s name surfaces later, to establish a contrast with the 
happier circumstances surrounding her second child’s birth. If I had to suggest a title 

4.  This second telling of the tale only happened 3 months after the original narrative. The co-
presence is only the result of the montage.

5.   And we find this out only when we watch the extras of the DVD edition of JdC.
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for this story, it would be “Gisele’s own dreams and how they accidentally collapsed”. 
Dreams are central in her narrative, both figurative and literal ones. In fact, her life 
seems a smooth dreamy flow that is brutally cut short by the unexpected, in the guise 
of birth and death. The uptake at the end of her narrative points longingly to a world 
that is more solid and stable than the vagaries of dreams: “But I learned! I think I 
learned something. Because today I can deal with love in a very different way.” 

After the actress who plays Gisele emphatically announces the once again 
unplanned but happy news: “I became pregnant, I became pregnant with Victor”, we 
watch the return of the original narrator who announces that “the climax of what she has 
lived up to now, of my story” is about to come. I will use this not unusual metamessage 
in story-telling to formulate one of the questions which guides my analysis of mediation 
in this documentary: 

- What is the purpose of these women when they accept to come forward with 
their stories to be part of a documentary? 

Since they already know the narratives that they come to tell, and are also 
aware that their stories will not become the script for an advertisement, a popular 
fiction film or a TV program, then what is the point of re-telling them in front of a 
camera for a non commercial film project such as this documentary?6

To help me answer this question, I would like to mention Gisele’s momentary 
hesitation when she tries to explain the reason why she is sitting on that stage: “Even 
the motive that led me to come and share (my story) with…” And then she stops herself 
short. The obvious choice at that point would have been the name or at least the role of 
the man who is quietly and attentively sitting in front of her. But that would not make 
sense! Why should a reasonable adult come forward with a narrative of such intimacy 
in front of a perfect stranger, who is neither a psychologist nor a religious figure? Gisele 
resolves her doubt by closing her phrase thus: “with someone, with other persons”. 
Once again in her tale of shattered dreams, it is the anonymous Everyman who shows 
up as the dialogical Other, someone without any distinct quality, who apparently could 
be just anyone that happened to have come across her way. It turns out that the climax 
is not having had her second unplanned child, but her conversion to Kardak’s brand 

6.  In this respect a relevant contrast can be made with the sketch called “Retrato Falado” (Identikit) 
as part of the popular TV show Fantástico (Globo). Viewers send a letter telling about a funny or 
interesting anecdote from their lives, which if chosen will be performed by comedian Denize Fraga. 
We get to see some images of the real person telling bits of her story as the re-enactment takes place. 
It is a transformation of a narrative of personal experience into a comedy routine which is not too 
different from the sit-coms of the same network. In this case one could speak of a fictionalizing, 
comedic strategy.  
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of spiritism, which made her “alert to the signals”. In the wake of this conversion, we 
learn that in a dream “Victor made a signal to come”. 

Then she tells in vivid, moving detail about the bliss of getting ready for her 
baby’s arrival, a time filled with expectations. She had even planned in great detail the 
party of his first birthday. But there ensues the heavy blow of his death shortly after 
being born, because of a congenital heart malfunction. What is most striking about her 
account is the way in which she describes her child’s end: “He disincarnates.” Both 
the word’s choice and the verbal tense strike our ears and imagination powerfully, 
and as we realize later, also the actress’. The use of the historical present and the 
glaring absence of the verb one most expects to hear in such circumstances are as 
uncanny as the serenity of Gisele when she recalls those sad moments. Although she 
tells about feeling betrayed, “as if they had stolen” her baby, her demeanor remains 
aloof, strangely calm. Proudly she tells the director that Victor stayed as much as it 
was humanly possible to stay inside his mother’s womb: “during the full 42 weeks!” 
And during this part of the narrative, she gazes steadily at the place in her arms where 
the baby should have been, or was so briefly. Hers is a different attitude of that shown 
by her dramatic counterpart in the film. In the next sequence, it is the actress who 
delves and expands on Gisele’s disappointment: “I felt a pain, a lack of understanding! 
I asked, Oh my God, why, why?” We hear the impatience and bitter disbelief rising in 
the performer’s voice, as she repeats thrice: “Why did it have to be like that?” 

The director asks the actress when that happened. It was three years ago. Then 
she tells him about the peculiar relationship that she has with him: “Because to me, my 
son is alive.” As she talks about her spiritist faith, the actress becomes visibly moved; 
first she touches her nose, and then she sniffles audibly. With barely held back tears 
shining in her eyes, she tells the good news of her present: “Today I have a boyfriend. 
He’s so much my friend” Then the performer must wipe some tears from her eyes, 
while she tells that he wants to have three children. With a brave smile, she says that 
she has managed to bring his wish down to two. Gisele’s last entrance underlines her 
belief that Victor is very much present in her life. She only gives a conventional reply 
to people who casually ask her about her children: “so as not to lengthen the chat, I say 
only one, but it hurts me!” Then with calm satisfaction she asserts that “my story with 
Victor was ours, it was lived as it had to be, for me and for him, those other (children) 
will be other stories”.

At this point, we shall leave Gisele and her contentment to consider an 
exchange between the director and the actress as they discuss her dissatisfaction with 
her performance of Gisele’s story. “I didn’t prepare any crying!” There is defiance and 
frustration in her voice. “Because I didn’t want to cry!” She tells of her futile, repeated 
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attempts to remain as close as possible to the original narrative, but it was to no avail: 
every time she tried to tell it with Gisele’s “serenity”, she failed. Then she makes a 
forceful gesture with her hand as if to show that something just came out compulsively 
from her body. She felt “uncomfortable with the text”, with what the narrator said 
“coldly”. As soon as she says it she corrects herself, “No, it’s not that she says it coldly, 
it’s stoically, in an Olympian way.” In the clash between two series of interpretants of 
the same semiotic object, we witness the turmoil caused by the mediation process, the 
influence of words upon the world. The actress says she was able to do it, when she 
just repeated the words mechanically. But every time she attempted to approach the 
narrative to re-enact it, she felt the full impact of the words. For her, she says, the main 
difficulty was that she could not bring herself to believe in a disincarnated presence, in 
the baby’s spirit being around, as if he had never died, as if she still had two children 
instead of only one. So every time the actress got to the part where she had to say 
“My baby Victor…”, she just couldn’t go on. What is in a verb? one could paraphrase 
here. A lot, if we heed Peirce’s anti-nominalist position concerning a word’s meaning 
which “really lies in the way in which it might, in a proper position in a proposition 
believed, tend to mould the conduct of a person into conformity to that to which it is 
itself moulded” (CP 1.343). In that tale she cannot but hear “died”, where Gisele says 
“disincarnates”. It is not impossible to imagine the original narrator’s faith weakening 
one day, and her feeling “betrayed” again, just as she felt after her baby’s death, when 
she could not understand the reason for that vicious blow to her dreams. Then, perhaps 
she would feel something akin to the actress’s anguish, as she tells about her son’s 
premature death in another narrative. 

When it comes to story-telling or to acting for the stage, for that matter, it 
is never a case of a person’s simply uttering replicas, i.e., of her merely repeating 
some words which have been used or thought previously in relationship with certain 
episodes from her past or from a transcription. It comes as no surprise, then, when an 
actress of JdC explains how easy it was for her not to be affected by the words of the 
story she had to re-enact, when she just repeated them mechanically. Only thus was 
she able to keep at bay the strong emotion that took hold of her, despite her efforts to 
remain as “serene” as her model. Peirce had this distinction in mind when he explained 
that logic, a synonym of semiotic, is “a study not of replicas, but of signs” (EP2: 311), 
since it deals with “the essential nature of signs” (ibid.). It is the power of signs, then, 
working through their replicas or embodiments (oral, written, visual, tactile), which 
provides this formula or ‘form’ to whose “conformity brute reactions between things 
will be moulded” (CP 1.343). When we study anything semiotically, wrote Ransdell 
(1992), it is not the case that we thereby ignore its possessing also qualitative and 



V 
Ad

va
nc

ed
 S

em
in

ar

02 set 2010106

material aspects. What it means is that we are specifically interested in that particular 
relational or mediational property, which works teleologically. In the actress’s story, 
the interpretant only points in one forlorn direction: she will see her baby never again. 
In Gisele’s tale, the interpretant is that of a gradual separation, of mother and child 
being still together in a special manner. 

Something that emerges distinctly from the film’s multilayered mediation is 
that the interpretant that is the actress’s narrative appears as a most natural dynamical 
interpretant. It is as if the baby’s death in the arms of his mother qua dynamical object 
somehow needed the production of that more developed sign which is Gisele’s tearful 
grief, her pain unmitigated by spiritism or any other faith. This upshot speaks louder 
than any effort, e.g., than the actress’s “blind will” to restrain her display of pain.  To 
the two mediations discussed above, we must bring in a third one, the viewer’s. That 
still richer mediation comes about as a (temporary) synthesis of the other two. In fact, 
it is the very purport of the mediations represented in the film. So there ensues a kind 
of imaginary dialogue, a synechistic encounter of the two tales that allows for a return 
to the I-Origo’s narrative and even for the restitution of the suppressed interpretant 
in Gisele’s story. Maybe, in the public’s understanding of the episode, Gisele’s grief 
can flow freely, just as the actress’s did, in her re-enactment. Under the influence of 
the same dynamical object, baby Victor’s death, mediation leads irresistibly in that 
direction, one which would leave the mother emotionally open for what she hopes to 
become again, namely, a wife and mother of other children. It is not that I imagine 
a skeptical or atheist viewer of JdC; a critique of spiritism is not required. It is only 
the logical fulfillment or outcome of that symbolic, “living character” (EP2: 10) of 
mediation as the process which is supported by our iconic blood and our indexical 
bones, which makes our life meaningful at every step. 

The time has come to propose a tentative answer to the following question 
regarding a key aspect of the working of mediation as an experiment in JdC:

- What is the purpose of asking these professional performers from theater 
and television to act/interpret the natural narratives of the ordinary women?

A clue can be found the uncanny invitation of the filmmaker: what is it 
exactly that he has asked these actresses to do? If one answered to perform a text, a 
life narrative, that reply would be only partly correct, because this story is that of an 
ordinary person. Besides the performers also receive the audiovisual representation of 
that narrative. Both the knowledge that this is no literary text but a personal account of 
mundane experiences, as well as the tangible limitation of seeing the representation of 
that Other, the actual person who lived that slice of life, act as anti-literary elements. 
They conspire against one of the main props of the acting profession, namely, the 
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existence of a script, of a part in a play. As another well-known actress of JdC, Fernanda 
Torres, in a similar confessional vein says over and over: “It’s so funny, so funny…” to 
describe her feelings when she tried to perform the story. She says she “felt embarrassed 
representing” it in front of the director, because “it seems that I’m lying to you”. That 
sensation is indeed funny: that a famous Brazilian actress of cinema, television and 
the theater should feel that way when she is apparently only doing her job, namely, 
performing on a stage. But in this particular case, she explains: “I don’t separate her 
(the original story-teller) from what she says. I find that impossible!” Therein consists 
the impossibility of this apparently simple acting task. This is the double bind which 
is never made explicit in the film, it just happens: actresses must act not characters but 
ordinary people, not literary texts but personal experience narratives, and they must do 
so in a most natural way. They are not supposed to mimic or to criticize, so what is it that 
they have to do through their re-enactment? That is precisely part of the experimental 
inquiry on mediation which I claim is a possible account of this documentary’s conceit: 
both the original and the performative narrators are asked to come upon the signs 
which will reveal to them that “general character” or “principle” which “shall govern 
the relations of” the person with her past facing the future. Mediation after mediation 
we are led to reconsider the determination of the dynamical object – death, loss, grief, 
hopes, earthly and spiritual redemption – so as to engender some envisioned life route, 
some path to be followed in the coming days, months, in the rest of their lives. From 
that perspective, the mundane experience of the spontaneous tale and the carefully 
rehearsed professional performance of that narrative are reunited synechistically as 
possible mediations to come to terms with life’s evolving meaning. 

When Peirce tries to show the law-like working of mediation in contrast with 
dyadicity as an accident, he (EP2: 184) proposes a mental experiment. He invites his 
audience to imagine what would happen if by accident, a child dropped a school text 
from a ship that is sailing the Pacific Ocean. That text happened to be the inflammatory 
words from a famous speech by American revolutionary Patrick Henry. So what would 
have happened if those signs had been able to surmount the formidable obstacles of 
a very large distance and a foreign language (Tagalog). They would then have been 
capable of exerting their influence on a far away community. Patrick’s words would 
have thus produced the same explosive, emancipatory effect that they originally had 
on the dwellers of 18th c. America, on the people of “the isle of Luzon” (present day 
Philippines), more than a century later. The reason why those symbolic signs would be 
able to transcend their local circumstances is that they “present (the same) character 
of the general law of nature” (EP2: 184). Through a somehow similar procedure, the 
viewers of JdC are shown the effect produced by the narratives of ordinary people upon 



V 
Ad

va
nc

ed
 S

em
in

ar

02 set 2010108

the actresses who are asked to re-enact them, and also the effect of both narratives on 
themselves as the documentary’s audience. And indeed the influence of the narratives 
of personal experience upon the perfomers is a powerful effect to behold, one which 
involves the working of a general, one which no number of “possible variations could 
exhaust” (EP2: 183). 

A legitimate interpretant unearthed by Gisele through the telling of her story 
is the notion of herself as somebody who may still start a true dialogue with somebody 
else, not an apparition in a dream, or another encounter with the fleeting, nameless men 
of her life story, but with a real Other, someone with whom she could finally exchange 
something meaningful that would have planned consequences. Instead of being another 
accidental outcome of a random encounter, her narrative uptake produces a glimmer 
of hope, that of a budding relationship with a man, with his and her own plans for 
building a family. Only at the end of her tale is she able to realize whether those dreams 
might be shared by both, and thus come to fruition. This is also the case for the actress 
who re-enacts it: she tells her tale of disappointments, of unwanted but uncontrollable 
tears, but above all, of the comprehension of herself as someone for whom that word, 
“disincarnates”, instead of “died”, meant all the difference. It pointed to a path that she 
could not follow with her body or with her spoken signs. She was not able to utter the 
replicas of Gisele’s story, she had to let it fully “mould her conduct”.

3.3. The return of the woman who did not want not to be cheerful
What could be better to lighten up the impression that one’s not so buoyant 

life story has made on a very attentive listener than to try to replace its sad memory by 
singing a merry Carnival song? However, this fine sounding plan goes all wrong. By 
trying to explain why this happens, I will close my study of JdC as an experiment in 
mediation.

Sarita seems to have been born to climb the long and winding staircase that 
leads to the empty stage where Coutinho and his film crew are waiting for her narrative. 
Self-assertive, full of strong opinions, there is nothing shy or insecure in this ample 
mature woman who laughs and cries easily. Before telling about her emotional response 
to Finding Nemo, the cartoon film, at the director’s request, she remarks with a bit of 
surprise and irony on his not having seen it. She wonders if the reason was the fact of 
his being a communist. This exchange happens right after he has asked her if it is true 
that she “cries easily,” and if she did so while watching that film. She adds with a burst 
of hearty laughter that she also “loses her temper quickly.” The film, she says, is “a 
story of the relationship between a father and a son,” and before long, Sarita will talk at 
length about the troubled, broken down relationship with her only daughter, who lives 
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abroad and hardly speaks to her now. So she begins to tell her impressions about the 
film’s plot, and soon enough the first tears arrive, right after she announces: “Oh, I’m 
going to cry!” Indeed Sarita’s eyes will remain bright, often brimming with tears up to 
the end of her narrative. The death of the larger than life figure of her revered father, 
and the details about the increasing difficulties that ended up in the separation from her 
daughter all cause her sorrow to well from her voice and from her eyes.

With no little surprise, we see the familiar figure of a smiling Sarita reappear 
in the closing episode of JdC.  She is the only woman who has asked to return to that 
stage. The director mentions that extraordinary circumstance directly after she sits 
and faces him once again, and the fact that she has asked to come and sing. Yes, she 
says, she realized after she told her story, that it had come out “too heavy”, that it was 
“tragic rather than comic”, and she felt this had to be mended. So now she has that 
unique chance to tell a different narrative, apparently…  This seems just perfect for an 
experiment with the generation of interpretants: can the dynamical object, a person’s 
losses, generate comedy relief instead of grief as their meaning upshot? After some 
hesitation about the choice of the song she wants to sing, of all those she says she could 
sing on that occasion for the specific purpose she has in mind, her election seems to 
be an ideal one. It will be one of the “carnival songs” that her father used to bring into 
the house, when he returned from very long hours of work, and which filled her with 
joy and awe of this admired figure. Sarita’s choice is remarkable for two reasons: it 
is truly a carnival song, but the genre of “If that street were mine” (Se essa rua fosse 
minha) is called “frevo lamentoso”, a mournful carnival melody from northern Brazil 
(Pernambuco). It is what carnival revelers sing as they return home, at dawn, exhausted 
and in a melancholy mood, after long hours of unrestrained collective joy spent in the 
streets. Besides, she tells the director that this song was used as a lullaby to put her to 
sleep, and also that she herself used it as one for her own now estranged daughter.

Predictably, even before she begins to sing it, she must stop in her tracks to 
dry her eyes, as she exclaims with calm disappointment and resignation: “I’m afraid 
I won’t be able to sing it!” But she does. Sarita manages to control some of her tears, 
enough at least, to sing the sweet nostalgic song that speaks about her grief in a gentle, 
metaphoric way: 

Nessa rua, nessa rua tem um bosque que se chama, que se chama solidão. Dentro dele mora 
um anjo, que robou, que robou meu coração. (“In that street, in that street there is a wood 
whose name is solitude. In it lives an angel, who stole, who stole my heart.”)

In the background, we get to listen to a very soft, barely audible echo-like 
rendering of the song, which is sung by the actress, Marilia Pera, who re-enacted 
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Sarita’s story before. With this subtle sound only variation of the counterpoint montage 
of narrator and her dramatic counterpart, the film JdC comes to a close. From the 
analytical viewpoint I have taken, I would like to ask what is the purport of the return 
of this narrator? In the rich, multilayered mediation structure for which this film serves 
as an experimental set up, Sarita’s narrative return furnishes still another layer of 
interpretation, another instance of the evolving process of mediation along which the 
meaning of our lives grows, and with it our understanding of it. Forever incomplete, 
flawed, inaccurate, distorted, still this knowledge is not unattainable; it is only through 
our intent observation of the interpretants generated by our signs, which are ours only 
to do their job, which is to guide us in the world, both inner and outer. Sarita comes 
back after she realized, once her first narrative was over, that the “envisioned result” 
(Ransdell) of her signs was not the one she had hoped for, or assumed that it would be. 
So she takes up again her place on the narrator’s seat to make amends for that meaning 
which the objects in her life have produced, and about which she had little control. 
And as the real has not changed, still that admirable father is gone from her life, and 
her daughter is not on speaking terms with her, so the signs generated by this new 
mediation can only reiterate that general principle, of her grief, loss, and longing.

4. Conclusion: mediation as a dialogical power
We have arrived at the closure of this journey through what I claim to be an 

experimental inquiry into the realm of mediation by a recent Brazilian documentary 
film. This makes its aesthetic endeavor akin to Peirce’s theoretical reflections on this 
key notion of triadic semiotic.

The conceit of this film produces an exorbitant situation that serves to create 
quasi-experimental conditions. If I had to use a diagram to describe this kind of aesthetic 
laboratory maybe the rhetorical figure of the chiasmus would do. By displacing 
common people to a theatrical situation, JdC draws them forcefully away from the 
everyday setting, where it is most likely that they have told these tales before, the film 
promotes an experimental attitude in everyone concerned. And something similar but 
inverted is accomplished by asking professional performers to prepare the re-enacting 
of that narration without the benefit of their safety net, that is, without a director or a 
script where their “part” or role fits. Crucial for the success of a performance is the 
repetition or rehearsal in front of someone who will help the actress refine her act 
until it is perfect. Last but not least, they lack the support of a public to receive their 
performance, which takes place in a blatantly empty theater. In this symmetrically 
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inverted relationship, what comes out most clearly is how mediation works as an 
experiment in our own lives at all times. 

Placed in an exorbitant space, ordinary people and performers are encouraged 
to try to experience anew the effects of mediation in their own existence. The 
introduction of this most unfamiliar quality into the narratives favors inquiry. Theirs is 
an attempt to find out where those signs will leave them, to which unknown shore those 
words will take them. But that knowledge is only to be discovered at the end of the 
travel. On the one hand, there is the inquiry embodied by the film itself through a frame 
that favors the introduction of Firstness as an uncanny element in the familiar stories 
that these women have come to tell. This is the multilayered mediation device which 
enables viewers to contemplate the changes and permanencies of the telic process of 
semiosis. On the other hand, there is the inquiry of the narrators themselves. Will the 
spiritist incarnation of her dead baby, whom Gisele seems to cradle with her gestures 
and voice, continue to substitute the grief she must undergo, in order to try a new 
beginning in her life? That seems at least part of what this woman is trying to find out 
at the end of her narrative. A kind of semiotic test of the word “disincarnates” is what 
her narrative is very much about. And, in different way, so is the narrative experience 
of the actress. She carries out an analogous experiment with this word, only to discover 
bitterly that there is no possible tearless interpretant in her own dramatic repertoire for 
telling it. At least she cannot do it in the uncanny dramatic frame proposed by the film 
JdC, and with the too real source of her text so vividly in her mind. 

It is as if everyone was trying out the words in the stories, and thereby 
observing, feeling, anticipating their upshot for their lives. That is what Sarita, the 
only woman who returns to the stage to have another go at a satisfactory narrative, 
is explicitly trying to do. Her return adds a third layer of mediation by bringing in 
that most likely source of human joy, the musical signs of a song. She wants to find 
out if this time the interpretant will be comic rather than tragic. And she will soon 
discover, through her little narrative and musical experiment, that words do indeed 
have a power which blind force, our human will, is not capable of undoing. Still this is 
a truly dialogical process: it is not useless or pointless that this spontaneous narrative 
attempt has taken place. It reveals something precious about one’s life as a series of 
successive mediations: efforts like that one are likely to have a consequence in our 
attempts at changing the directionality of life. In the film’s narratives, many of which 
are about loss, grief and redemption, there is an implicit or explicit mention of the pain 
produced by the lack of understanding brought about by some unhappy event. This 
could be the main function of those natural narratives: to try out some interpretants that 
will fill that cognitive gap. Regardless of their actually achieving that goal at that point 
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in time, this is part of a gradual, never ending process of coming to terms, of arriving 
at a new understanding that will reorganize those facts into new general principles. 

By presenting the same story in different ways what comes to the fore is the 
range of variations which actualize mediation, and which gradually but surely introduce 
“this element of irresponsible, free, Originality” (CP 2.85) or Firstness. This occurs as 
part of an experimental design, so they are not “sporting or accidental variations,” (CP 
6.15), as in evolution. Still the effect of change is essentially the same. In close up and 
in a very short time, the viewers of JdC get to observe an accelerated version of what 
may take very long time to happen in life.

We contemplate the sheer power of words to produce their effects in radically 
altered circumstances. Just as in Peirce’s mental experiment, the inflammatory words 
of the 18th c. patriot Patrick Henry could exert their influence on a remote community 
in space and time, so can the representations carried by the women to that empty 
theater in Rio de Janeiro transfuse their dynamical objects in a “general principle that 
is operative in the real world” (EP2: 183). These signs function like natural laws, says 
Peirce, so it makes little difference whether it be the tale of the actual narrator or of 
somebody else, or even the same person at another time, as the woman who returns to 
amend her narrative ways. In all those instances, the outcome will be partly predictable 
and partly unknown. Against the nominalist doctrine, what is at stake here is not “mere 
words” or “names” (CP 3.460). If only we could “strike out” the adjective “mere”, 
we would have the realist position. This documentary’s inquiry shows the working 
of a broad range of “possible variations which no multitude of existent things could 
exhaust” (EP2: 183) embodied in the contrapuntal narrative representations. 

The narration of stories amounts to “agree(ing) that a certain intellectual 
principle shall govern the relations” (CP 2.68) of those involved in such an act. In this 
respect, like the act of giving, to tell a story is a way of organizing the brute facts of the 
past, of bringing our listeners and ourselves under the rule of some order. Regardless 
of their succeeding or failing to attain the envisaged result of their narratives, the 
Scheherazades of JdC are visibly affected by the narrative uptake of their stories, and 
that upshot is something that they can only grasp then and there. What is crucially 
involved in their telling is not just sign replicas but full-fledged signs. In our own 
mediation as viewers of JdC, we cannot help but add a further kaleidoscopic shift 
which brings in new layers of meaning, a further development of that general principle 
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operative on and off the screen, so that reasonableness many endlessly grow and we 
benefit from it.

References

Andacht, F. (2007). Os signos do real no cinema de Eduardo Coutinho, Devires. Cinema e Humanidades, 
vol. 4 (2): pp. 42-61.

Bhaya Nair, R. (2003). Narrative Gravity. Conversation, cognition, culture.

Florence, KY. : Routledge.

Colapietro, V. (1989). Peirce’s approach to the self. A semiotic perspective on human subjectivity. 
Albany: State university of new york Press.

Comolli, J-L. (1995). Les questions de cinema de Jean-Louis Comolli. (Interview by R. Prédal, Y. 
Deschamps, and D. Goupil), CinémAction No. 76 (Le cinema ‘direct’), 48-79. 

Coutinho, E. (2007). Jogo de Cena. Videofilmes.  (film)

Figuerõa, A. et al. (2003). O documentário como encontro. Entrevista com o cineasta E. Coutinho, in: 
Galáxia. Revista transdisciplinar de Comunicação, Semiótica, Cultura 6, 213-232.

James, W. (1907). Pragmatism: A new name for some old ways of thinking. New York: 

Longman Green and Co. Retrieved from: http://www.brocku.ca/ Mead Project/James/ James_1907/
James_1907_07.html on February 9th, 2009.

Labov, W. (forthcoming) Oral narratives of personal experience. In: Ed. P. Colm Hogan 

The Cambridge Encyclopedia of the Language Sciences. London: Cambridge University Press. Retrieved 
from http://www.ling.upenn.edu/~wlabov/Papers/FebOralNarPE.pdf on January 20th, 2010.

Peirce, C.S. (1998).The essential Peirce: selected philosophical writings, v. 2 (1893-1913). Ed. Peirce 
Edition Project. Bloomington: Indiana University Press.

Peirce, C.S. (1931-1958). Collected Papers of C. S. Peirce. Eds. C. Hartshorne, P. Weiss & A. Burks. 
Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 

Ransdell, J. (1992). Teleology and the Autonomy of the Semiosis Process. In Arisbe: http://www.
cspeirce.com/menu/library/aboutcsp/ransdell/autonomy.htm

Ransdell, J. (unpublished). The meaning of things. The basic ideas of Charles Peirce’s semiotic. 
Manuscript sent by the author on March1991.

Robin, R. (1967). Annotated catalogue of the papers of Charles S. Peirce. Amherst: University of 
Massachusetts.

Santaella, L. (2003). Why there is no crisis of representation according to Peirce. Semiotica 143–1/4, 
45–52





Textos 
13ª Jornada Peirceana





13ª Jornada Peirceana

01 set 2010 117

A noção de consciência em Peirce como modelo de construção 
intersemiótica de signos em palimpsesto 

Luiz Marcelo Brandão Carneiro

Doutorando do Programa em Estudos Pós-graduados 

da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

luizbcarneiro@yahoo.com.br

Resumo: 
A noção de consciência peirceana, correlata a um lago sem fundo no qual as idéias 
circulam permanentemente em diferentes profundidades traz, em seu conceito de 
constante mobilidade do pensamento, uma espécie de princípio-guia para a tra-
dução intersemiótica. Este tipo de operação sígnica, no que propõe de trânsito 
de elementos de linguagem, de conceitos e de conteúdos, está inexoravelmente 
conectado com a característica de irrefreável marcha e evolução do pensamen-
to, por sua vez correlata ao processo de constituição do signo e de sua semiose. 
Se, como diz Santaella em O que é Semiótica? (2004: p. 08), “a 3ª categoria diz 
respeito à mediação ou processo, crescimento contínuo e devir sempre possível 
pela aquisição de novos hábitos”, há aqui mais um paralelo possível com relação 
à tradução intersemiótica, que realizaria ela mesma um processo de crescimento 
contínuo dos signos em sua atualização, ainda mais se esta atualização for vista 
como uma recriação, nos moldes de teorias tradutórias como as desenvolvidas por 
Walter Benjamin e Haroldo de Campos. Em especial, a teoria da transluciferação 
de Campos, ao propor uma não-submissão às coerções exercidas pelos códigos e 
por seus conteúdos, depositando nas mãos do tradutor-recriador a possibilidade e 
a responsabilidade de atualização do signo, aponta claramente para o processo da 
semiose. Mais uma vez evocando Santaella, chega-se à conclusão de que “todos 
os sistemas e formas de linguagem tendem a se comportar como sistemas vivos, 
ou seja, eles se reproduzem, se readaptam, se transformam e se regeneram como 
as coisas vivas” (ibid, p. 02). Essa definição confere às linguagens, e em especial 
às linguagens em seu uso artístico, uma organicidade que, em sua capacidade de 
readaptação e de transformação, gera a possibilidade de um fazer artístico que 
seja ancorado justamente nesses atributos. Tal é a proposição da tradução inter-
semiótica que, por conta de sua operação, permite que artistas criem signos em 
palimpsesto, dotados de muitas camadas de significação, o que remete à definição 
peirceana de consciência. Neste trabalho, tento trabalhar a tradução intersemiótica 
dentro deste contexto, buscando a organicidade das obras de arte concebidas in-
tersemioticamente e buscando, na classificação peirceana das ciências e em suas 
categorias, uma sólida base, na forma de diagramas móveis e dinâmicos, para o 
entendimento da tradução intersemiótica enquanto modus operandi e enquanto 
possibilidade de significação e de ressignificação bastante conectada com o desen-
volvimento contemporâneo das artes e das comunicações, com suas diluições de 
fronteiras e presença de aparelhos de natureza multi e hipermidiática.   

Abstract: 
The peircean notion of consciousness, similar to a bottomless lake in which the 
ideas constantly wander in different levels, brings, in its concept of constant 
mobility of the thought, a kind of guide-line to the intersemiotic translation. This 
type of signic operation, in what it proposes of transit of language elements, 
of concepts and of contents, is unbreakable connected with the characteristic 
of unstoppable walking and evolution of the thought, by its time parallel to the 
process of constitution of the sign and of its semiosis. If, as Santaella says in What 
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is Semiotics? (2004: p.08), “the 3rd category is about the mediation or process, 
continuous growing and future always possible by the acquisition of new habits”, 
here it is one more possible parallel to the intersemiotic translation, which will 
herself produce a process of continuous growing of the signs in their renewal, 
much more if this renewal were seen as a recreation, in the shape of the translation 
theories as developed by Walter Benjamin and Haroldo de Campos. Specially, 
Campos’ transluciferation theory, in its proposing of a unsubmissive attitude 
concerning the impositions of the codes and of their contentes, putting in the 
translator-creator hands the possibility and the responsibility of the renewal of the 
sign, points clearly to the process of semiosis. One more time calling Santaella, 
it is possible to conclude that “all systems and language forms tends to behave 
as alive systems, or, they reproduce themselves, they readapt, they transform and 
regenerate as alive things (ibid, p. 02). This definition gives to the languages, 
in special to the languages in artistic use, an organicity that, in its capacity of 
readaptation and of changing, generates the possibility of an artistic working 
that is based on this characteristics. This is the proposition of the intersemiotic 
translation that, due to its operation, allows artists to create signs in palimpsests, 
with a lot of layers of signification, what comes back to the peircean definition 
of consciousness. In this work, I try to work the intersemiotic translation inside 
this context, searching the organicity of art works intersemiotically generated and 
searching, in the peircean classification of the sciences and in his categories, a 
solid base, in the shape of mobile and dinamic diagrams, to the understanding 
of the intersemiotic translation as a modus operandi and as a signification and 
ressignification possibility deeply connected with the contemporary development 
of the arts and of the communication, in their borders liquidization and presence 
of multi and hypermidiatic devices.       

Introdução
Este artigo é um desenvolvimento de minha dissertação de mestrado concluí-

da em 2009 e dos primeiros estudos de meu doutorado, iniciado em 2010. Desse modo, 
o mestrado figura como sua base constituinte, enquanto o doutorado assoma como pla-
taforma de lançamento de novas perspectivas. Devo, portanto, colocar os pressupostos 
de meus estágios de pesquisa, de maneira que aqui estejam sumariamente apresentadas 
as diretrizes principais de meus trabalhos recentes e atuais.

Em meu mestrado realizei pesquisa sobre a narrativa da história em quadri-
nhos Watchmen, escrita por Alan Moore e ilustrada por Dave Gibbons, ambos autores 
ingleses. A obra, publicada inicialmente em 1986 pela DC Comics em Nova Iorque, 
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teve inúmeras edições ao redor do mundo e firmou-se como uma das mais – e, para 
muitos, como a mais – importante história em quadrinhos já criada.

A análise empreendida sobre Watchmen a tomava como um mosaico narrati-
vo, e tal definição tinha três principais razões:

1. A narrativa quadrinística geral da obra, dividida em três narrativas paralelas 
e interdependentes;

2. O grande número de intertextualidades com obras de mesmo gênero e com 
a história das histórias em quadrinhos;

3. A utilização de procedimentos polifônicos e dialógicos correlatos aos en-
contráveis nos romances de Dostoiévski, sob o olhar bakhtiniano;

4. A adoção da tradução intersemiótica como modelo de construção estrutural 
que permitiu aos autores a constituição de uma obra em palimpsesto.

Dentro do escopo deste artigo, é a adoção da tradução intersemiótica como 
modus operandi de boa parte da narrativa watchmeniana (o item 04 acima menciona-
do) que será privilegiada. Em minha dissertação, as bases para o exame da tradução 
intersemiótica foram as concepções de Julio Plaza, que são de clara matriz jakobso-
niana e que guardam fortíssima relação com as classificações e com os processos de 
formação e desenvolvimento dos signos conforme propostos por C. S. Peirce.

Em Watchmen, o procedimento intersemiótico de estruturação da obra atinge 
suas concepções gerais e o interior das três narrativas paralelas e interdependentes 
que a constituem. No quesito da concepção geral da história em quadrinhos, Moore e 
Gibbons valem-se de um poema de Juvenal (poeta satírico romano do século I) e de 
uma canção de Bob Dylan (uma das maiores referências no campo do rock and roll) 
para pautar, respectivamente, o conceito-guia e a estrutura de montagem de Watchmen. 
O poema de Juvenal fornece à história em quadrinhos uma frase, “Quem vigia os vi-
gilantes” (ou “Who watches the watchmen”, conforme o original em inglês) que põe 
em cena a questão do vigilantismo e do empoderamento de seus actantes que são, em 
Watchmen, os protagonistas. Bob Dylan, e mais especificamente sua canção Desola-
tion Row (presente no álbum Highway 61 Avenue, de 1965), fornece à Watchmen um 
modelo estrutural de aposição múltipla de referenciais artístico-culturais engendrados 
de forma não-hierárquica e convergente.

É este modelo retirado de Dylan que se constitui no cerne da investigação 
deste artigo. Na letra de Desolation Row encontra-se uma grande série de citações de 
ordem cultural e/ou artística que colocam em um mesmo lugar fictício – a Desolation 
Row do título – referenciais a princípio díspares, como Eisntein e Cinderela, Shakes-
peare e Robin Hood. Tal modelo propõe, além da aproximação desses referenciais, sua 
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co-existência temporal, e é precisamente neste sentido que a canção de Dylan influen-
cia ou, poder-se-ia dizer, molda Watchmen.

Através da tradução intersemiótica, Moore e Gibbons constituem Watchmen 
enquanto obra em palimpsesto, eivada de uma grande série de objetos tomados de 
outras linguagens, objetos estes que emprestam à história em quadrinhos suas sig-
nificações e seus significantes, enfim, seu caráter de signo. Tais apropriações se dão 
conforme o trânsito de signos pode ser feito dentro dos parâmetros de diferenças e de 
semelhanças que existem entre os variados códigos tomados como códigos-fonte que 
desembocam e convivem em Watchmen, o código receptor.

Um palimpsesto, conforme definição do Novo Dicionário Aurélio da Língua 
Portuguesa, é tanto um pergaminho raspado e reutilizado em razão da escassez ou do 
alto custo quanto um texto sob o qual se descobre – através de uma série de técnicas 
– outro texto, escrita ou escritas anteriores. Essa segunda acepção é preciosa para este 
artigo: a concepção de “texto sob texto” é precisa para a questão da tradução intersemi-
ótica, e são seus processos de confecção e de funcionamento que tentarei demonstrar, 
vinculados à concepção de consciência peirceana e a modos particulares de funciona-
mento dos signos na tradução intersemiótica.

Desenvolvimento
O palimpsesto watchmeniano é intersemiótico. É através da tradução interse-

miótica que Moore e Gibbons constroem Watchmen como um mosaico narrativo mul-
ti-camadas. Em minha dissertação utilizei, para dar conta da análise e das operações 
de tradução inerentes à história em quadrinhos estudada, os conceitos expressos por 
Júlio Plaza em Tradução Intersemiótica, obra que se revelou instrumental de análise 
adequado e já referendado para se tratar da transferência de estruturas, de conceitos 
e de linguagens entre os códigos de diversas expressões artísticas, funcionando como 
base teórica da dissertação e como fundamento dos novos desenvolvimentos do dou-
torado. 

Plaza cita Jakobson para afirmar que “substituem-se mensagens em uma das 
línguas não por unidades de código separadas, mas por mensagens inteiras de outra 
língua” (2003, p. 72). Para Plaza, “a tradução como forma estética não é uma simples 
transferência de unidade para unidade, do complexo de um sistema sígnico para outro, 
pois toda unidade constrói o seu sentido e significação numa unidade maior que a in-
clui” (ibid: p. 72).

Em Watchmen a tradução intersemiótica inscreve objetos oriundos da músi-
ca, do cinema, da poesia clássica, da cultura pop, dentre outras esferas. Essas fontes 
têm seus códigos transformados/adaptados para o código da história em quadrinhos. 



13ª Jornada Peirceana

01 set 2010 121

Toma-se uma mensagem do código-fonte e, via tradução intersemiótica, adapta-se essa 
mensagem para o código-receptor (no caso, o código da história em quadrinhos). As 
linguagens e seus conteúdos, quando traduzidas ou operadas intersemioticamente, for-
mam, no código-receptor, outras mensagens relativamente independentes e dotadas, a 
partir do momento de sua formação, de uma individualidade existencial própria, ainda 
que vinculada à sua fonte. 

A tradução intersemiótica, da maneira que é conduzida em Watchmen e em 
seus melhores parâmetros, não lavora simples transferências, mas sim uma recons-
trução necessária, calcada nos limites dos códigos-fonte e dos códigos-receptores e 
eivada de um potencial de devir que tanto mais é aumentado quanto essa tradução 
não toma seu referencial primeiro como coerção, mas enquanto proposta de liberdade 
criativa.

Se tomarmos essa diretriz como verdade, isso aponta claramente para a ques-
tão da poliglotia e da babelização, aponta para o dom das línguas e para os trâmites 
de pensamento e de estruturação de linguagens inerentes à expressão em múltiplos su-
portes. Essa poliglotia, tomada em um sentido amplo, é não só o trânsito por diversas 
línguas como também o trânsito entre diversas linguagens. No trânsito e nas traduções 
inter-línguas, sintaxes, semânticas e ortografias configuram as propostas de intercâm-
bio e de tradução, bem como postulam parâmetros para o pensamento interno a elas e 
anterior a seus próprios usuários.

Neste sentido se pode aproximar Peirce, Bakhtin e Saussure, e nesse rico ca-
bedal conceitual é possível construir um terreno fértil para a análise da tradução inter-
semiótica e para a instauração da mesma enquanto possibilidade de escrita – também 
tomada em sentido amplo – que seja congruente à própria constituição da consciência 
em molde peirceano.

A noção de consciência peirceana, correlata a um lago sem fundo no qual 
as idéias circulam permanentemente em diferentes profundidades, traz, na constante 
mobilidade do pensamento, uma espécie de princípio-guia para a tradução intersemi-
ótica e para a criação de signos em palimpsesto. Este tipo de operação sígnica, no que 
propõe de trânsito de estruturas, de conceitos e de conteúdos, está inexoravelmente 
conectado com a característica de irrefreável marcha e evolução do pensamento, por 
sua vez correlata ao processo de constituição do signo e de sua semiose. 

Em O que é Semiótica? (2004: p. 08), Lucia Santaella afirma que “a 3ª cate-
goria diz respeito à mediação ou processo, crescimento contínuo e devir sempre possí-
vel pela aquisição de novos hábitos”. A tradução intersemiótica, na atualização sígnica 
que opera, realiza este processo de crescimento contínuo dos signos, ainda mais se 
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esta atualização for efetivada como recriação não inteiramente guiada pelos princípios 
existentes no código-fonte (e que são o próprio código-fonte).  

A tradução intersemiótica, quando trabalhada nos moldes de teorias tradutó-
rias como as desenvolvidas por Walter Benjamin e Haroldo de Campos – em especial 
sob o prisma da transluciferação – aponta claramente para a noção de consciência peir-
ceana e para o processo da semiose, ao propor uma não-submissão às coerções exer-
cidas pelos códigos e por seus conteúdos, depositando nas mãos do tradutor-recriador 
a possibilidade e a responsabilidade de atualização do signo, vista como um processo 
crítico de pensamento sobre o signo. 

Obviamente, esse apontar é de natureza indexical, uma vez que é óbvia a 
anterioridade da noção de consciência e da semiose em Peirce com relação à tradução 
intersemiótica. A noção do lago sem fundo no qual as idéias circulam continuamente 
em diferentes profundidades é a concepção na qual, no âmbito deste artigo, se fun-
damenta a tradução intersemiótica. Uma vez que a tradução intersemiótica trata da 
apropriação de diferentes referenciais artístico-culturais em um corpo artístico e/ou de 
comunicação específico, a existência de signos dispostos na cultura e, ainda mais em 
tempos multi e hipermidiáticos, ofertados em profusão em um número cada vez mais 
crescente e dessacralizante de suportes, é o próprio lago sem fundo do qual o tradutor 
intersemiótico se pode valer para a confecção de seus trabalhos.  

E é importante pautar a não-mecanização deste processo. O inferir e resgatar, 
na cultura, signos que sejam apropriados à existência em outro objeto-sígnico que se 
quer construir de forma intersemiótica não é um processo frio de apropriação indus-
trial, ao menos nas melhores operações. Elencar signos que insiram significantes em 
uma obra de arte ou em um objeto de comunicação outro é tarefa das mais complexas, 
que exige do tradutor um posicionamento histórico e historicizante perante a cultura e, 
portanto, um posicionamento de conhecedor e de crítico. 

Mais uma vez evocando Santaella: “todos os sistemas e formas de lingua-
gem tendem a se comportar como sistemas vivos, ou seja, eles se reproduzem, se 
readaptam, se transformam e se regeneram como as coisas vivas” (2004, p. 02). Esta 
definição confere às linguagens, e em especial às linguagens em seu uso artístico, 
uma organicidade que, em sua capacidade de readaptação e de transformação, gera a 
possibilidade de um fazer artístico que seja ancorado justamente em atributos de trans-
formação que são conditio sine qua non da tradução intersemiótica e, na verdade, sua 
própria natureza.

Tais considerações demandam exemplos práticos para que sejam demons-
tradas de maneira a que se exponha justamente o trânsito dos signos e seu caráter de 
readaptação, de transformação e de regeneração. Esses exemplos práticos serão dados 



13ª Jornada Peirceana

01 set 2010 123

na próxima seção. E, a partir dos exemplos fornecidos, procurarei instalar algumas 
perspectivas peirceanas sobre o processo de tradução intersemiótica. Tais perspectivas 
ancoram-se na noção de consciência peirceana enquanto proposta de circulação cons-
tante de idéias em múltiplas camadas não-hierárquicas, circulação esta que pode ser 
transposta para o mundo dos signos em trânsito que é próprio da tradução intersemi-
ótica. Além disso, toma-se a mirada da semiose como devir no qual se dá a aquisição 
de novos hábitos entendidos como leis, estas leis estando incutidas de potencial de 
geração de novos signos dela decorrentes e delas análogos.       

Os signos como leis de transformação
Nesta última seção, trarei um exemplo de tradução intersemiótica diretamente 

de Watchmen e o colocarei como paradigma das postulações aqui desenvolvidas. Em 
minha dissertação, trabalhei com a classificação da tradução intersemiótica em três 
categorias: literal, conceitual e em segundo plano. Tal classificação foi realizada com 
base nos processos tradutórios utilizados, e não figurou como definitiva, mas como 
proposta de categorização em aberto.

Não cabe, no âmbito deste artigo, expor as características de cada um dos 
tipos de tradução elencados de forma longa e detalhada, mas breves apontamentos 
serão úteis. 

Entretanto, uma vez que trabalharei aqui especificamente com a tradução in-
tersemiótica conceitual, cabe colocar brevemente as características dos outros tipos de 
tradução que não serão contemplados, a título de referência. A tradução intersemiótica 
literal se restringe ao trânsito de estruturas de linguagem e mais especificamente de 
seus diversos elementos, na medida em que o transporte destes elementos é possível, 
guardando-se os limites de recepção definidos pelo código-receptor. Na tradução inter-
semiótica em segundo plano, o que ocorre é o mero apontar da existência, no código-
receptor, do referencial artístico-cultural utilizado como fonte, em uma indicação da 
referência alheia ao trânsito de elementos de linguagem ou de conceitos (o cerne da 
tradução intersemiótica conceitual, como se verá). Tal apontamento foi chamado de 
“em segundo plano” pois não funciona estruturalmente no código-receptor.

A tradução intersemiótica conceitual, tipo no qual se encaixa o exemplo com 
o qual trabalharei, é entendida como aquela em que a tomada de um referencial artísti-
co-cultural vai instalar, no código-receptor, uma semiose derivada, fruto direto do re-
ferencial tomado, mas não através do diálogo inter-códigos. Desse modo, o referencial 
figura como referência conceitual, instalando uma semiose própria que tem sua raiz 
no referencial per se, mas principalmente no que o referencial significa e significou, 
ao longo do tempo, dentro do texto geral da cultura. Não são as peculiaridades do 
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código-fonte e do código-receptor que são postas em cena, mas sim os conceitos que 
são transportados.

No quadrinho 6 da página 25 do Capítulo XII de Watchmen vê-se uma das 
personagens principais, o Dr. Manhattan, caminhando sobre as águas de uma piscina.

Figura 01: Dr. Manhattan caminha sobre as águas de uma piscina

O episódio evocado é o de Jesus Cristo caminhando sobre as águas, presente 
na Bíblia (Mateus c.14, v.22 a v.33; Marcos c.6, v.45 a v.52; João c.6, v.16 a v.21). O 
trecho encontrável em Marcos, capítulo 6, versículo 48 é bastante esclarecedor como 
fonte da cena watchmeniana: “E, vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes 
era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio [Jesus] ter com eles, andando 
sobre o mar; e queria tomar-lhes a dianteira”. 

Esta tradução intersemiótica conceitual nos parece bastante propícia, signifi-
cando muito tanto em termos da cena individual como do capítulo e da história como 
um todo. O Dr. Manhattan é o único dos personagens da história em quadrinhos dotado 
de poderes extra-humanos, aparentemente indestrutível, tornado uma entidade quase 
mítica, comparada na narrativa da obra a Deus, capaz de uma quase onipotência e de 
uma quase onipresença.

Essa equivalência divina do Dr. Manhattan é o que a cena acima reforça, 
através da tradução intersemiótica conceitual da passagem bíblica. Por decorrência do 
processo de tradução, a conceituação do personagem fica adicionada da carga simbóli-
ca do referencial traduzido, ainda mais se considerando a popularidade do referencial 
religioso original e sua significação ao longo do tempo no corpo da cultura, da qual 
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podem ser exemplos todas as adaptações das passagens bíblicas referenciadas para o 
cinema, por exemplo.

O tipo de liberdade que se toma com relação ao código-fonte (a Bíblia) para a 
realização da tradução intersemiótica em Watchmen é consonante com as propostas de 
Walter Benjamin e de Haroldo de Campos, que, no mais das vezes pensadas em termos 
literários, podem ser extrapoladas para outros campos, e que se constituem em minhas 
bases conceituais para a confecção de minha tese.

Enfim, estando explicitada a tradução intersemiótica conceitual da forma 
como é apresentada e operada em Watchmen, resta indicar novas considerações de 
molde peirceano e que propõem um processo tradutório que, embora aqui esteja de-
monstrado na esfera da tradução intersemiótica, pode ser transplantado para a tradução 
de maneira geral.   

 É importante dizer que estas considerações são iniciais e experimentais, e que 
figuram ainda como desenvolvimentos a serem comprovados em sua validade, o que 
procurarei realizar subsidiariamente em meu doutorado. Para tanto, vou referenciar-
me em livro de João Queiroz, no qual o autor trabalha com as classificações das dez 
classes de signos, tomando as definições apresentadas como postulados de tradução.

A idéia inicial proposta é relativamente simples e um tanto óbvia: na tradução 
intersemiótica do trecho da Bíblia operada e Watchmen, o trecho bíblico presente no 
livro de Marcos, se é tomado como código-fonte, também o é enquanto objeto e, por-
tanto, como signo de secundidade. Isto parece não esbarrar em nenhuma dúvida, mas o 
que parece mais interessante e que certamente é mais experimental é o que isso guarda 
de peirceano em termos do processo de tradução per se.

Dentro do processo de tradução, o que parece assomar na forma pela qual se 
dá a apropriação do código-fonte (Bíblia) no código-receptor (história em quadrinhos), 
ou do objeto-fonte (o trecho do livro de Marcos supracitado) no objeto-receptor (a 
cena de Watchmen acima reproduzida) é a constituição, dentro do processo tradutório, 
do código/objeto-fonte como um tipo especial de signo em relação ao código/objeto-
receptor.

Utilizando as classificações sígnicas de João Queiroz, o código/objeto-fonte 
aparece como legissigno icônico (311) para o código/objeto-receptor, uma vez que, 
enquanto objeto tomado para a tradução, o trecho da Bíblia fornece à Watchmen uma 
lei – que deve ser observada para a tradução intersemiótica – carregada de possibili-
dade em si, ou seja, uma lei que, em si mesma, é insuflada de possibilidades (primei-
ridade), um “diagrama à parte sua individualidade” (CP2, 258). Tal diagrama ou tal 
lei é “quebrada”, destituída de seus poderes de coerção na tradução criativa de molde 
benjaminiano e haroldiano que se realiza em Watchmen. Tal lei (terceiridade), tomada 
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de um objeto (secundidade) é operada criativamente em termos de suas possibilidades 
inerentes (primeiridade).

Considerando ainda o interior do processo de tradução, o código/objeto-re-
ceptor parece figurar, em relação ao código/objeto-fonte, como legissigno simbólico 
remático (331), uma “lei que está para um objeto da mesma natureza através de uma 
possibilidade” (Queiroz, 2004, p. 95). O código/objeto-fonte funcionaria como a lei 
da possibilidade que guardava em si a possibilidade de constituição do código/objeto-
receptor através de um “substantivo comum” (CP2, 261), que se torna, quando encar-
nado, uma nova lei que continua o processo semiósico do original e que inaugura um 
próprio.

Portanto, o código/objeto-fonte figura como objeto tomado (2) que se consti-
tui em uma lei (3) eivada de possibilidade (1). Esta possibilidade, quando realizada em 
uma de suas múltiplas formas no código/objeto-receptor (2), através da lei de possibi-
lidade inerente do original (311), gera, neste novo objeto (331), uma nova lei análoga 
à do original, tornando original e tradução substantivos em comum e instalando o 
código/objeto-receptor (2) como uma nova lei (3) que, se é devedora ao código/objeto-
fonte, é também portadora de qualidades de possibilidades próprias e intrínsecas (1), o 
que demonstra a semiose peirceana em clara operação de devir.

Estando apontadas as considerações que gostaria de discutir no âmbito deste 
texto, concluo reiterando o caráter experimental das mesmas e explicitando a necessi-
dade de maiores aprofundamentos relativos à questão.
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Resumo:
Este artigo busca investigar alguns aspectos e características da mediação exercida 
pelas palavras entre a percepção humana e universo do existente.
Feixes de perceptos, isto é, diferentes estímulos do existente, do mundo, batem à 
porta da percepção humana, que os converte em signos, e a estes em linguagem. 
No homem e pelo homem se opera o processo de alteração dos sinais (qualquer 
estímulo emitido pelos objetos do mundo) em signos ou linguagens (produtos da 
consciência). Como não há “elemento na consciência que não possua algo corres-
pondente na palavra” (CP 5.314), temos que, entre a percepção humana, pela qual 
conhecemos as coisas como existindo, e o existente, há uma ponte construída com 
palavras pela linguagem verbal destinada à transmissão e manipulação da infor-
mação. Nesse processo, “homens e palavras educam-se mutuamente”, pois Peirce 
postula que “cada aumento de informação humana envolve e é envolvido por um 
aumento de informação das palavras”. (CP 5.313) 
A compreensão do processo de criação das palavras torna-se, por esses motivos, 
fundamental para os objetivos aqui propostos, e será elucidada a partir dos meca-
nismos de associação por semelhança e contigüidade descritos por Peirce. Esses 
mecanismos encontram-se na base da constituição de todo e qualquer tipo de lin-
guagem, e neste artigo serão analisados em função de sua importância na consti-
tuição da linguagem verbal, e especificamente, na geração das palavras.
Outro aspecto relevante para a investigação da função mediadora das palavras 
é sua natureza sígnica, mais especificamente, suas características de lei. Como 
legissignos, as palavras fazem parte de sistemas e encontram-se em constante evo-
lução, que como postula Peirce, está diretamente relacionada ao aumento de infor-
mação humana. Essa evolução está intimamente ligada à tese central de Peirce de 
que todo pensamento se dá em signos “que são, na maioria, da mesma estrutura 
geral das palavras” (CP 6.338). O processo de evolução das palavras ao longo do 
tempo será assim abordado a partir das teorias sígnica e da percepção peircenas, 
pelas quais se torna compreensível como as palavras incorporam, cada vez mais, 
o que o homem conhece ou sente sobre os perceptos.
Palavras-chave:
Teoria dos signos. Teoria da Percepção. Linguagem verbal.

WORDS AS MEDIATION BETWEEN HUMAN PERCEPTION AND 
EXISTENCE
Abstract:
This paper aims to investigate some aspects and features of word mediation 
between human perception and the universe of existence.
Bundles of percepts, that are different stimuli from the world of existence, knock 
at the door of human perception, which convert  them into signs, and these in 
language. The process of changing signals (any stimulus emitted by objects in the 
world) in signs or language (products of consciousness) is operated in man and 
by man.
Since “there is no element whatever of man’s consciousness which has not something 
corresponding to it in the word” (CP 5.314), between human perception (by which 
we know things as existent) and the universe of existence there is a bridge built 
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with words by verbal language, intended for the transmission and manipulation 
of information. In this process, “men and words reciprocally educate each other,” 
for Peirce postulates that “each increase of a man’s information involves and 
is involved by a corresponding increase of a word’s information.” (CP 5.313) 
For these reasons, understanding the process of creation of words becomes 
central to the goals proposed here, and will be elucidated from the mechanisms of 
association by similarity and contiguity described by Peirce. These mechanisms 
are fundamental for the constitution of any kind of language, and in this paper they 
will be analyzed according to their importance in verbal language constitution, 
and specifically, in the generation of words. 
Another aspect relevant for the investigation of the mediating function of words 
is its semiotic nature, more specifically, its law features. As legisigns, words 
are part of systems and are in constant evolution, what  is directly related to 
the increase of human information as Peirce postulates. This development is 
also closely related to Peirce’s central thesis that all thinking is conducted 
in signs “that are mainly of the same general structure as words” (CP 6.338). 
The process of word evolution over time will thus be approached from the 
peircean theories of perception and of signs through which it is understandable 
how words increasingly embody what man knows and feels about percepts.  
Keywords:
Theory of signs. Theory of perception. Verbal language.

Este artigo busca investigar alguns aspectos e características da mediação 
exercida pelas palavras entre a percepção humana e universo do existente, segundo a 
teoria de Charles S. Peirce.

É sabido quão vasta é a obra de Peirce, não só pela quantidade de manuscritos 
deixados mas também pela enorme gama de interesses e domínios que sua filosofia 
abarcou. Por outro lado, a totalidade de seu pensamento esta longe de ser conhecida, 
tarefa obstaculizada ainda mais pela pouca sistematização que ele deu a seus conceitos 
em vida. 

Quanto a uma teoria peirceana da percepção, o que existe são fragmentos 
dispersos no conjunto de sua obra, o que em nada diminui a importância dos conceitos 
elaborados. Vários estudiosos tem se dedicado a elucidá-los e sistematizá-los, e um 
dos aspectos que contribuem para sua importância é o fato das idéias peirceanas acerca 
da percepção serem também de natureza triádica e estarem em consonância com sua 
teoria sígnica do conhecimento, ou semiótica. Essa conjunção permite lançar luzes 
novas sobre antigas e importantes questões concernentes às relações entre linguagem 
e realidade. Conforme Santaella nos diz:

“Com a teoria da percepção, ele [Peirce] conseguiu resolver impasses relativos à sua teoria 
dos signos, especialmente concernentes às ligações da linguagem com a realidade, isto é, aos 
problemas do real e da fonte perceptiva de todo conhecimento.” (SANTAELLA, 1998:18)

Assim sendo, passemos a explorar alguns conceitos sobre o real e o existente 
em Peirce, evidenciando seus traços distintivos. “O existente é aquilo que reage contra 
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outras coisas”. (CP 8.191), ou ainda, “quando dizemos que uma coisa existe queremos 
significar que ela reage sobre outras coisas.” (CP 7.534), ou seja, tudo aquilo que exis-
te, age sobre outros existentes, obtendo assim uma auto-identidade e uma individuali-
dade. Esse é o traço de alteridade ou secundidade presente na concepção peirceana de 
realidade, ou seja, o existente é a manifestação do real, é o fenômeno que se apresenta 
e é percebido. Por essa razão, o real (ou realidade) não se reduz ao existente, “que é um 
modo especial de realidade (...) absolutamente determinada” (CP 6.349). Para Peirce, 
“o real é aquilo que não é o que eventualmente dele pensamos, mas que permanece não 
afetado pelo que possamos dele pensar”. (CP 8.12). Dessa forma, os objetos reais, para 
Peirce, são aqueles que permanecem independentes do pensamento que os representa, 
embora sejam redutíveis ao pensamento. Conforme nos explica Ibri:

“A apenas parcial redução da concepção de realidade à idéia de existência deve-se (...) ao fato 
de que a primeira requer o atributo de generalidade do qual a segunda está destituída. Aquilo 
que existe, existe na sua particularidade como fragmentos do espaço e do tempo; existe por 
ser esta coisa e não outra. Vimos, não obstante, que a inteligibilidade da existência tem sua 
condição de possibilidade na sua subsunção às regularidades de conduta, ou seja, os indi-
viduais devem estar numa relação geral, para que sejam redutíveis ao pensamento.” (IBRI, 
1992:36)

Dessa maneira, a existência é mera força bruta enquanto a regularidade de sua 
conduta não puder ser considerada, enquanto não perder seu caráter de reação numa 
representação que a torne pensável, compreensível. Essa representação da realidade 
pela observação das regularidades dos existentes1 será considerada verdadeira se puder 
“inscrever em si a conduta futura da existência” (IBRI, 1992:36). Feita essa distinção 
entre realidade e existente, é imperioso notar, no entanto, que, uma vez que a realidade 
insiste e reage sobre o pensamento na forma múltiplos fenômenos, as representações 
dos fenômenos no e pelo pensamento ocorrerão independentes da sua adequação à 
realidade. Vejamos como isso ocorre. 

Os fenômenos se apresentam à mente, sendo captados pelas faculdades per-
ceptivas do homem. Sob o ponto de vista da percepção, todo fenômeno apreendido 
será considerado um percepto. O percepto é todo objeto da percepção, o que está fora 
da consciência e que reage sobre ela porque tem existência própria no mundo. No 
entanto, o percepto é percebido sob a forma de percipuum, que é o percepto “na sutil, 
mas marcante, mudança de natureza por que passa, ao ser incorporado à nossa mente, 

1.  O acaso, apesar de não poder ser generalizado, também será observável fenomenicamente 
justamente por constituir-se numa quebra ou falta de regularidade.
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ao nosso processamento perceptivo” (SANTAELLA, 1998:59), já que para Peirce, 
“nossos próprios perceptos são resultado de elaboração cognitiva.” (CP 5.146).

Muito embora a percepção possa ser vista como representativa por passar por 
uma elaboração cognitiva, Peirce, segundo Ransdell, combina a “doutrina da cognição 
representativa com a doutrina da percepção imediata do objeto conhecido”, uma vez 
que:

“A percepção pode ser vista como representativa devido ao fato de que o objeto aparece sob 
uma forma (qua forma) que não pode ser materialmente idêntica ao objeto percebido e que 
pode, de fato, ser representativa de qualquer número de diferentes objetos individuais; mas 
ela pode ser considerada imediata porque - se a percepção é verídica - a forma sob a qual o 
objeto aparece é a própria vera forma, quer dizer, é precisamente a forma que ele corporifi-
ca.” (RANSDELL, apud SANTAELLA,1996:209)

Mas a percepção imediata, dada pela identidade formal entre percepto e per-
cipuum, é exatamente aquilo que escapa, aquilo que é perdido no instante infinitesimal 
subseqüente àquele do ato perceptivo porque não pode ser retido quando a distinção 
entre a identidade material de ambos se evidencia. E Santaella nos explica lucidamente 
como isso ocorre:

“Todo ato de percepção deve incluir um ingrediente icônico. Esse ingrediente icônico corres-
ponde ao aspecto monádico que está encapsulado no juízo perceptivo. Toda percepção tem 
um caráter esquemático. Nunca percebemos mais do que uma seleção extremamente limitada 
dos aspectos formais daquilo que é percebido. Embora a identidade material entre o objeto 
percebido e o modo como ele é percebido seja radicalmente distinta, há, contudo, uma comu-
nhão na identidade formal de ambos. Esse aspecto icônico é necessariamente esquemático, 
retendo dos objetos apenas os traços formais essenciais, nos quais o objeto e percepção se 
identificam. Sob esse ângulo, não há nenhuma distinção formal ou separação entre aquele 
algo que está lá fora, o percepto, e esse percepto tal como aparece no percipuum. Nessa 
medida, o ingrediente icônico é justamente aquilo que dá suporte ao processo perceptivo, 
funcionando como substrato da ilusão, subjacente a toda percepção, de que o objeto, tal como 
percebido, é o próprio objeto. Entretanto, a variação espaço-temporal nos ângulos percepti-
vos rompe com essa identidade, evidenciando a disparidade material e abrindo o fosso entre 
o perceber (percipuum) e o percebido (percepto). É por isso que a percepção imediata, na sua 
imediaticidade, corresponde à identidade formal, antes da insinuação da disparidade material 
entre perceber e percebido.” (SANTAELLA, 2010:7)

Todavia, apesar dessa percepção imediata ser impossível de ser retida, ela 
introduz na consciência um novo elemento, uma informação, através de um juízo per-
ceptivo, uma síntese cognitiva que instaura a cognição representativa própria da per-
cepção.

“Perceber é, assim, movimento de reunião e separação. Reunião formal (primeiridade, mô-
nada) e separação material (secundidade, díada), para serem reintegradas cognitivamente em 
uma mediação intelectual que se dá no juízo perceptivo. Enquanto no nível de primeiridade, 
tem-se a percepção imediata do percipuum, o nível de secundidade introduz a separação 
material entre a forma do objeto percebido e sua forma no percipuum. O juízo perceptivo, 
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dimensão de terceiridade, introduz a síntese cognitiva entre a instância de conjunção da pri-
meiridade e a instância de separação da secundidade, instaurando a cognição representativa 
que é própria de toda percepção. (SANTAELLA, 2010:8)

O juízo perceptivo, como caso extremo de inferência lógica que é (CP 5.181), 
possui características generalizantes que acomodam o percipuum a esquemas mentais 
e interpretativos mais ou menos habituais. São os juízos perceptivos que nos dizem o 
que é que estamos percebendo. Essa primeira inferência abdutiva que constitui o juízo 
perceptivo, diferentemente da percepção imediata, pode e deverá ser retida na consci-
ência. E como Peirce nos diz que não há “elemento na consciência que não possua algo 
correspondente na palavra” (CP 5.314), esses feixes de perceptos, isto é, os diferentes 
estímulos do existente que batem à porta da percepção humana, serão assim converti-
dos em signos, isto é, palavras, e estas em linguagem (neste caso, verbal).

“... de todas as aparências sensíveis, o homem - na sua inquieta indagação para a compreen-
são dos fenômenos - desvela significações. É no homem e pelo homem que se opera o pro-
cesso de alteração dos sinais (qualquer estímulo emitido pelos objetos do mundo) em signos 
ou linguagens (produtos da consciência).” (SANTAELLA, 1983:13)

Dessa forma, temos que, entre a percepção humana, pela qual conhecemos 
as coisas como existindo (CP 5.307), e o existente, há uma ponte construída com pa-
lavras pela linguagem verbal destinada à manipulação e transmissão da informação. 
Então chegamos à questão inicial aqui proposta, investigar como as palavras realizam 
a mediação entre o existente e a percepção. A explicação de Peirce de como surgem 
as palavras, baseada nas suas três categorias, nos modos de ser delas decorrentes, no 
conceito de hábito e na repercussão destes na mente humana, isto é, nos dois modos 
de associação mental, é altamente esclaredora, e embora extensa, merece ser transcrita 
integralmente:

“... de acordo com meu modo de ver, há três categorias de ser; idéias de sentimentos, atos de 
reação e hábitos. Hábitos são hábitos a respeito de idéias de sentimento ou hábitos a respeito 
de atos de reação. O conjunto de todos os hábitos a respeito de idéias de sentimentos constitui 
um grande hábito que é um Mundo; e o conjunto de todos os hábitos de reação constitui um 
segundo grande hábito, que é outro Mundo. O primeiro é o Mundo Interior, o mundo das 
formas de Platão. O outro é o Mundo Exterior, ou universo da existência. A mente do homem 
está adaptada à realidade do ser. De acordo com isso, há dois modos de associação de idéias: 
associação interior baseada em hábitos do Mundo Interior, e associação exterior, baseada em 
hábitos do Universo.

A primeira é comumente chamada de associação por semelhança; mas em minha opinião, não 
é a semelhança que causa a associação, mas a associação que constitui a semelhança. Uma 
idéia de um sentimento é como ela é em si mesma, sem quaisquer elementos ou relações. 
Uma tonalidade de vermelho em si mesma não se assemelha a outra tonalidade de vermelho. 
De fato, quando falamos de uma tonalidade de vermelho, não é da idéia de sentimento que 
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estamos falando mas de um conjunto de tais idéias. Essa unificação no Mundo Interior que 
constitui o que apreendemos e a que denominamos sua semelhança. Nossas mentes sendo 
consideravelmente adaptadas ao Mundo Interior, as idéias de sentimentos atraem-se umas às 
outras em nossas mentes, e no curso de nossa experiência no Mundo Interior, desenvolvem 
conceitos gerais. A tais conjuntos chamamos qualidades sensíveis. 

Associações de nossos pensamentos, tendo por base os atos de reação, são denominadas 
associações por contigüidade, uma expressão com a qual não discutirei, pois somente os atos 
de reação podem ser contíguos. Pois ser contíguo é estar próximo no espaço e em um só tem-
po; e somente um ato de reação pode preencher um espaço por ele mesmo. A mente, por sua 
adaptação instintiva ao Mundo Exterior, representa as coisas como estando no espaço, o qual 
é sua representação intuitiva da conjunção de reações, ou para usar uma frase mais familiar, 
um centro de forças.

Conseqüentemente, desse duplo modo de associação de idéias, quando alguém chega a for-
mar uma linguagem, produz palavras de duas classes, palavras que denominam coisas, coisas 
essas que ele identifica pela união de suas reações, essas palavras são nomes próprios, e 
palavras que significam ou querem dizer qualidades, que são fotografias compostas de idéias 
de sentimentos, e tais palavras são verbos ou porções de verbos, tais como são os adjetivos, 
os substantivos comuns, etc.” (CP 4.157)  

Também em outras passagens Peirce deixa clara a importância dos dois tipos 
de associação para o pensamento: “sugestão por contigüidade significa que quando 
uma idéia nos é familiar como parte de um sistema de idéias, essa idéia pode sugerir 
o sistema a nossas mentes” (CP 7.391), enquanto “... a semelhança entre duas idéias 
consiste no fato de que a mente naturalmente as une no pensamento de uma certa ma-
neira” (CP 7.392).

Para Peirce, todas as inferências se dão sob a influência da lei de associação 
(CP 7.444), sendo que a inferência por contigüidade constitui-se no tipo mais rudimen-
tar de raciocínio (CP 7.445), enquanto a inferência por semelhança, ao envolver uma 
observação de qualidades como tais, precisa repousar, ou numa capacidade de lingua-
gem propriamente dita, ou ao menos, numa capacidade para a linguagem (CP 7.446), 
uma vez que é a mente que determina a semelhança e, portanto, a associação. 

A compreensão do processo de criação das palavras fica assim elucidada a 
partir dos mecanismos de associação por semelhança e contigüidade descritos por 
Peirce, e podem ser compreendidas como convenções que associam signos a qualida-
des ou a existentes dotados de individualidade percebidos e conhecidos pelo ser huma-
no. Esses mecanismos de associação encontram-se na base da constituição de todo e 
qualquer tipo de linguagem, e aqui ficam evidenciados em função de sua importância 
na constituição da linguagem verbal, e especificamente, na geração das palavras. Peir-
ce também é bastante claro no tocante ao processo imitativo, fruto da associação por 
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semelhança, que parece estar na base da constituição das palavras, e como esses signos 
icônicos perceptivos foram sendo substituídos por signos convencionais.

“Em todas as escritas primitivas, tal como os hieróglifos egípcios, há ícones de tipo não lógi-
co, os ideógrafos. Nas primeiras manifestações de comunicação verbal houve provavelmente 
amplo elemento de imitação. Todavia, em todas as línguas conhecidas essas representações 
foram substituídas por signos auditivos convencionais.” (CP 2.280)

Mas para que uma palavra seja criada, não basta emitir um som qualquer, ou 
até mesmo grafá-lo de acordo com os sinais da escrita convencional, já que a palavra é 
antes de tudo um legissigno. Legissignos são leis que são signos (CP 2.246). As pala-
vras são legissignos pois seu fundamento (ground) para que funcionem como signos, 
e, portanto, para que sejam consideradas palavras, encontra-se no fato de pertencerem 
a um sistema convencional dentro do qual agirão como representamina, por força das 
leis desse sistema.

Essa natureza sígnica, mais especificamente suas características de lei, é ou-
tro aspecto relevante para a compreensão da função mediadora das palavras entre o 
existente e a percepção. Como os legissignos são as únicas espécies sígnicas capazes 
de um crescimento no seu significado (SHAPIRO, 1988:124), as palavras encontram-
se em constante evolução, que como postula Peirce, está diretamente relacionada ao 
aumento de informação humana. Essa evolução está intimamente ligada à tese central 
de Peirce de que todo pensamento se dá em signos “que são, na maioria, da mesma 
estrutura geral das palavras” (CP 6.338). É por isso que, como exemplifica Peirce, a 
palavra eletricidade significa hoje muito mais do que ao tempo em que foi criada, pois 
sendo a palavra “signo de seu objeto” (SAVAN apud SANTAELLA, 2007:132), todo 
o conhecimento sobre o objeto de uma palavra, no caso eletricidade, desenvolvido ao 
longo do tempo, vai se somando ao legissigno, que cresce conceitualmente (SHAPI-
RO, 1988:125).

Assim, a convencionalização das palavras, tanto pela substituição de signos 
icônicos por símbolos, bem como pelo próprio processo de inserção da palavra no 
sistema da língua não detém os mecanismos de associação por semelhança e contigüi-
dade, que continuam a operar em função da atividade perceptiva da mente humana, 
que dessa forma, engendra o constante aumento de informação sobre o real através dos 
estímulos do existente. Como nos diz Silveira:

“(...) Peirce já defendia que a associação de idéias não podia ser concebida como a associação 
espontânea das impressões sensíveis para uma razão eminentemente passiva dando lugar a 
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conceitos gerais, mas a associação de juízos decorrentes da atividade perceptiva da razão, 
que conferem, por inferência, significado aos signos.” (SILVEIRA, 2007:108)  

 O processo de evolução das palavras ao longo do tempo está dessa 
forma atrelado ao desenvolvimento do conhecimento e da consciência humanas, pelos 
quais se torna compreensível como as palavras incorporam, cada vez mais, o que o 
homem conhece ou sente sobre os perceptos. E no tocante às mudanças de significados 
por que passam as palavras, Peirce ressalta, uma vez mais, o papel e a importância das 
associações: 

“As mudanças nos significados das palavras obedecem, é claro, a lei da associação (...) filo-
logistas, a partir de observações de tais mudanças, as reduziram a sucessivos alargamentos e 
estreitamentos. Os alargamentos consistem em incorporar novas idéias, os estreitamentos na 
eliminação de idéias pouco usadas” (CP 7.415)

E nesse processo, contínuo, “homens e palavras educam-se mutuamente”, 
pois como vimos, “cada aumento de informação humana envolve e é envolvido por um 
aumento de informação das palavras”. (CP 5.313)
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Resumo:
Etimologicamente, video, proveniente do latim videre, significa “eu vejo”, e, des-
sa maneira, é o verbo genérico de todas as artes visuais (Dubois, 2004: 70-71); já a 
palavra grafia, do grego grápho, designa o conjunto de pontos com os quais se es-
crevem as palavras. Temos, assim, que a videografia é a escrita da imagem, ou do 
visível, um modo de se comunicar, argumentamos, empregado pelos falantes da 
língua brasileira de sinais (LIBRAS), reconhecida através da Lei nº 10.436/2002 
como a Língua das Comunidades Surdas Brasileiras. Não por acaso, lingüistas 
a exemplo de Willian Stokoe (apud Sacks, 1989: 106) sugerem uma espécie de 
“composição cinematográfica” na gestualidade empregada nas línguas de sinais, 
onde se identificariam elementos como o close, campo de visão e ângulos que di-
rigiriam o olhar do receptor. Neste trabalho, defendemos que os signos elaborados 
pelos falantes de LIBRAS são ideogramas em movimento, símbolos videografa-
dos pelo movimento das mãos e braços, ou nas expressões faciais, a gestualidade 
materializada ― ou traçada ― através do/no corpo. 
Palavras-chave: 
Libras. Ideograma. Videografia. Movimento. Signo.

MOVING IDEOGRAMS: FIRST COMMENT ON THE FIRST VIDEOGRAPHIC 
ASPECTS OF THE SIGNAL BRAZILIAN LANGUAGE (LIBRAS)
Abstract:
Etymologically, video, deriving from the Latin word videre, means “I see”, and 
thus it is the generic verb for all visual arts (Dubois, 2004: 70-71); as for the 
“graphy” word, from the Greek grápho, it refers to the set of points with which 
words are described. Then we can understand that videography is the image or 
the visible writing, a way of communication – we argument – employed by Signal 
Brazilian Language (Libras) users and recognized thanks to the Law number 
10.436/2002 as the Language of Brazilian Deaf Communities. It is not by chance 
that linguistics, just like Willian Stokoe (apud Sacks, 1989: 106), suggest a kind of 
“cinematograhic compositions” in the gestuality employed for signal languages, 
where we can identify elements like the close-up, the vision field and some angles 
that can guide the receptor eyes. In this paper, we support that signs elaborated by 
Libras users are in fact moving ideograms, symbols videographed by hands and 
arms movings and by facial expressions; the gestuality materialized – or tracked 
– by means of/ and in the own body. 
Keywords: 
Libras. Ideogram.Videography.Moving.Sign.
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1. Introdução
Segundo informa Dubois (2004: 70-71), a palavra vídeo tem suas raízes eti-

mológicas fincadas no latim videre, “eu vejo”, sendo, portanto, o verbo genérico para 
todas as artes visuais, ao que adicionamos todos os processos comunicativos em que 
a visualidade seja o código1 utilizado. Já “grafia”, do grego γραφία, designa escrita, 
ou ainda “cada uma das maneiras de representar por escrito uma palavra” (Houaiss e 
Villar, 2001: 1472), a “forma da letra” (ibid.), compreendendo-se por escrita “um sis-
tema de linguagem composto por uma série limitada, porém diversa, de caracteres que 
se organizam segundo algumas leis”2 (Borges, 2005: 27).   

Neste artigo, portanto, o termo videografia surge como um conceito particu-
lar, empregado para nomear toda e qualquer escrita, isto é, materialização semiótica, 
operada a partir de signos visuais. Trata-se, logo, de um sentido distinto do usualmente 
associado à palavra videografia, circunscrita ao universo do vídeo enquanto mídia/
arte, cuja emergência se deu na década de 1960 (Machado, 1997: 30). 

Estabelecida essa definição inicial, podemos, agora, avançar ao objetivo deste 
artigo: o de discutir, ainda que amparados por reflexões iniciais, o processo videográ-
fico [escrita visual] da língua brasileira de sinais enquanto semiose ideogramática em 
movimento, ao estilo do cinema formal pensado por nomes a exemplo de Eisenstein 
(2002).

2. O ideograma
Calcula-se que as primeiras formas de escrita tenham sido criadas cinco mil 

anos antes de Cristo, no Oriente Médio, com o objetivo de preservar o pensamento 
expresso oralmente através da representação de “sílabas, palavras ou frases pronuncia-
das” (Frutiger, 2007: 87). A partir de então, teriam se desenvolvido dois tipos distintos 
de escrita: as figurativas, nas quais o caráter pictogramático encontra-se fortemen-
te preservado, e as alfabéticas, em que os pictogramas são simplificados ao extremo 
(ibid.: 88-89). 

Os ideogramas, do grego ιδεω [idéia] + γράμμα [letra], são signos figurati-
vos não fonéticos criados para representar existentes ou idéias (Frutiger, 2007: 90-91; 
Houaiss e Villar, 2001: 1565; Lupton e Miller: 1999: 48), nos quais se destacaria a 

1.  O conceito de código é aqui compreendido, conforme define Nöth (1990: 206), enquanto instruções 
para troca de sentidos entre sistemas sígnicos. 

2. Mesmo considerando o fato das linguagens terem sido, não raramente, estudadas a partir de 
registros escritos, muitos lingüistas, a exemplo de Bloomfield (apud Nöth, 1990: 251), defendem 
que “a escrita não seja linguagem, mas apenas uma forma de registrar a linguagem através de marcas 
visíveis”; isto é, para alguns estudiosos, a escrita não seria um sistema semiótico, mas apenas um 
modo de materialização da linguagem. Essa não é a perspectiva adotada neste trabalho.  
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faceta hipoicônica, relacional (Campos, 2000: 66), indo-se no nível imagético e dia-
gramático ao metafórico (Fenollosa apud Campos, 2000: 41-42), ao que adicionamos 
indicial, simbólico e todas as demais classes de signos (Santaella, 2004). Tome-se o 
exemplo da escrita chinesa, mais antiga forma de escrita ideogramática ainda em uso 
(Borges, 2005: 27), 

um sistema preferencialmente inteligível aos olhos, e não aos ouvidos. Cada caractere escrito 
pode ser compreendido sem que se conheça a sua pronúncia. O chinês, portanto, atua como 
uma força unificadora em um país no qual, há milênios, as pessoas falam distintos dialetos, 
dialetos esses ininteligíveis aos seus conterrâneos (Chang, 1989:40).

Ainda se reportando aos ideogramas chineses [o que talvez possa ser extra-
polado a outros alfabetos ideogramáticos], destaca-se a sua faceta artística. No final da 
dinastia Han (206 a.c./220 d.c.), surgem os primeiros calígrafos, e no período das Seis 
Dinastias (220-589 d.c.), “a escrita é convertida na arte  dos literatos, como um canal 
de expressão emocional e intelectual” (ibid.: 47); “cada caractere é um micro-design” 
(ibid.), havendo, então, uma grande diversidade criativa, sem, contudo, que sejam des-
respeitadas as leis que regem o funcionamento da escrita chinesa, responsáveis pela 
sua capacidade de generalização (Borges, 2005: 29).    

3. A forma [ideogramática] do filme
Muitos estudiosos do cinema, como Pudovkin (apud Nöth, 1990: 264), preo-

cuparam-se com a sintaxe cinematográfica. Eisenstein, ainda envolvido com o teatro, 
já começava a se dar conta de que as imagens teatrais em movimento, no palco, eram 
uma dinâmica do sentido (Penkala, 2008: 3). 

Ao estudar a passagem dos hieróglifos3 aos ideogramas, Eisenstein (2002: 
35-36) deu-se conta de que, “pela combinação de duas ‘descrições’ [visuais] é obtida 
a representação de algo graficamente indescritível” (ibid.: 36). O desenho da água, 
combinado ao do olho, cita o cineasta, representa “chorar”; assim, defende Eisenstein, 
também funcionaria a cinematografia, antes de tudo, montagem: “combinando planos 
que são descritivos, isolados em significado, neutros em conteúdo — em contextos e 
séries intelectuais” (ibid.). 

Isso parece explicitado na seguinte experiência do cineasta russo Pudovkin, 
na qual há
 

3.  A palavra “hieróglifo” designa uma “escrita sagrada” [hierós, ἱερός, é um antepositivo grego para 
sagrado, divino (Houaiss e Villar, 2001: 1531)], e reporta-se a modos de escrita utilizados por povos 
como os maias e egípcios, nos quais objetos singulares são pictorialmente representados; a união de 
mais de um hieróglifo origina um ideograma. 
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(...) a filmagem de um plano do ator Moujoskin com a expressão neutra sendo usada para 
montagem de três seqüências experimentais. Na primeira, o plano foi justaposto a um plano 
de um prato colocado sobre uma mesa; na segunda, o plano foi articulado ao de um ataúde, 
no qual jazia uma mulher morta; e na terceira, ao plano de uma menina entretida com um 
brinquedo (Leone e Mourão, 1993:  49-50)

 
Quando as três seqüências foram apresentadas, o público esboçou as seguin-

tes reações: elogiou o “ar pensativo” do ator ao contemplar o prato de sopa, sentiu sua 
tristeza ao lado da mulher morta e admirou o “ligeiro sorriso de felicidade” com que 
observava a menina brincar. O detalhe era que a expressão do ator era exatamente a 
mesma nas três situações (ibid.).

Há, portanto, uma possibilidade de interpretação do cinema enquanto um sis-
tema videográfico ideogramático em movimento, no qual elementos pictóricos são 
agrupados para a produção dos mais diversos significados, a partir de uma composição 
sintagmática. Essa concepção será fundamental para o argumento que desenvolvere-
mos a seguir.

4. A língua brasileira de sinais como cinema à Eisenstein

4.1 Sobre as línguas de sinais
Das mãos e braços à postura e aos movimentos, de todos os tipos, o corpo é 

dotado de grande potencial semiótico (Nöth, 1990: 392). McNeill (2005: 5-10), apoia-
do especialmente nos estudos de Kendon, sugere uma divisão em cinco categorias para 
a linguagem corporal: a 1) gesticulação, movimento que incorpora um significado 
relacionado ao discurso que acompanha; os 2) gestos associados à fala, movimentos 
ou expressões que ocupam lugares nas sentenças, trabalhando em conjunto com o dis-
curso oral; os 3) emblemas, que são signos convencionais, como o polegar para cima 
significando “OK”; a 4) pantomima, feita sem auxílio vocal, apenas com movimentos 
corporais; e, por fim, as chamadas línguas de sinais, segundo Nöth (1990: 279), siste-
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mas semióticos de comunicação gestual com o mesmo potencial das línguas faladas, 
mas delas independentes.  

Esquematicamente, McNeill (2005: 7-10) propõe a seguinte organização: 
>>Gesticulação/ Gestos associados à fala: presença obrigatória da fala/sem 

convenção
>>Emblemas: presença opcional da fala/ parcialmente convencionada
>>Pantomima: falta obrigatória da fala/ sem convenção
>>Linguagem de sinais: falta obrigatória da fala/ totalmente convencionada 
Nosso interesse circunscreve-se, especificamente, às línguas de sinais de mo-

dalidade gestual-visual ou espaço visual (Quadros e Karnopp, 2004: 47), e dentre elas, 
à Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), a língua oficial das comunidades surdas bra-
sileiras. 

Ferreira Brito (apud Ramos, s.d.: 3-4), 

aponta os trabalhos de Carrick Mallery, de 1882 (reedidatos por Umiker-Sebeok e Sebeok 
em 1978, em uma coletânea de dois volumes, com estudos posteriores críticos de outros 
autores), a respeito das Línguas de Sinais indígenas das  Américas e Austrália, como os 
primeiros estudos lingüísticos sobre Línguas de Sinais. O pesquisador considerava a “Plains 
Sign Language – PSL/Língua de Sinais das Planícies Norte-Americanas” uma espécie de 
pantomímica. Apesar disso, porém, seu estudo torna-se importante para o avanço do estudo 
lingüístico das Línguas de Sinais por apresentar uma descrição bastante completa da PSL, 
propiciando aos seus sucessores analisar inúmeros aspectos da mesma. ‘Alguns estudiosos 
tais como Voegelin(1958), Liung(1965) e Taylor(1975) analisam a PSL em seus níveis lin-
güísticos (gestêmico, morfêmico e lexêmico), discutindo os três parâmetros, até então não 
mencionados neste livro: configuração de mão (forma), movimento (‘motion’) e ponto de 
articulação’.

Como, todavia, as Línguas de Sinais indígenas são usadas não só pelos que 
não ouvem, e especialmente com o fim da comunicação inter-tribal, convenciona-se 
datar os primeiros estudos científicos sobre as línguas de surdos como sendo os tra-
balhos desenvolvidos por Stokoe, a partir de 1957, sobre a ASL, American Sign Lan-
guage, financiados pelo governo norte-americano (Ramos, s.d.: 5). Sacks (2010:118) 
chega a dizer que, possivelmente, antes de Stokoe, “nenhum lingüista tenha verdadei-
ramente confrontado a realidade da língua de sinais”.

 As investigações de Stokoe eram de abordagem lingüístico-estruturais, e se 
propunham a analisar o modo pelo qual os sinais eram constituídos (Quadros e Kar-
nopp, 2004: 48). O lingüista chega à conclusão de que os três princípios que regiam a 
ASL eram a (1) configuração de mão, a (2) locação de mão, ou ponto de articulação, e 
o (3) movimento da mão; seriam essas as unidades mínimas (fonemas) das línguas de 
sinais (ibid.). Posteriormente, outros estudos adicionam dois novos elementos à lista 
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de Stokoe: a (4) orientação da mão e os (5) aspectos não manuais dos sinais (ibid.: 
49).  

Assim, esquematicamente, podemos compreender as línguas de sinais como 
constituídas por signos criados a partir da combinação das mãos em movimento, com 
um determinado formato e em um local específico, local esse que pode ser uma parte 
do corpo ou do espaço que o margeia. Tais articulações das mãos podem ser compara-
das a fonemas e, às vezes, morfemas, e são designadas parâmetros.

Ramos (s.d.: 8-9) tipifica para a LIBRAS, conforme abaixo sumarizado, os 
cinco parâmetros anteriormente citados, originados dos estudos de Stokoe e trabalhos 
subseqüentes:

1. Configuração das mãos: são formas das mãos, que podem ser da datilologia 
(alfabeto manual) ou outras formas feitas pela mão predominante (mão direita para os 
destros), ou pelas duas mãos do emissor ou sinalizador. Os sinais APRENDER, LA-
RANJA e ADORAR têm a mesma configuração de mão;

2. Ponto de articulação: é o lugar onde incide a mão predominante configu-
rada, podendo esta tocar alguma parte do corpo ou estar em um espaço neutro vertical 
(do meio do corpo até à cabeça) e horizontal (à frente do emissor). Os sinais TRABA-
LHAR, BRINCAR, CONSERTAR são feitos no espaço neutro e os sinais ESQUE-
CER, APRENDER e PENSAR são feitos na testa;

3. Movimento: os sinais podem ter um movimento ou não. Os sinais citados 
acima tem movimento, com exceção de PENSAR que, como os sinais AJOELHAR, 
EM-PÉ, não tem movimento;

4. Orientação: os sinais podem ter uma direção e a inversão desta pode sig-
nificar idéia de oposição, contrário ou concordância número-pessoal, como os sinais 
QUERER E QUERER-NÃO; IR e VIR;

5. Expressão facial e/ou corporal: muitos sinais, além dos quatro parâmetros 
mencionados acima, em sua configuração tem como traço diferenciador também a 
expressão facial e/ou corporal, como os sinais ALEGRE e TRISTE. Há sinais feitos 
somente com a bochecha como LADRÃO, ATO-SEXUAL.

É na combinação dos parâmetros 1,2,3, e 4, aos quais pode estar adicionada 
uma expressão coporal e/ou facial, que se constrói o sinal, signo visual com poder 
representativo não apenas icônico, mas também indicial e metafórico; na verdade, 
acreditamos que através da língua de sinais seja possível criar signos de todos os tipos: 
consegue-se discutir de religião a futebol, apontar-se fatos ou expressar sentimentos, 
isto é, caminhar-se da concretude à abstração, assim como no discurso oral.

Cada gesto, isoladamente, talvez possa ser compreendido enquanto ideogra-
ma. Os sinais emitidos no e com o corpo são, exatamente, signos figurativos, e não 
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fonéticos, capazes de representar conceitos ― inclusive conceitos abstratos ―. Por 
isso, a nossa proposta em perceber as línguas de sinais, entre as quais a LIBRAS, ao 
modo de uma composição ideogramáica, na qual se destaque, conforme se processa na 
escrita chinesa, a faceta “artística”, traduzida no sentimento e na criatividade que cada 
falante emprega, de modo único, através do seu corpo.

Uma peculiaridade, contudo, diferencia estruturalmente as línguas de sinais 
das faladas. Além de serem visuais, e não sonoras, elas, precisamente por esse fato, 
não são, apenas, temporalmente lineares. Ao invés de cada fonema — que às vezes é 
um morfema, unidade mínima de significado — ser pronunciado em separado, após 
o seu antecessor, como ocorre no som, a visualidade permite que os fonemas sejam 
articulados simultaneamente, no que Hulst (apud Quadros e Karnopp, 2004: 49) assim 
esquematiza:

a. Língua Oral
 []     []     []

        μ

b. Língua de Sinais
              [] (configuração de mão)
μ          [] (movimento da mão)
             [] (locação da mão)

Sucessão horizontal = sucessão temporal

Alinhamento vertical = simultaneidade temporal

μ = morfema

[] = um fonema ou conjunto de especificações

Isso nos leva a pensar que, se comparada às imagens técnicas, a LIBRAS e as 
demais línguas de sinais estejam, de fato, relacionadas ao cinema. Esse será o assunto 
a ser discutido na seção subseqüente. 

4.2 Imagens simultâneas em movimento
Stokoe (apud Sacks, 1989: 106) propõe uma espécie de “composição cinema-

tográfica” na gestualidade empregada pelas línguas de sinais, onde se identificariam 
elementos como o close, campo de visão e ângulos que dirigiriam o olhar do receptor. 
Se, conforme sugerimos, a LIBRAS possa ser tomada como uma linguagem ideogra-



13
ª J

or
na

da
 P

ei
rc

ea
na

01 set 2010144

mática e, como queria Eisenstein, o cinema for uma composição seqüencial de ideo-
gramas, a proposta de Stokoe nos parece razoável.

A questão é complexa: ao mesmo tempo em que os ideogramas se sucedem, 
para se edificarem, eles unem simultaneamente variados fonemas (os hieróglifos cita-
dos por Eisenstein). Não por acaso, Sacks (2010: 87) chega a localizar, entre os falan-
tes de línguas de sinais, uma “habilidade para separar configurações descontínuas, ou 
‘quadros’, de um fluxo contínuo de movimento”; assim como os ouvintes conseguem 
decompor e analisar a fala a partir de um padrão contínuo, porém mutável de ondas 
sonoras, os deficientes auditivos seriam dotados da capacidade cognitiva de operar o 
mesmo processo visualmente (ibid.). 

Defendemos, pois, que a videografia ― escrita visual ― resultante da expres-
são nas línguas de sinais, inclusive na LIBRAS, possa ser compreendida a partir dos 
princípios pensados por Eisenstein para o cinema: signos visuais em movimento com-
binados, simultânea e sequencialmente, para a geração das mais diversas semioses.

5. Considerações finais
A partir do percurso por nós realizado, acreditamos encontrar, ainda que de 

modo inicial, bases para propor que a LIBRAS, e outras línguas de sinais, sejam cons-
tituídas como ideogramas cinéticos. São gestos, expressões e movimentos com o poder 
de gerar os mais distintos signos, não apenas individualmente, como no “micro-de-
sign” de cada ideograma chinês, mas especialmente em seqüência, a partir dos hábitos 
que regulam a composição dos parâmetros das línguas de sinais.

Desse modo, sugerimos que o registro das línguas de sinais seja videografado 
tal qual elas são: em movimento. Por isso, no decorrer de nosso texto, evitamos trazer 
exemplos ilustrativos estáticos, como é comum de se encontrar nos dicionários de 
línguas de sinais, como Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua de 
Sinais Brasileira (Libras) baseado em Linguística e Neurociências Cognitivas, 2 vols, 
referência no Brasil, editado pela EDUSP.

Esse é um problema semiótico retórico, isto é, preocupado com as condições 
necessárias para a troca de signos entre mentes ―a geração de interpretantes (Ber-
gaman, 2007: 6). Ao se transportar o universo do movimento para o quadro a quadro 
impresso, elementos fundamentais das línguas de sinais são perdidos, especialmente 
considerando o fato de os surdos terem uma percepção distinta da dos ouvintes para 
signos visuais. 

Se, como sugerem pesquisas empíricas, a visão é responsável, para alguém 
sem deficiência sensorial, por algo em torno de 75% a 80% de tudo percebido (Ami-
ralian, 1997: 23; Santaella, 1998:11-12), é possível que essa percentagem seja ainda 
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maior para pessoas surdas, e que elas sejam dotadas de capacidades cognitivas pró-
prias; assim indicam estudos cujos resultados demonstram a realocação, no cérebro, de 
áreas predominantemente auditivas, como o lobo temporal esquerdo, para o processa-
mento visual (Sacks, 2010: 89-90).

Por isso, finalizamos nosso texto indicando que, doravante, a LIBRAS e as 
línguas de sinais, de modo genérico, sejam registradas o mais próximo possível de 
seu objeto dinâmico: videografadas em movimento, permitindo a gravação de cada 
ideograma corporal em todo o seu potencial semiótico, assim como das composições 
ideogramáticas criadas; o cinema, de fato, nos parece uma sugestão adequada a esse 
intento. 
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Resumo:
Assim como a esfinge não está situada nem dentro, nem fora da urbana Tebas, mas 
justo à sua entrada, podemos considerar, metonimicamente, todas as representa-
ções do imaginário fantástico – zoomórficas, antropomórficas e de outras com-
binações – como no entre-lugar que tem o selvagem e o humano como extremos 
que se tocam, desde a noite dos tempos – e aqui se insere o fantástico inominável, 
o terror absoluto daquilo que não é descrito, daquilo que não é claramente dito. 
Neste artigo, buscamos apresentar e inter-relacionar quatro concepções da criatura 
fantástica denominada em língua portuguesa de Jaguadarte e em língua inglesa de 
Jabberwocky, ressaltando e discutindo elementos que podem ser entendidos como 
reveladores de concepções mais ou menos vinculadas à proposta inicial do autor 
Lewis Carroll que, a nosso ver, conseguiu apresentar uma construção próxima, 
avant la lettre, ao conceito freudiano de Unheimlich. Passaremos de Carroll a 
Augusto de Campos, que foi quem empreendeu aquela que é considerada a me-
lhor tradução do poema que apresenta o monstro em língua portuguesa, e também 
discutiremos a reelaboração deste ser fantástico na prosa-poética de Carlos Al-
berto Dória para, então, penetrarmos a configuração do Jabberwocky encontrado 
no filme de Tim Burton, Alice no País das Maravilhas (2010). Entendemos que o 
diálogo entre cinema e literatura, nesta abordagem, se dá pelo viés midiático – o 
primeiro, entendido propriamente como mídia; a segunda, como suporte para a 
mídia cinematográfica. Temos como área principal para situarmos nossa análise a 
semiótica psicanalítica; com ela, buscaremos entender o movimento de criação de 
uma figura bastante amorfa, inserida no âmbito daquilo que é apenas sugerido – na 
literatura – para chegarmos ao personagem que foi apresentado pronto e finalizado 
pelo cinema. De certa forma, Alice... também pegou carona no dernier cri que o ci-
nema em 3D tem sido, em sua busca de tornar as formas cada vez mais “palpáveis” 
-, retirando, por isso mesmo, aquele impacto primeiro que a criatura de Carroll 
pudesse vir a causar em quem se aventurasse a conhecer seus mistérios.
Palavras-chave:
Semiótica Psicanalítica. Cinema fantástico. Monstros. Jaguadarte.

CONCEPTIONS OF JABBERWOCKY IN TIM BURTON’S ALICE IN WONDER-
LAND AND IN THE LITERATURE: FROM THE UNHEIMLICH TO A READY-
TO-SEE PRESENTATION
Abstract:
Just like the sphinx is not placed neither inside, nor out of the urban Thebes, 
but exactly at its portals, we can consider in a metonymic way each fantastic 
imaginary representation – zoomorphic, anthropomorphic and from further 
arrangements – as settled in the between-place that presents the wild and the 
human as extremes that can touch each other since the night of times – and in 
this context the unnameable fantastic is inserted, the absolute horror regarding 
what is neither described nor clearly pronounced. In this paper I intend to present 
and inter-relate four conceptions of a fantastic creature designed as Jaguadarte in 
Portuguese language and Jabberwocky in English language, then highlighting and 
discussing elements that can be understood as able to disclose conceptions more 
or less linked to the initial proposal of the author Lewis Carroll. According to our 
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understanding, he presented a construction near - avant la lettre – the Freudian 
concept called Unheimlich. We will pass from Carroll to Augusto de Campos, which 
has accomplished the translation that is considered the best one of Jabberwocky 
poem in Portuguese language, and we will also discuss the reelaboration of this 
fantastic being in the poetic prose of Carlos Alberto Dória in order to penetrate 
the Jabberwocky configuration found in Tim Burton’s Alice in Wonderland (2010). 
I understand that the dialogue between cinema and literature in such approach 
is obtained through a media conception – the first one is understood as a real 
media; the second one as a support to the cinematographic media. I have as main 
area to establish our analysis the psychoanalytic semiotics; from it we will try to 
understand the creation process for an excessively amorphous creature, inserted 
in the context of what is just suggested – in the case of literature – up to arrive 
at the character that has been presented as a ready and finished one in the movie 
screen. In a certain way, Alice... also profited the dernier cri represented by the 3D 
films – which tries to become forms more and more “touchable” -, removing, due 
to this, the first impact the Carroll’s creature could cause to somebody that would 
like to know its mysteries.
Keywords: 
Psychoanalytic semiotics. Fantastic cinema. Monsters. Jabberwocky.

A criatura que se tornou tema deste artigo, o Jaguadarte, é obra de Lewis Car-
roll (1832-1898). Ele, assim como Peirce (1839 – 1914), foi um matemático e lógico, 
com uma sutil “consciência de linguagem”. Não foi por menos que seu poema e seu 
monstro se tornaram memoráveis nos mais diversos suportes - dos livros e filmes aos 
mangás e desenhos animados, dos jogos eletrônicos às peças de teatro1. Interessa-nos, 
aqui, abordar este temível ser retirado da imaginação fabulosa de Lewis, passando 
por alguns aspectos do texto original e atravessando algumas de suas releituras, até 
chegarmos à esperada aparição do monstro no filme Alice no País das Maravilhas, de 
Tim Burton (2010). 

O poema Jaguadarte, para nossos propósitos, passa a ser entendido como 
fenômeno da tradução intersemiótica (cf. Julio PLAZA, 1987), que é a tradução de um 
“regime” de signos para outro, e da transcriação (termo que Haroldo de Campos usava 
para designar a tradução de textos de um idioma para outro2):

Então, para nós, tradução de textos criativos será sempre recriação, ou criação paralela, autô-
noma porém recíproca. Quanto mais inçado de dificuldades esse texto, mais recriável, mais 
sedutor enquanto possibilidade aberta de recriação. Numa tradução dessa natureza, não se 
traduz apenas o significado, traduz-se o próprio signo, ou seja, sua fisicalidade, sua mate-

1.  Monteiro Lobato, um de seus tradutores para a língua portuguesa, reconhecia com honestidade 
os desafios dos textos do autor: “Traduzir uma obra como a de Lewis Carroll, mais que difícil, 
é dificílimo. Trata-se [Alice no País das Maravilhas] do sonho de uma menina travessa – sonho 
em inglês, de coisas inglesas, com palavras, referências, citações, alusões, versos, humorismo, 
trocadilhos, tudo inglês, isto é, especial, feito exclusivamente para a mentalidade dos inglesinhos.” 
(LOBATO, 1960: 8)

2.  Para ele, isso implicava mais que simplesmente a substituição de palavras e expressões de uma 
língua para outra língua. Cf. CAMPOS, Haroldo de. Metalinguagem & outras metas. São Paulo: 
Perspectiva, 1992.
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rialidade mesma (propriedades sonoras, de imagética visual, enfiam tudo aquilo que forma, 
segundo Charles Morris, a iconicidade do signo estético, entendido por signo icônico aquele 
“que é de certa maneira similar àquilo que ele denota”). O significado, o parâmetro semânti-
co, será apenas e tão-somente a baliza demarcatória do lugar da empresa recriadora. Está-se 
pois, no avesso da chamada tradução literal (CAMPOS, 1992: 35).

Jaguadarte é a tradução que Jabberwocky (ou Jabberwock) recebeu no bri-
lhante poema homônimo de Augusto de Campos3, em que o poeta misturou “jaguar” 
e “espadarte” com “arte”4. A criação ficou recheada pelas enigmáticas e deliciosas 
palavras-valise5 que marcam o poema em ambas as línguas e dão a sensação de incom-
preensão ou de entendimento nebuloso. Foi no romance publicado em 1871, Through 
the Looking Glass, and What Alice Found There (Alice através do espelho e o que ela 
encontrou por lá), continuação de Alice in Wonderland (Alice no País das Maravilhas, 
1865), que o Jaguadarte apareceu originalmente. Por meio dos versos, o genial Carroll 
queria também fazer uma alusão aos poemas cheios de fantasia e nonsense6 que as 
crianças inglesas conheciam na época vitoriana. Já no segundo capítulo de Alice atra-
vés do espelho, Alice se depara com o poema, que ela só consegue ler espelhado. Em 
suas estrofes ela recebe, caso tenha de entrar na “floresta escura”, duas advertências: 
tomar cuidado com as “mandíbulas que mordem” e com as “garras que agarram”7. 
Vale ressaltar que o monstro Jaguadarte - entendido como projeção dos medos primi-
tivos da garota - não irá, entretanto, interagir com os demais personagens do País das 
Maravilhas, ao contrário do que se vê no filme de Tim Burton. Ao final de sua leitura 
do poema, Alice parece encantada, porém, não entendeu grande coisa: “‘Parece muito 
bonito’, disse ela quando terminou a leitura, ‘mas é BEM DIFÍCIL de entender!” (...) 
‘De alguma forma ele parece encher minha cabeça com ideias – eu só não sei exata-

3.  Temos traduções de Carroll em uma linguagem mais infantil, como as realizadas por Monteiro 
Lobato, e também as de Augusto de Campos, que possuem um viés mais erudito e fiel à obra original.

4.  O próprio Augusto de Campos disse que o Jaguadarte ficou com um ar de “monstro brasileiro”. O 
nome Jabberwocky já foi traduzido também em língua portuguesa como Pargarávio.

5.  Do francês mots-valise: duas palavras que se unem para formarem outra.

6.  A relação de Carroll com a literatura nonsense era antiga: aos treze anos, ele já escrevia 
limeriques – poemas engraçados de cinco versos de origem irlandesa. A sua obra, juntamente com a de 
Edward Lear, ficaria extremamente popular na Inglaterra vitoriana e até mesmo na Índia. Cf. LEAR, 
2003, com textos explicativos organizados por Marcos Maffei.

7.  Tradução literal nossa. No original: “The jaws that bite” e “the claws that catch”, que Augusto de 
Campos traduziu como: “Garra que agarra, bocarra que urra!”.
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mente o que são elas! Entretanto, ALGUÉM matou ALGUMA COISA: isso, de qual-
quer forma, está claro.’”8

A imersão de Alice no nonsense do poema não é explicado apenas pela tenta-
tiva de Carroll brincar com as rimas engraçadas - mas sem sentido -, com as quais os 
pequenos ingleses tinham de lidar em casa e na escola. O escritor também foi capaz 
de utilizar uma estratégia de transformar o monstro Jabberwocky, em poucos versos 
e por meio da sugestão, em algo assustador, posto que parcialmente definido. Quando 
paramos para ler o poema traduzido por Augusto de Campos, realmente encontramos 
apenas algumas definições sobre o Jaguadarte. Na segunda estrofe, temos a advertên-
cia já mencionada por nós: “Foge do Jaguadarte, o que não morre!” E logo adiante: 
“Garra que agarra, bocarra que urra”. Na quarta estrofe, o monstro aparece com “olho 
de fogo” e com “riso louco”. E na próxima, entende-se que o herói cortou a cabeça 
da criatura e volta triunfante para sua mãe. Já no texto original, encontramos para as 
mesmas referências: “eyes of flame” (“olhos de chama”, “olhos de fogo”), enquanto 
que “whiffling” não lhe confere a ideia de riso, como optou Campos em sua recria-
ção, mas, sim, de “sopro”, de monstro que foi acordado e saiu bufando pela Floresta 
Tulgey em busca de quem lhe causou tal incômodo. E as descrições mais concretas da 
criatura ficam por aqui. Por exemplo: em nenhum momento se fala na forma específica 
de uma cauda – sequer cogita-se da existência de uma - ou do dorso, tampouco de sua 
cabeça ou de seus dentes. Fica a cargo do leitor imaginar o monstro a partir de indí-
cios fragmentados que foram dados por Carroll, à semelhança de uma imagem que se 
vê em cacos de espelho. Aqui uma garra, acolá a boca, mas nunca o ente inteiro - em 
uma estética esquizofrênica instigante. Ainda que alguns leitores possam vir a associar 
as partes sugeridas à de uma espécie de dragão medieval, sente-se mais terror do Ja-
guadarte por ele não ter forma fixa, por ele não ter sido totalmente inventado por seu 
autor; em vez disso, o prazer de se supor um monstro – certamente mais próximo aos 
que habitam a subjetividade de cada um – foi um presente de Carroll. Winfried NÖTH 
(1998: 108) comenta o seguinte, em um capítulo dedicado a Alice: 

Uma transformação natural da qualidade visual dos signos aparece no primeiro encontro de 
Alice com o poema “Jaguadarte” na escrita especular (AE, I). Pela simples inversão ótica 

8.  No original: “‘It seems very pretty,’ she said when she had finished it, ‘but it’s RATHER hard to 
understand!’ (You see she didn’t like to confess, ever to herself, that she couldn’t make it out at all.) 
‘Somehow it seems to fill my head with ideas - only I don’t exactly know what they are! However, 
SOMEBODY killed SOMETHING: that’s clear, at any rate.’” (Cf. CARROLL, 2003: 6). Tradução 
livre nossa.
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das letras impressas, o poema torna-se, à primeira vista, enigmático; e aí a possibilidade de 
compreensão se dá ao nível do quali-signo.

Conforme este autor, o poema é intencionalmente todo cheio de índices de-
sorientadores – aliás, como se vê em boa parte de todo o País das Maravilhas. Alice, 
no máximo, reconhece alguns morfemas após a leitura do Jaguadarte que lhe dão pis-
tas: um verbo aqui, um tempo verbal ali... Mas estes índices linguísticos não a levam 
muito longe, não lhe permitem completar o poema, ou criar coesão. Este movimento 
em direção ao confuso interessa-nos, pois está de acordo com nossa suposição de um 
poema obnubilado que, por isso mesmo, permite invencionices subjetivas do que seria 
o monstro. Lembramo-nos de comentários de Vladímir Propp (1997) quando discorre 
sobre o dragão no imaginário dos contos maravilhosos. Salienta ele: “no autêntico con-
to popular russo, o dragão nunca é descrito.” (1997: 259) E ele se justifica, mostrando 
que o dragão voa em poucas narrativas, e mesmo assim não se indica a presença de 
asas. Também não se sabe de seu corpo – se é liso ou escamado -, e a inexistência de 
patas e garras também surpreende.

Entusiasmos à parte, o Jabberwocky foi retratado em uma primeira ilustração, 
ainda para a edição de 1871, com excessiva liberdade por Sir James Tenniel, que o 
transformou em um monstro alado com corpo de dragão, cabeça e bigodes semelhan-
tes aos de um peixe, antenas de inseto e um par de mãos em garras. Isso foi suficiente 
para que, doravante, outras releituras do monstro pudessem vinculá-lo a um dragão ou 
dinossauro. Por exemplo, no filme Alice no País das Maravilhas (Harry Harris, 1985), 
que acabou sendo transformado em minissérie e exibido em vários países, ele apare-
ceu como um dragão de cor marrom, dotado de chifres, asas amarelas, longas escamas 
da cabeça até o pescoço, aparecendo na casa da protagonista quando ficava escuro lá 
fora. Estava claro que o Jabberwocky sempre era uma criação do medo da garota, e só 
desapareceria para sempre quando ela não acreditasse mais nele. 

Carlos Alberto Dória retrabalhou o personagem em um livro bastante sui 
generis, e na introdução do mesmo ele comenta: “O poema Jaguadarte, que o lápis 
louco do Rei Branco escreveu, Alice encontrou na sala do próprio Rei (do xadrez, 
evidentemente), que ficava do outro lado do espelho.” (DÓRIA, 2005: 9-10) Dória vai 
trabalhar a partir do poema Jaguadarte, de Augusto de Campos, mas buscando uma 
linguagem próxima à prosa-poética, dando pistas ao leitor sobre este e também sobre 
outros monstros que vem a retratar em seu livro, por um lado reverenciando Carroll 
e, por outro, ultrapassando-o em termos de inserção de novos elementos: “A brilhuz, 
brilhosa, alumiava o fossilério: dinossaurus, albertossaurus, ciarlestrones, bembogua-
bas, jaguadartes na floresta, em fru-fru, em festa!” (2005: 18). Já não se trata apenas de 
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um jaguadarte, mas de uma plêiade de monstros de todas as ordens, em um verdadeiro 
cemitério de fósseis vivos (o “fossilério”). A sua ênfase na descrição física também 
cai sobre as garras, a boca e o olho chamejante: “- Vem do fundo o Jaguadarte, nunca 
morre! Corre! Garra agarra, bocarra urra, prende, fere.” (2005:33). Páginas adiante, ele 
retoma o momento da chegada do inimigo como parte do clímax do poema original: 
“E eis que vinha o Jaguadarte, olho de fogo, garras grossas, dentes ocos, sorrelfiflando 
no meio da floresta.” (2005: 42).

Quando Freud pesquisava o seu sujeito psicanalítico – sujeito este cindido e 
separado do mundo imaginário -, fez uma brilhante análise de um conto de E. T. A. 
Hoffmann, O Homem da Areia (Der Sandmann), em um texto de 1919 que ficou co-
nhecido como Das Unheimliche (ou El Sinistro, na tradução para a língua espanhola, 
L’Inquiétante Etrangeté, na francesa, ou O Estranhamente Familiar, como é também 
conhecido em português). Umheimlich é um termo que pode ser traduzido como “tene-
broso”, “horrível”, “fantasmagórico”, dentre outros significados. Freud achava que seu 
sentido estava mais relacionado àquilo que se manifestava, mas que deveria continuar 
oculto e recalcado, ao mesmo tempo em que era fruto de um mundo que já não se ope-
rava mais com base no mitológico – posto que ciência e sagrado estavam separados. 
Para ele, a estranha e paradoxa familiaridade se estabelecia justamente pelo fato de o 
elemento fantástico ser algo familiar ao psiquismo do sujeito analisado. Aqui, o Ja-
guadarte cabe bem a Alice: ele poderia ser interpretado como fruto de algum recalque 
e aparecia exteriormente em seu amorfismo grotesco, mas, de alguma forma, “conhe-
cido” por ela, possível de ser percebido. O pavor maior – medo primitivo – que Alice 
teria da criatura surgiria da sensação de perda de limites entre a vida real e o mundo 
cotidiano para com o mundo irreal e imaginário; o retorno a uma fusão entre a natureza 
e o sagrado, de forma que o mundo não tivesse mais esta separação, e o mito voltasse a 
explicar os fenômenos da vida. O Jaguadarte pode ser estudado à luz do mesmo medo 
relacionado ao Homem de Areia, medo este que Freud identificou no belo conto que 
tem o personagem Nathanael. Este, quando pequeno, ouvia as histórias de um “homem 
de areia” que aparecia à noite para as crianças que não queriam dormir, e jogava areia 
em seus olhos. Tratava-se de uma figura pouco descrita, e por isso mesmo bastante 
amedrontadora. Uma espécie de “homem do saco” das crianças brasileiras, mas com 
uma função específica: a de coagir a dormir, fruto da fusão da realidade com o imagi-
nário, e não apenas da desconfiança em torno do que se pudesse chamar sobrenatural. 
Assim, Alice, enquanto acreditasse no Jaguadarte – ou seja, enquanto o confundisse 
com o mundo real -, teria de se deparar com ele repetidas vezes. Mas tal separação de 
mundos seria, também, o reconhecimento de um sujeito fragmentado, não mais forte 
e indivisível, como quisera a proposta iluminista, mas um sujeito vitoriano e reprimi-
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do, sobretudo na condição de uma garota por se fazer mulher, com papéis definidos e 
esperados – ainda que indesejados. Vê-se, assim, que, neste sentido, o Jaguadarte das 
páginas da literatura de Carroll é muito mais rico e profundo do que o que encontramos 
em representações que figuraram em outros suportes.

A associação que se fez do Jaguadarte com um dragão pode ser vista como 
vinculada às mais remotas e primevas ligações do imaginário humano com os seres 
draconianos ou lagartos gigantes que permeiam várias literaturas épicas da Antiguida-
de. Jorge Luis Borges tem três tópicos em O Livro dos Seres Imaginários para abordar 
o dragão: O Dragão, O Dragão Chinês e o Dragão no Ocidente. Ele trata do dragão 
celestial e divino, do terrestre e do subterrâneo e relembra que os chineses gostavam 
de vê-los cambiando na instabilidade das nuvens e, quando chovia, havia um ditado 
entre o povo: “a terra se une o dragão”. Para a arqueologia fantástica de Gilbert DU-
RAND (2002), o dragão é um ser teriomórfico9 e aquático (cf. 2002: 97). Monstro 
antediluviano e palmípede10, ele pertence mais ao regime noturno da imagem, do que 
ao diurno. Quase sempre gigantesco e alado, o dragão é – ainda segundo Durand – um 
dos poucos monstros que conservaram uma constância morfológica no decorrer dos 
séculos. Ele sobrevive nas gárgulas das tantas catedrais góticas europeias, por exem-
plo, com a mesma caricatura horrenda com que assustava aqueles que folheavam os 
bestiários da Idade Média. No francês medieval, era denominado coquatrix, cockatri-
ce, coccatrix ou coquatrus. Tratava-se de uma serpente gigante com cabeça e patas de 
galo e asas terminadas em garras, possuidora de um sopro que incendiava e um olhar 
que causava a petrificação a todas as criaturas que a olhassem diretamente nos olhos. 
Seu ovo era chocado por um sapo. Havia ainda, no mesmo idioma, o termo cocadrille 
ou cocodrille para a mesma criatura, frequentemente confundida com o basilisco que, 
entretanto, tinha mais de serpente do que de galo. Entre os maias também era comum 
uma serpente emplumada confundida com a ave quetzal (Cf. MESSIAS, 2009). DU-
RAND também lembra que o dragão era representante dos “terrores fragmentares”, e 
igualmente dos “nojos, sustos, das repulsões instintivas e experimentadas” (2002: 98). 
A Idade Média fez vários cavaleiros, à semelhança de São Jorge e São Miguel – santos 
sauróctonos -, lutarem contra dragões, e os levou em peso aos contos de fadas, trans-
mutados em príncipes, como no exemplo de A Bela Adormecida. 

Tim Burton seguiu esta diretriz. Em seu filme discutido neste artigo, o Jagua-
darte é o campeão da Rainha Vermelha, e reconhece a espada Vorpal como seu antigo 

9.  Aquilo que tem forma de animal.

10.  Aquele que tem os dedos dos pés ligados por membranas.
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inimigo, dando a entender que algum outro herói a empunhou antes11. Quando o filme 
caminha para o clímax, antes da chegada do monstro, as duas rainhas, a Vermelha e a 
Branca, se colocam sobre um terreno semelhante a um tabuleiro de xadrez. E é com 
um grito da Rainha Vermelha que o animal é invocado. 

Enquanto nosso olhar passeia pelo cenário criado por técnicas de computa-
ção, entre árvores secas e tortas, vê-se ao longe a figura do que seria o monstro. Já mais 
próximos, podemos enxergá-lo virando-se e abrindo suas asas: primeiramente uma; 
em seguida, a outra; e depois ele urra. O espectador pode perceber, nesse momento, 
que a constituição da criatura é de base sáurea, lembrando o dragão diabólico de nar-
rativas medievais.

De um salto, o Jaguadarte sai de sua elevação rochosa e se põe a caminho do 
local em que todos se encontram. Veem-se outros detalhes de sua recriação: os olhos 
seguem os de Carroll, são vermelhos; ele tem ainda uma bocarra com grandes presas, 
e os bigodes são como os de um bagre, descendo-lhe pelos cantos da boca – à seme-
lhança do desenho original de Sir James Tenniel. É neste instante que “Alice Joana 
d’Arc”, em armadura prateada e empunhando a cobiçada espada Vorpal, toma o lugar 
que sempre foi sagrado aos cavaleiros medievais. O monstro, porém, surpreende ao 
sair da animalidade absoluta: ele tem o dom da fala e dialoga com Alice, na bem esco-
lhida voz de Christopher Lee. Em seguida, põe para fora a língua bipartida, como a das 
serpentes. Mas a criatura não falará mais até o término do combate: a heroína corta-lhe 
a língua por meio de um único lance de sua espada. 

A grande arma do Jaguadarte está no raio violáceo que lança pela boca – atua-
lização do fogo dos dragões antigos. Ele vai ainda atacá-la com as patas da frente, que 
agem como braços, e com a cauda, que pode derrubar mortalmente. A textura de sua 
pele lembra o mesmo material rochoso e vulcânico com que o terreno é formado. Cria-
tura do fogo e da terra, em meio a uma vegetação há muito ressecada, o Jaguadarte de 
Tim Burton acabou por ser dotado de uma capacidade mimética em seu ambiente12. 

Sobre um santuário em ruínas, espécie de panteão grego apocalíptico, Alice 
empunha a arma contra o Jaguadarte, em um cenário burtoniano: neogótico, sombrio, 

11.  Provavelmente, ele se refere ao primeiro conhecimento de Alice em relação à existência do 
monstro, ao ler a batalha entre o herói e o Jaguadarte.

12.  Em meio à luta, rompe os ares a temida ave Felfel, outra criatura sugerida por Carroll, que no 
filme ganhou forma e cor. Esta é morta facilmente, com uma pedra que lhe é lançada sobre a cabeça 
por meio de uma catapulta. 



13ª Jornada Peirceana

01 set 2010 155

monocromático. É lá que ela procurará pelo monstro, que tinha se escondido, mas vai 
reaparecer repentinamente entre colunas. 

Ao subir pelos degraus do que sobrou da escada em caracol de uma torre sem 
paredes - escada esta pendente sobre o abismo que se projetava centenas de metros 
abaixo -, Alice encontrará seu oponente no topo, e este, uma vez mais, abrirá suas asas 
em contraste com a luz de fundo do céu – em cena ao mesmo tempo dantesca, porém 
previsível, de forte expectativa de triunfo do herói. Aquele ser que pareceu outrora 
uma grande ameaça, torna-se cada vez mais controlado: ele luta, mas é sabedor de que 
só a morte lhe trará alguma redenção. 

O desfecho esperado ocorre quando Alice, montada sobre o pescoço do Ja-
guadarte, é por ele lançada aos ares e, então, ao cair, repete a temida frase da Rainha 
Vermelha: “Corte-lhe a cabeça.” E, como no poema, de um só lance, a cabeça do 
monstro é separada do corpo, como ocorre em vários mitos em que o herói arranca da 
monstruosidade a cabeça13. 

Enquanto o corpo do Jaguadarte desaparece no abismo, sua cabeça desce ro-
lando pela escada e, ao parar em frente à Rainha Vermelha, já não causa pavor – talvez 
apenas compaixão – e o que foi, em sua origem, Umheimlich, agora é uma história a 
mais na tradução fílmica. A presença do Jaguadarte - breve – passou sem impressionar 
e, de longe, não teve a mesma força que no texto de Carroll.

É inevitável não associarmos a versão de Tim Burton com aquela ilustração 
da primeira edição de Through the Looking Glass..., em que um personagem de cabe-
los compridos luta contra o monstro. E certamente houve uma pesquisa em torno da 
mesma para a recriação do Jaguadarte fílmico. Mas a fraqueza de Burton, neste caso, 
reside em ter considerado séria a luta que se travou no poema de Carroll. O autor in-
glês criou uma mockery, uma brincadeira e uma sátira não apenas linguística, como 
dissemos, mas também com os costumes e com a tradição da poesia épica, sobretudo 
medieval. O uso que Burton fez do Jabberwocky é um exemplo de literalização. O 
medo primevo e familiar, presente no poema de Carroll, não conseguiu ser traduzido 
ou transcriado pelo diretor de Alice..., contrariando, assim, um dos pressupostos à 
transcriação, segundo Haroldo de Campos, que é traduzir também os elementos do 
signo de um objeto a outro. Tim Burton se aproveitou de um poema e levou-o ao pé-
da-letra, esquecendo-se das metáforas, desconhecendo o contexto original e o sentido 

13.  Não há como não nos lembrarmos aqui de Medusa, a górgona que petrificava os incautos e foi 
decapitada por Perseu.
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de Umheimlich, no afã de lançar no mercado mais um blockbuster, em uma produção 
pronta para ver – ready-to-see.
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Resumo: 
Neste artigo buscaremos discutir em que sentido o conceito de representação pode 
ser limitado para compreendermos como C. S. Peirce (1839-1914), em sua Filo-
sofia e Semiótica, concebe o caráter da mediação e da semiose para a experiência. 
Inicialmente, veremos que longe de uma identidade entre presença e representação 
a mediação abarca o sentido de uma conexão entre imprevisíveis presenças feno-
menológicas. A própria concepção de categoria fenomenológica de Peirce não de-
pende de uma identidade entre o que pode ser concebível pelo pensamento e aqui-
lo que aparece para uma experiência imersa no espaço no tempo. Caso houvesse 
esta identidade como fundação da mediação, a heterogeneidade e multiplicidade 
qualitativa dos fenômenos – características à primeiridade – ficariam limitadas a 
uma homogeneidade fenomênica. Isto ao passo que a secundidade perderia seu 
valor como uma dimensão na qual uma alteridade singular se manifesta, pois a 
representação faria da alteridade uma unidade já conhecida. Sob outra perspectiva, 
indicaremos que em correlação com as categorias fenomenológicas de primeiri-
dade, secundidade e terceridade, as instâncias semióticas constitutivas do signo 
são concebidas, respectivamente, como representamen (ou fundamento), objeto 
(imediato e dinâmico) e interpretante (imediato, dinâmico [emocional, energético 
e lógico] e final) [Peirce, CP. 4.536]. Então, discutiremos como a semiose, ou ação 
do signo, seria constituída no desenvolvimento das correlações triádicas (atuali-
zadas de forma genuína ou degenerada) entre as dimensões fenomenológicas e 
suas instanciações semióticas. Assim, procurando compreender em que sentido o 
representamen se diferencia de uma representação e esta de uma mediação semió-
tica, apontaremos para o signo como um processo no qual as instâncias semióticas 
que lhe dão corpo se realizam, atual e virtualmente. Por fim, validando a primei-
ridade e o poder trazido pelo acaso como vetor de criação de novidades para um 
pensamento, bem como a secundidade como um campo no qual forças singulares 
existem e se afetam, discutiremos por que na semiótica peirceana a mediação – 
e, podemos dizer, a terceridade – seria concebida como um trânsito de relações 
que refaz suas próprias qualidades ad infinituum, conforme as conexões por ela 
ativadas no heterogêneo continuum semiótico através do qual a experiência e o 
pensamento se desenvolvem. 
Palavras-chave: 
Multiplicidade qualitativa. Pensamento. Semiose. Atual. Virtual. 

EXPERIENCE AND MEDIATION IN CONECTION: SPACES AND LIMITS OF 
THE REPRESENTATION IN THE PEIRCEAN SEMIOTICS. 
Abstract: 
In this paper we’ll seek discuss in that mean the representation can be a limited 
concept to comprehend as C. S Peirce (1839-1914), into his philosophy and semiotic, 
conceives the character of mediation and semiosis to the experience. We’ll see that 
far of an identity among presence and representation, the mediation brought the 
sense of a connection between unforeseeable phenomenological presences. The 
own peircean conception of category and representation don’t depend of an identity 
between that can be conceives by thought and that what appear to an experience 
plunge into space and time. If the mediation has been founded in this identity, the 
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heterogeneity and qualitative multiplicity of phenomena – characteristics of the 
firstness – have been limited to phenomenal homogeneity. This since the secondess 
could lose its value as a dimension which a singular alterity manifests itself, whereas 
the representation could do of the alterity an unity that just was known. By other 
perspective, we’ll indicate that in correlation with the phenomenological categories 
of firstness, secondess and thirdness, the semiotical instances constitutive of the 
sign are conceives, respect as, representamen (or ground), object (immediate and 
dynamical), and interpretant (immediate, dynamical [emotional, energetic and 
logical] and final) [CP. 2.274; CP. 4.536]. We shall discuss as the semiosis, or 
the action of sign, could be constituted into development of triadical correlations 
(actualized of the genuine or degenerated form) between the phenomenological 
dimensions and its semiotical instantiations. Looking understand in that sense 
the representamen itself difference of the representation and this of the semiotical 
mediation, we shall appoint to the sign as a process which the semiotical instances 
that give body to him it’s realized, actual and virtually. Finally, acknowledging the 
firstness and the power brought by chance, such as the secondness as a field which 
singular forces exists and affects itself, in the peircean’s semiotic the mediation 
(and, we can say, the thirdness) could be a transit of relations that remake its own 
qualities ad infinituum., in accords with the connections activated for it in the 
heterogeneous semiotical continuum trough which the experience and the thought 
development themselves.                      
Keywords: 
Mediation. Semiosis. Thought. Actual. Virtual.

Introdução
Consideramos não ser possível negligenciar a presença de uma singular con-

cepção de representação na Filosofia de C. S. Peirce (1839-1914), porém, também 
entendemos não ser necessário valorizar demasiadamente seu sentido no interior desta 
Filosofia. Embora em um primeiro momento de sua reflexão Peirce tenha aproximado 
sua noção fenomenológica de terceridade à noção lógica de representação, mais tar-
de (Peirce, CP. 1.328; CP. 1.378) 1 ele verá que a representação não é suficiente para 
a exploração da multiplicidade qualitativa imanente ao pensamento e à experiência 
concebidos em sua Fenomenologia e Semiótica. Isto porque a representação estaria 
impregnada de uma significação antropocêntrica e dualista na qual há uma necessária 
identidade entre a presença e a representação, entre aquilo que venha a ser uma quali-
dade e uma mediação experimentadas por um pensamento. Por outro lado, na semióti-
ca peirceana a representação não tem o sentido da repetição de uma mesma presença, 
de um mecanismo que atribua identidade ao que se coloca em trânsito para um pensa-
mento. Na semiótica peirceana a representação pode não contemplar o sentido trazido 
pela mediação: o de possibilitar a criação de conexões entre o pensamento e o devir, 

1.  Como convencionado nos trabalhos sobre Peirce, utilizaremos a referência CP. para sua obra 
Collected Papers aqui citada, sendo o primeiro número referente ao livro e o segundo ao parágrafo.
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conexões afirmadas nas e através das semioses enquanto realização da multiplicidade 
qualitativa (atual e virtual) que a experiência abarca. 

1. A mediação como realização da terceridade
Podemos reconhecer nas reflexões de C. S. Peirce (1839-1914) uma recor-

rente preocupação com a compreensão daquilo que constitui a experiência e o pen-
samento.    Voltado à investigação de tudo aquilo que se faça um problema no qual o 
pensamento e a experiência estejam presentes, Peirce realizou pesquisas em distintas 
áreas do conhecimento, tais como Matemática, Física, Química, Filosofia, História e 
Psicologia, conforme comenta Kent (1987 p. 91-120). Podemos dizer que em todas as 
áreas de suas investigações o filósofo americano procurou problematizar como reco-
nhecer e tratar aquilo que pode vir a ser uma qualidade com a qual o pensamento se 
relacione em sua experiência no e através do tempo (CP. 1.185) 

Para Peirce é possível que haja uma abordagem filosófica voltada ao mape-
amento da amplitude e heterogeneidade dos elementos que se manifestam para uma 
experiência no tempo. A Fenomenologia seria a perspectiva filosófica adequada para a 
indicação dos vetores que operam neste mapeamento, sendo por isto considerada pri-
mordial à rede de ligações disciplinares constituídas pela Filosofia (CP. 1.180-187) 2. 

Ao admitir a experiência como o âmbito fundamental no qual o pensamento 
e o conhecimento se constituem através do tempo, caberia à Fenomenologia o estudo 
dos elementos aos quais experiências e pensamentos estão sujeitos no tempo: os fenô-
menos. Na perspectiva fenomenológica de Peirce 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 cor, um odor, uma fórmula, um mapa, 
uma fotografia, etc. – pode ser considerado um fenômeno (CP. 1.284).

Com base nesta primazia da Fenomenologia na apropriação dos elementos 
vivenciados por uma experiência, a investigação fenomenológica se voltaria para o 
reconhecimento de campos de intensidade manifestos nos fenômenos de forma re-
corrente. Estes campos de intensidades teriam algumas de suas principais caracterís-
ticas inventariadas naquilo que Peirce concebeu como suas Categorias. A hipótese 
peirceana (CP.1.286) é que essas categorias possam constituir formas de distinção de 
características destes campos de intensidades ao se expressarem por conceitos simples, 

2.  No diagrama das disciplinas de Peirce, sendo uma 1. Ciência da Descoberta que lidaria com um 
grau de generalidade somente menos abstrato que o da 1 Matemática, a  2. Filosofia  estaria composta 
por:  2. 1 Fenomenologia, 2.2 Ciências Normativas (2.2.1 Estética, 2.2.2 Ética , 2.2.3 Lógica, ou 
Semiótica ) e, 2.3 Metafísica (2.3.1 Ontologia, 2.3.2. Físico-metafísica, 2..3.3 Religiosa). (CP. 1. 180-
193)
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amplos e abrangentes ao ponto de poderem aparecer em qualquer fenômeno de possí-
vel observação e experimentação pelo pensamento 3.  

Nesta perspectiva, Peirce desenvolve sua Fenomenologia propondo que os 
fenômenos apareçam sob três categorias, ou campos de manifestação: a primeiridade, 
que abarca a presença da qualidade, da originalidade, da espontaneidade e do acaso; a 
secundidade, onde incidem a relação, a alteridade e a existência; e a terceridade, habi-
tada pela mediação, generalidade, regularidade e lei (CP. 5.557). 

Na primeiridade a variedade qualitativa é predominante, o que faz com que 
nesta dimensão não haja oposição, ou processo envolvido no fenômeno, mas somente 
qualidades e potencialidades abertas às múltiplas formas de devir nas quais elas podem 
ser atualizadas e virtualizadas para uma experiência. A secundidade é a dimensão na 
qual são definidos 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 pensa-
mento que adquirem uma extensão através do tempo. 

Conforme indica Ibri (1992, p.88), as categorias fenomenológicas peirceanas 
são destituídas de um fundamento antropocêntrico, ainda que elas não possam se des-
vencilhar absolutamente de um traço de antropomorfismo (CP. 5.47)4. A negação de 
um antropocentrismo leva Peirce a argumentar que suas categorias sejam suscetíveis 
à observação comum de qualquer instância de uma experiência para a qual se atribua, 
antropomorficamente, ou, possivelmente, zoomorficamente, uma função de sujeição 
na qual – em algum dos elementos ou momentos desta experiência – algum sentido de 
propósito se afirme (CP. 1.530; CP. 2.86)

Para Peirce, a noção de propósito (purpose) envolve um movimento de su-
jeição e objetivação no qual ocorre a apropriação de uma relação entre qualidades e 

3.  De acordo com Ibri (1992, p. 20-25), Peirce não concebe suas categorias como “categorias 
puras” funcionando como representações a priori que devam ter seus elementos necessariamente 
idênticos, a posteriori, àqueles que aparecem como presenças para uma experiência. Como veremos 
melhor adiante, não cabe às categorias atribuir uma identidade entre aquilo que a experiência 
vivencia enquanto qualidades presentes no fenômeno e aquilo que o pensamento conceba como 
sendo traços destas qualidades mediadas nos signos. Pelo contrário, Peirce valoriza a relevância 
filosófica do conhecimento fenomenológico sem para tanto fazer da Fenomenologia uma espécie de 
“fenomenismo”, ou de alguma doutrina dualista que não conceba valores e sentidos próprios ao geral, 
ao real e ao existente.  

4.  Este traço de antropomorfismo se mostrará ao longo da obra peirceana muito ligado a um viés 
cosmológico, estando mais próximo a um zoomorfismo, no qual forças vivas (animais, orgânicas, 
inorgânicas, humanas) interagem como vetores de criação e metamorfose de suas condições de 
existências, do que a um antropomorfismo que restrinja a heterogeneidade de metamorfoses à 
condição humana.  (CP. 5.212; mmmmmmm).
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objetos por um pensamento. Não há uma instancia transcendente que dite as direções 
deste movimento, mas sim um campo fenomênico imanente no qual os fenômenos 
realizam  conexões e metamorfoses. Assim, sob um viés antropomórfico, cada catego-
ria pode ser vista trazendo consigo a potenciação da presença de habilidades aliadas 
à experiência, concebíveis, respectivamente, como “ver, atentar para e generalizar” 
(Ibri, 1992, p. 6).

Estas habilidades presentes na experiência de um pensamento nos sugerem a 
amplitude de relações abarcadas pelas categorias fenomenológicas na medida em que 
uma instância de experiência (não necessariamente humana) pode vir a ‘ver’ qualida-
des sem qualquer oposição no tempo, ‘atentar para’ relações entre singularidades que 
insistem como tais e ‘generalizar’ regularidades e continuidades através do tempo.  

Conforme nos esclarece Jorge (2006, p. 45-53), a experiência e o pensamento 
possuiriam corporeidades dotadas de extensões de interioridade e exterioridade no 
tempo. Isto porque longe de estar restrito a uma dimensão cronológica, o tempo é 
abordado por Peirce no sentido daquilo que, simultaneamente, contempla durações 
de intensidades e registros de extensionalidades, ou propagações que estas intensida-
des venham a realizar através do tempo. Neste sentido, a “duplicidade” formada pela 
interface móvel entre interior/exterior seria tecida na vivência de fenômenos e signos 
pela experiência e pelo pensamento, estando ela ligada às intensidades de qualidades 
sensíveis, por um lado, e às extensões de cognições e hábitos mentais por outro5.

 Discutindo aspectos das categorias peirceanas frente às relações de interface 
entre interioridade/exterioridade da experiência de um pensamento com o tempo, Jor-
ge (2006, p. 46) assim retrata as categorias fenomenológicas peirceanas:

(...) Primeiridade, ou qualidade que incide como unidade na interioridade, e como diversi-
dade, na exterioridade; a Segundidade, ou reação enquanto fatos passados na interioridade, 
e não-eu, na exterioridade; a Terceridade, ou ordem que é permanência, na interioridade, e 
regularidade na exterioridade. 

Dialogando com as colocações de Jorge acima vemos que a tríade fenomeno-
lógica permite concebermos a qualidade como uma unidade, isto é, uma originalidade 
enquanto interioridade, e uma diversidade, ou possibilidade, pelo lado da exteriorida-

5.  Este duplo que constitui a interface interior/exterior do pensamento não é uma dualidade, pois 
não há uma secundidade na primeiridade que a remeta ao campo de uma relação. O encontro entre 
interior exterior é simultâneo às formas de experimentação de intensidades e suas extensões através 
do tempo, de modo que seria interessante pensarmos este duplo como uma fissura infinitesimal em 
uma unidade dotada de múltiplas e heterogêneas aberturas qualitativas próprias.  Na ótica peirceana, 
as instanciações destas experiências teriam alguns de seus aspectos apreensíveis através dos signos, 
de modo que esta interface interior/exterior se revelará imersa no continuum ontológico e semiótico 
da experiência, que se encontra profundamente desenvolvida na reflexão peirceana acerca do 
Sinequismo. 



13
ª J

or
na

da
 P

ei
rc

ea
na

01 set 2010162

de. A relação (em um sentido lógico) e a reação (em um sentido físico) seria o con-
fronto com um segundo reagente na memória de fatos passados na interioridade, e a 
afetação de uma singularidade existente como alteridade na exterioridade. Por sua vez, 
a mediação seria a fixação de ordem ou permanência pela interioridade, e de traços de 
regularidade e necessidade pela exterioridade    

Com base nestas colocações, podemos dizer que a expressão da terceridade 
na qual a generalidade manifesta traços de sua extensão com maior poder e origina-
lidade é o próprio signo, ou seja, aquilo que pode ser reconhecido como um processo 
de mediação que coloca qualidades e singularidades em trânsito para uma experiência. 
Neste sentido, este colocar em trânsito e generalizar (ou mesmo expandir) a corporei-
dade dos signos através de suas conexões, seria um aspecto fundamental ao processo 
triádico de correlação entre as três dimensões fenomenológicas nas quais os fenôme-
nos se manifestam.

2. A Semiótica e os signos em constituição: amplitudes da mediação 
Em correlação com as categorias fenomenológicas de primeiridade, secun-

didade e terceridade, Peirce concebe as categorias semióticas constitutivas do signo, 
respectivamente, como representamen, objeto e interpretante. (CP. 2.274).  A semiose, 
ou ação do signo, seria o processo de conexão entre um primeiro (representamen) 
manifesto como qualidade original de um fenômeno veiculado enquanto uma uni-
cidade independente de qualquer apreciação; um segundo (objeto) como alteridade 
componente da singularidade constituída em uma relação na qual forças confrontam 
suas existências; e um terceiro (interpretante) como mediação gerada pela regularida-
de enquanto desenvolvimento de um traço de permanência do pensamento através do 
tempo. 

Em razão de inicialmente aproximar suas concepção de signo à de represen-
tamen, Peirce reavalia sua perspectiva (CP. 1.541) ao afirmar que este atua como o 
fundamento do signo, ou seja, como aquilo que traz qualidades em um signo. . Para 
Peirce (CP. 2.273): “Quando se deseja distinguir entre aquilo que representa e o ato ou 
relação de representar, podemos dar ao primeiro o nome de representamen e ao último 
de representação”. 

Vemos que ao diferenciar aquilo que traz qualidades em um signo (o repre-
sentamem) e aquilo que as põe em relação (a representação), Peirce problematiza o 
âmbito diádico da representação, pois ela estaria ligada ao ato ou à relação de repre-
sentar, que seria apenas uma face da mediação na semiose. Sendo aquilo que traz uma 
qualidade para um objeto imediato de um signo – qualidade que pode ser considerada 
uma multiplicidade qualitativa atual pela exterioridade, e uma unidade qualitativa vir-
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tual pela interioridade – o representamen não teria o caráter de uma primeira represen-
tação, já que ele não se manifestaria sob ordens de regularidade mensuráveis, mas sim 
sob intensidades qualitativas que lhe devêm caoticamente. 

Neste sentido, a mediação seria irredutível a ambas as ações, já que o ato e a 
relação de representar não abarcariam as multiplicidades qualitativas, atuais e virtuais, 
trazidas pela exterioridade e interioridade do representamen na semiose (CP. 1.373). 
Assim, entendemos que enquanto fundamento do signo, o representamen poderia ser 
considerado uma unidade qualitativa virtual, pela interioridade, ao mesmo tempo em 
que se faria uma multiplicidade qualitativa atual pela face da exterioridade 

Dialogando com as idéias de Peirce (CP. 1.530; CP. 2.86) somos levado à 
hipótese de que a representação seja uma das expressões da mediação que rege o pro-
cesso semiótico triádico pelo qual um objeto se apresenta qualitativamente distinto 
daquilo que o traz ao universo da experiência de algum interpretante. Caso houvesse 
uma identidade como fundação da semiose, a secundidade perderia seu valor como 
uma dimensão na qual uma alteridade singular se manifesta, pois a representação faria 
da alteridade uma unidade já conhecida e controlada. Com efeito, não haveria uma 
identidade entre presença e representação, entre o que poderia ser definido como uma 
qualidade e como uma mediação de um signo, sobretudo, porque esta seria uma cone-
xão entre signos que abarcam imprevisíveis presenças fenomenológicas, repletas de 
multiplicidades qualitativas atuais e virtuais (CP. 4.219).

Por não ser um processo no qual há apropriação de apenas uma face de um 
objeto por apenas uma face de um interpretante através de um signo – o que expressa-
ria uma degeneração de sua tríade – a semiose é o processo triádico de conexão entre 
as instâncias de fundamento (qualidade), objeto (relação) e interpretante (mediação) 
que aparecem de forma aberta à heterogeneidade de seus aspectos constituintes. Se 
as semioses fossem acontecimentos de natureza estática e homogênea, não haveria 
a emergência e incidência da espontaneidade na criação de qualidades e mediações 
experimentadas por pensamentos. 

Ao discutirmos a concepção de mediação e de semiose é importante que o 
interpretante não seja confundido com a interpretação, pois esta envolve a experiência 
de um pensamento que desenvolva habilidades de generalização, isto é, hábitos inter-
pretantes. (CP. 1.82). A Semiótica peirceana concebe a atividade de interpretantes nos 
quais a mediação da interpretação de um intérprete não precisa estar presente, já que 
este antropocentrismo restringiria a atividade cognitiva que constitui a semiose do in-
terpretante à atividade hermenêutica de um intérprete orgânico e humano (CP 7. 535). 
A interpretação seria, então, uma dimensão cognitiva reconhecível em interpretantes 
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que de algum modo sejam capazes de gerar processos de construção de significados e 
a  emergência de sentidos frente à expansão de semioses de um pensamento. 

Neste sentido, o crescimento das relações entre semioses experimentadas por 
pensamentos expressaria o interpretante como um movimento de apropriação de sig-
nos realizado junto à própria atividade cognitiva capaz de criar e transformar hábitos 
(CP. 3.360). Com efeito, enquanto manifestações de pensamento em desenvolvimento, 
a mediação e os interpretantes estariam em um processo de expansão (CP. 2.303) em 
que diferentes intérpretes gerados pela regularidade do hábito – ou instanciações orgâ-
nicas da interpretação –  permaneceriam provisoriamente no tempo (CP. 6.21).  

Compreendendo que a semiose seja um processo aberto à heterogeneidade dos 
elementos que com ela podem vir a se relacionar, Silveira (2000, p.81) aponta para a se-
miose como um processo triádico irredutível a uma relação diádica:                                “A 
inseparabilidade do signo e de seus interpretantes implica que toda semiose se elabore 
em rede e que conseqüentemente se constitua em um sistema aberto.” Com base na 
argumentação de Silveira podemos compreender que o signo é inseparável de todos 
os seus possíveis interpretantes, já que esta polarização tornaria a semiose uma forma 
fechada em sua própria recursividade diádica entre fundamento-objeto. Sob esta ótica, 
a semiose seria elaborada em rede enquanto um sistema aberto a múltiplas conexões e 
interpenetrações entre signo e interpretante, sendo uma espécie de processo não recur-
sivo e auto-referente, mas sim aberto à geração de novidades, singularidades e regula-
ridades trazidas pela experiência. 

Validando o acaso ontológico (Silveira, 2000) como vetor de criação de no-
vidades para uma experiência, a tríade semiótica teria a extensão de suas ligações 
constituída de modo multidimensional e polivalente, sujeito ao acaso e às afetações de 
singularidades e regularidades em metamorfose no pensamento. Assim, tecidos sob o 
prisma de um continuum infinitesimal de semioses, a Semiótica e o Realismo Ontoló-
gico peirceano não concebem uma unidimensionalidade eidética (relativa às idéias) do 
pensamento e de seus objetos, para a qual, de certo modo, parece apontar Hegel com 
seu método dialético, como discute Hausman (2000, p.11)6, 

Sem intentarmos reduzir o processo da semiose a um exemplo de uma pos-
sível diagramação visual de sua dinâmica, consideramos que este caráter aberto, de 

6. A unidimensionalidade do pensamento e de seus objetos para a qual parece apontar Hegel com seu 
método dialético, como discute Hausman (2007, p.11), não existe no realismo ontológico peirceano 
e em sua semiótica, pois ao incluir algo mais do que a percepção captura, o objeto dinâmico atua 
como uma ressonância da multiplicidade qualitativa virtual interior ao signo. Deste modo, o caráter 
do objeto dinâmico não é o de afirmar um incognoscível, mas sim de apresentar uma exterioridade 
qualitativa e relacional imanente ao devir do processo semiótico. Assim, o objeto dinâmico seria 
aquilo que esta em trânsito fora do signo e é, de algum modo, “substituído”, por algo dentro do 
próprio signo, sendo este substituto o objeto imediato, que pode ser considerado aquilo que incide 
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uma rede que tem suas conexões distribuídas em uma multiplicidade heterogênea e 
polivalente de vinculações pode ser indicado pela imagem abaixo:

         
 Fig. 1 – Esta figura  busca representar as aberturas e extensões de representamen, objeto e interpretante 
na constituição do signo.  Disponível em: <www.unopar.br/.../artigos/3charles/3charles.html>

Na classificação dos signos desenvolvida na semiótica peirceana a figura aci-
ma poderia ser considerada um signo icônico que seria, simultaneamente, uma ima-
gem, pela natureza original de suas qualidades, um diagrama, por indicar relações 
entre singularidades, e uma metáfora, na medida em que contém uma analogia de um 
processo (CP. 2.277) – neste caso específico, daquilo que ocorreria com a semiose.   

Com base nestas definições consideramos que esta imagem atua como uma 
metáfora diagramática da multiplicidade qualitativa atual e virtual inerente à infinita 
diversificação de semioses no interior do signo7. De modo algum a idéia é que toda e 
qualquer singularidade seja submissa à forma de uma identidade matemática, que no 
caso geométrico pareceria estar expressa pela figura do triângulo. Dizemos pareceria 
porque o triângulo não é uma figura geométrica que contemple o processo aí sugerido, 
já que na terminologia matemática esta figura seria apropriadamente considerada um 
tetraedro constituído, no mínimo, sob um espaço tridimensional8. 

Para melhor compreendermos a idéia que este diagrama traz – imaginando 
outras formas derivadas das misturas entre semioses – é preciso que a visualizemos 

como uma existência no interior do próprio signo. 

7.  Vale notar que esta diversificação seria ser chamada semiósica, pois se refere a autogeração do 
processo interior ao próprio movimento de vir a ser signo, como nos esclarece Santaella (1995, p. 
111).

8.  A figura de um triângulo é uma ilusão de perspectiva gerada pela visualização desta imagem como 
uma forma imóvel fixada em um plano bidimensional. Ao visualizarmos este diagrama em um plano 
tridimensional a multiplicidade de ligações semióticas pode se tornar mais clara, pois os espaços em 
branco da imagem não estariam somente em uma relação de figura-fundo com os traços em preto. Sob 
múltiplos ângulos, e mesmo sob ângulos imprevisíveis, os espaços brancos e pretos atuariam como 
vetores da semiose se expandindo em múltiplas dimensões, sendo amalgamados em um continuum  
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não sob uma superfície plana, mas sim multidimensional, de modo que as ligações 
entre os vértices destes ‘triângulos’ – os pontos de conexão que eles criam – surjam 
como formações de poliedros metamórficos. Nesta perspectiva, entendemos que este 
diagrama da semiose suscita a hipótese de que as ligações semióticas não se encerrem 
em um ponto estático – indicado pelo ‘triângulo’ maior formado pela figura –, mas sim 
que elas sejam compostas em redes dinâmicas e expansíveis conforme a organização 
de suas singularidades – indicadas pelas imprevisíveis conexões entre os ‘triângulos’ 
menores. 

3. Mediação semiótica em conexões atuais e virtuais do pensamento 
Como indicamos anteriormente, a ação do signo, ou semiose, se faz na inter-

dependência da integralidade triádica de suas três instâncias semióticas constituintes, 
sendo a semiose ativada de forma genuína, ao realizar completamente esta tríade, e de 
forma degenerada, ao realizar parcialmente estas correlações triádicas, conforme as 
pragmáticas pelas quais ela seja atualizada e virtualizada pela experiência de um pen-
samento (CP. 1.499). De acordo com Santaella (1996, p.95), os termos “degenerado” 
e “incompleto” de modo algum assumem um sentido pejorativo, de modo que essas 
denominações se justificam porque neles a semiose não se completa, não atingindo o 
estágio genuíno, ou seja “de processo ininterrupto, devir, infinitude, difusão e cresci-
mento. Porém, é bom lembrar que estamos muito mais cercados na nossa existência 
concreta, de signos não-genuínos, ou degenerados do que o contrário.”

Ao comentar que a relação genuína consiste em um complexo de relações 
triádicas Peirce enfatiza a importância da correlação entre as três instâncias fenome-
nológicas da experiência para a semiose. A problematização do caráter genuíno e de-
generado da semiose parte de questionamentos fenomenológicos e ontológicos desen-
volvidos por Peirce, a partir dos quais ele concebe que aquilo que é ontologicamente 
se constitua sob a tríade de regimes ônticos tidos como monádico, diádico e triádico 
(CP. 5.547). 

Conforme comenta Rodriguez (2003, p.67), em correlação com as categorias 
fenomenológicas os regimes ontológicos seriam concebidos como dimensões de seres 
ligados a uma mônada, uma díada e uma tríada (CP. 1.293), dimensões que envolve-
riam, respectivamente, unidade, alteridade e generalidade, também manifestas como 
acaso, existência e lei (Silveira, 2000).9 Aqui não nos deteremos na exploração das 

espaço-temporal dotado de heterogêneas conexões.

9.  Não haveria degeneração em uma unidade. Isto significa que apontar o representamen como  uma 
multiplicidade qualitativa significa valorizar sua unidade monádica homogênea pela exterioridade, 
e sua multiplicidade qualitativa heterogênea pela interioridade dos signos em trânsito no continuum 
ontológico e semiótico da experiência. 
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distinções entre os três regimes ontológicos, de modo que nos cabe salientar que aqui 
entendemos a mônada não como uma unicidade vazia enquanto pura possibilidade, 
pura indeterminação, mas sim como uma unidade repleta de multiplicidades atuais e 
virtuais, que tanto podem aparecer pela exterioridade como podem se potencializar 
pela interioridade de um pensamento. 

  Junto às idéias de Peirce, consideramos que se a qualidade incidisse no 
tempo como pura indeterminação, a multiplicidade qualitativa inerente à primeiridade 
seria concebida como uma multiplicidade homogênea, e não heterogênea (CP. 1.303). 
Embora para Peirce a alteridade surja da unidade, a primeiridade e a mônada não são 
consideradas sob o prisma de uma homogeneidade, pois esta acepção correria o risco 
de se vincular a um antropocentrismo, já que ela assumiria a vivência de intensidades 
e a distinção de signos relativos apenas a suas ordens de codificações.   

A perspectiva peirceana irá apontar a homogeneidade como um conceito pró-
ximo ao de continuidade ao abarcar uma heterogeneidade qualitativa (CP. 6.132). A 
diferença seria que o continuum, ou a terceridade, abarcam uma heterogeneidade qua-
litativa e relacional da experiência e do pensamento através do tempo, ao passo em que 
a homogeneidade denota uma indeterminação suscetível aos acidentes do acaso. 

Neste sentido, a heterogeneidade desta multiplicidade diz respeito à idéia de 
que a primeiridade seja um campo fenomenológico no qual se manifestam intensida-
des qualitativas ainda não determinadas, mas aberta a afinidades entre os elementos 
que elas apresentem no, e não através do tempo. Entendendo que para Peirce a diferen-
ciação e a singularização estão sob a intensidade da secundidade, o heterogêneo não 
seria exatamente uma alteridade, já que ele é preenchido por sua própria explosão qua-
litativa que vem a aparecer, atual e virtualmente, na experiência de um pensamento. 

Na imagem que trazemos abaixo Peirce busca apresentar a diagramação das 
tríades semioticamente concebíveis. 

Fig. 2 – Esta imagem busca traçar grafos das condições genuína e degenerada apresentadas na realiza-
ção de uma tríade. Disponível em: http://cricelli.wordlpress.com/2009/07
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Ao apropriar a diagramação utilizada na química e na biologia para a mensu-
ração de valências em processos fisiológicos, Peirce procura traçar formas de ligação 
entre os vetores que atuam na constituição de uma tríada genuína e degenerada. Vale 
notarmos que o grafo de uma mônada genuína poderia ser dado pela imagem de um 
asterisco isolado. Uma diáda genuína por dois asteriscos, e uma tríada por três. 

Partindo da tríade e de suas formas de degeneração, vemos que uma tríade 
monadicamente degenerada seria aquela na qual seus elementos não estabelecem co-
nexões localizáveis, mas apenas proximidades de seus campos de ressonância. Uma 
tríade diadicamente degenerada seria aquela na qual os elementos fecham suas cone-
xões de modo a constituir definições localizáveis de seus caminhos. Já a tríade genuína 
seria a realização de conexões entre os campos de intensidade de modo a manter a ca-
deia semiótica como um processo multidimensional e polivalente, já que a localização 
das conexões entre os vetores seria conhecível sob múltiplos e imprevisíveis prismas.   

Trazemos este grafo das tríades no intuito de apresentar a concepção peirce-
ana da semiose e dos processos triádicos nela engendrados, de modo que ao associar-
mos estes grafos e o diagrama da semiose apresentado anteriormente, considerarmos 
ser indicada a consistência da semiose como um processo metamórfico vinculada às 
multiplicidades qualitativas vivenciadas por uma experiência. Deste modo, entende-
mos a semiose como um processo em rede criado na autogeração de acontecimentos 
que a cada singularização modificam a disposição de seus componentes. 

Concebendo que o signo seja um processo no qual se realizam instâncias se-
mióticas que lhe dão corpo, podemos dizer que este processo é uma espécie de trânsito 
através do qual, simultaneamente, são criados e transferidos aspectos de qualidades e 
relações de um signo para outro signo e assim ad infinitum. Seria como se as semioses 
se dessem em um continuum espaço-temporal heterogêneo no qual elas realizam afe-
tações semióticas em múltiplas dimensões de conexão entre seus elementos e objetos, 
valorizando neste processo as dimensões atuais e virtuais nas quais pensamentos de-
senvolvem seus trânsitos semióticos.  

Considerações finais 
Apresentamos a Fenomenologia peirceana buscando reconhecer em que sen-

tido a terceridade se manifesta como uma dimensão que abarca a regularidade e a 
mediação na qual o signo pode se desenvolver e expandir. Procurando compreender 
de que modo a mediação se distingue da representação na semiótica peirceana, inicial-
mente apontamos para traços antropomórficos e zoomórficos na concepção peirceana 
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de experiência e de pensamento – uma concepção que procuramos deixar claro, não 
limita o pensamento à instanciação humana na qual ele possa vir a aparecer. 

Ao problematizarmos a semiose enquanto um processo triádico irredutível 
à fundamentação de sua dinâmica na representação, entendemos que as instancias 
constituintes do signo permitem, com sua interface entre interioridade/exterioridade, 
a geração de novas e imprevisíveis conexões entre suas atualizações e virtualizações 
para a  experiência de um pensamento  Então, discutimos em que sentido a multipli-
cidade qualitativa virtual interior ao representamen não se reduz a uma multiplicidade 
potencial, já que isto implicaria que possíveis conexões entre qualidades e mediações 
fossem submissas à total e completa atualização de seus elementos na semiose. 

Vimos que a mediação pode contemplar o sentido de uma conexão que afirma 
suas qualidades ao se colocar entre relações que geram novos, imprevisíveis e hete-
rogêneos campos fenomênicos. Seguimos refletindo porque a realização da semiose 
envolve a ativação de correlações triádicas que podem tanto ser atualizadas de forma 
genuína quanto de forma degenerada, sendo ambas as formas de realização das corre-
lações entre as instancias semióticas de representamen, objeto e interpretante, consi-
deradas faces da criação de uma semiose.

Validando o acaso como vetor de criação de novidades na primeiridade, en-
tendemos que a noção de multiplicidade qualitativa atual e virtual não pode ser restrita 
a um campo fenomênico homogêneo. Assim, a espontaneidade que emerge como ori-
ginalidade qualitativa na primeiridade envolve intensidades qualitativas heterogêneas, 
que não podem ser concebidas previamente pela experiência de um pensamento que 
nelas venha a imergir. Enfim, consideramos que a exploração do conceito de media-
ção, de atual e virtual pode nos oferece interessantes vias para uma reavaliação dos 
sentidos, espaços e limites da representação na Filosofia peirceana.
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INTERPRETANTE FINAL: RELAçõES DE MEDIAçÃO RELATIVAS à RE-
PRESENTAçÃO DA DETERMINAçÃO SEMIÓTICA 
Resumo: 
Talvez uma dos principais problemas do Pragmatismo é que nossa experiência 
no mundo tem a consistência de uma “corrente fluente”. Consequentemente, o 
problema da continuidade ou fluência precisa cumprir a tarefa de apreender a ex-
periência enquanto a corrente do mundo flui. De acordo com essa tarefa principal, 
a representação da realidade visa surpreender o mundo em seu devir de coisas 
e ideias relando em seu meio de ralações em transformação. Precisamente, para 
cada Pragmatista, como James, Peirce ou Royce, o fluxo da experiência corre de 
diferentes modos, dependendo de certo temparamento e dos elementos que são por 
ela impelidos. De fato, Peirce ou Royce vão além da simples suposição acerca da 
corrente fluente que perfaz a experiência comum, porque eles conseguiram des-
crever essa corrente na forma da “determinação semiótica”, ao passo que Joyce a 
teria tomado como um rio desatado, ou seja, indeterminado, de água pura. O fluxo 
contínuo puro da experiência, então, não pode deixar de incluir a representação 
da determinação semiótica; caso contrário, ele permaneceria desconecido para a 
mente. Com efeito, essa operação conecta dois campos na filosofia de Peirce. O 
primeiro relaciona à terceiridade como categoria fenoemnológica que expressa a 
representação de relações triádicas através de signos. O segundo campo se refere 
ao interpretante como forma adequada de mediação com respeito à determinação 
semiótica entre relações triádicas envolvendo representamen e objeto. Com res-
peito o primeiro campo, pretendo examinar o importante elo entre terceiridade e 
representação, pois ele está diretamente relacionado com o pensamento, a fim de 
tornar real o significado. Com respeito ao segundo Campo, eu pretendo observar 
duas operações de mediação: uma delas correspondente a representações que estão 
ligadas a relações significantes; e a outra relativa a representações que têm como 
sua condição relações que estão do lado de fora das séries de relações quem com-
põem o significado.
Palavras-chave: 
Peirce. Determinação. Relação. Interpretante. Semiose.

FINAL INTERPRETANT: MEDIATING RELATIONS WITH REGARD TO THE 
REPRESENTATION OF  SEMIOSIC DETERMINATION
Abstract: 
Maybe one of the major Pragmatist problems is that our experience in the world 
holds the consistency of the “flowing stream”. Consequently, the philosophical 
problem of continuity in the plan of the Pragmatism must carry out the task of 
grasping the experience while the stream of the world flows. According to this 
main task, the representation of reality aims at catching the world by surprise in 
its becoming of things and ideas rolling in their medium of transforming relations. 
Precisely, for each Pragmatician, like James, Peirce or Royce, the flow of the 
experience goes by differently depending on a certain mood of the stream and 
on the elements impelled in it. In fact, Peirce and Royce go beyond the mere 
assumption concerning the flowing stream which underlies the ordinary experience, 
because they could describe its current under the “semiosic determination”, 
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while James had taken it as an unchained river of pure water. The continuous 
flow of experience, then, shall take into account the representation of semiosic 
determination; otherwise it would remain unknown to mind. In fact, this operation 
connects two main fields in the philosophy of Peirce.  The first one is related 
to Thirdness as a phenomenological category that conveys the representation of 
triadic relations through signs. The second one refers to interpretant as the proper 
form of mediation concerning semiosic determination among triadic relations 
involving representamen and object. Concerning the first field I shall check the 
important link between Thirdness and representation, for it is closely related to 
thought, in order to make meaning real. With respect to the second field, I shall 
observe two operations of mediation: one of them related to representations 
which are implied in the series of meaningful relations; the other one related to 
representations that have as their condition relations which lie outside the series 
of relations considered in the composition of meaning.
Keywords:
Peirce.Determination. Relation. Interpretant. Semiose.

Maybe the major Pragmatist problem is that our experience in the world holds 
the consistency of the “flowing stream”, as says De Tienne1. Consequently, the phi-
losophical Pragmatism must carry out the task of grasping the experience while the 
stream of the world flows. According to this main task, the representation of the reality 
aims at catching reality by surprise in its becoming of things and ideas rolling in their 
medium of transforming relations. Precisely, for each Pragmatician, like James, Peirce 
or Royce, as shows again De Tienne, the flow of the experience goes by differently 
depending on a certain mood of the stream and on the elements impelled in it. In fact, 
Peirce and Royce go beyond the mere assumption of the flowing stream which under-
lies our experience of the world, because they could describe or determine its current 
under the “semiosic determination”2, while James had taken it as an unchained river of 
pure water. In a certain way, Peirce and Royce warned James about the dangers of any 
unrestrained continuity, just like did Nietzsche in relation to Heraclites’ pupils about 
the river where no one could ever enter twice3. Of course, Peirce has his own lesson 
about Heraclites’ river:

I will remark that although it is a Heraclitan river - […] (i.e., one of those rivers one can only 
cross once, because it is the water in its instantaneous place) – yet this does not prevent the 
recognition of its relation to other Heraclitan states of the same water; so that, notwithstan-
ding that a quite instantaneous state compose this river, every drop has its temporal relation 

1.  DE TIENNE, A. The “flowing stream” that carries pragmatism: James, Peirce, and Royce. 
Cognitio, São Paulo, v.8, n.1, p. 45-68, jan./jun. 2007.

2.  id., p. 48.

3. , cf. NIETZSCHE, F. Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben. In: SCHLECHTA, 
K. (Herausgegeben), Friedrich Nietzsche Werke in drei Bänden, erster Band, München: Carl Hanser, 
1954, p. 212-213.
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to the state of the water at another indefinitely near instant; so that while instantaneous, every 
part of it has a definite velocity (CP4 6.325, c.1909)

 The continuous flow of experience, then, implies the representation of 
semiosic determination because it is necessary to interconnect every “instantaneous 
state” on time in order to determine its meaning (“definite velocity”); otherwise the 
flowing stream of reality would remain unknown and blind. In fact, this operation 
connects two main fields in the philosophy of Peirce.  The first one is related to Third-
ness as a phenomenological category that conveys the representation through signs. 
The second one refers to the interpretant as the proper form of mediation concerning 
semiosic determination between a quality and an object.

It will be useful, in order to properly starts my argument, to remember some 
features related to Thirdness on Peirce’s Phenomenolgy. Thirdness is defined by Peirce 
as an intellectual synthesis that perform the association between the qualities (Firs-
tness) and the facts (Secondness). Thirdness is the place where the “interpretation” 
takes place, so that it is then understood as the primary activity related to the repre-
sentation of the flowing stream. It must present, therefore, something in common with 
Firstness and Secondness and, at the same time, maintains some inner character apart 
from them. Peirce observes exactly that Thirdness can also be called a “general fact”; 
“fact” as it takes part on the actuality of Secondness and “general” as it conveys the 
generality of qualities (Firstness). 

There is an important link between Thirdness and representation, for it is clo-
sely related to prediction, law and thought, in order to make meaning real. Thirdness 
is the category of “phaneron” whose main feature is the “prediction”, defines Peirce in 
1903 (CP 1.23-6), which are as ordinary as the qualities (Firstness) and the facts (Se-
condness), since “five minutes of our walking life will hardly pass without our making 
some kind of prediction” (CP 1.26). Predictions hold a “general nature” and therefore 
could be fulfilled by a current event. And, adds Peirce, predictions do have a tendency 
to be confirmed, because we wait that “future events have a tendency to conform to a 
general rule”. For that reason, in the words of Peirce, Thirdness “is the mode of being 
which consists in the fact that future facts of Secondeness will take on a determinate 
general a character” (CP 1.26). Thought is third as well as law, since Peirce states that 
“law is a matter of thought and meaning” (CP 1.345), that is, the achievement of a law 
implies the existence of thought. The law as a third requires a conclusion drawn from 
two premises. It implies, therefore, that the “general fact” or Thirdness establishes 

4.  Para todas as referências com a notação CP, o item bibliográfico é: PEIRCE, C.S. Collected 
Papers of Charles Sanders Peirce, vols. I-VI, ed. by Charles Hatshorne and Paul Weiss. Cambridge/
Massachusets The Belknap of Harvard University Press, 1935.
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connection through facts and qualities through a third. These one is to be the proper 
element of Thirdness because they make the representation of the flowing stream real. 
What does that mean?

It is only by means of Thirdness that meaning emerges. Meaning concerns a 
law which is presumed by the mere opposition of objects to which qualities are made 
more than perceptions. An opposition is a crude space-time contact which typifies 
Secondness, while Thirdness is described by a logical relation which should not be 
confounded to the space-time contact. Thirdness is neither space-time experience of 
changing perceptions (resistance), nor affections of qualities but refers to some intel-
lectual feelings of relations, which follow the logical conjunctions because, although, 
in order to, thus, or, etc. That is why only Thirdness make meaning real. But, if we 
take closely the operation of Thirdness to convey representation, it seems to be a gap 
in the way any meaning might come up. We must check this gap of meaning.

The meaning begins with a limited series that is set up through the association 
between a quality and an object, for instance, between blue and sky. Although being 
the blue of the sky due to certain circumstances or current facts, the series of meaning 
is open to the climatic events which make the sky blue and not, for instance, gray 
(cloudy). Hence, the series might possibly fork onto the physical and chemical causes 
which explain why the sky is blue and not green or yellow in our planet during the 
clearer days. The series of meaning proceeds indefinitely to the extent that any natural 
relation could be alleged to determine a law, says Peirce: “so there is an infinite regres-
sion here. Finally, the interpretant is nothing but another representation to which the 
torch of truth is handed along; and as representation, it has its interpretant again. Lo, 
another infinite series” (CP 1.338). This is the first operation related to meaning and 
the interpretant plays the main character in it.

As a matter of fact, the result of meaning is an entity or mode of being proper 
to Thirdness, called the “interpretant”. The mind production of interpretants depends 
on a judgment that establishes the association of the qualities and facts. “For instance”, 
shows Santaella, “blue, the simple and positive blue, it is a first. The sky, as place and 
time, where the blue actualizes, here and now, it is a second. The intellectual synthe-
sis, cognitive elaboration - the blue in the sky, or the blue of the sky -, it is a third”5. 
 The feature basically attached to Thirdness is that the interpretant is a “third” or “half 
term” with regard to Firstness and Secondness. Thirdness depends on the intermedia-
ting role of the interpretant, since the “mediating representation may be termed an in-

5.  SANTAELLA, A Assinatura das Coisas:Peirce e a Literatura Rio de Janeiro: Imago, 1992, p. 
51-52.
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terpretant, because it fulfils the office of an interpreter, who says that a foreigner says 
the same thing which he himself says.” (W6 2:53-4, 1867)

This first operation of meaning fulfills the infinite task of the interpretant in-
side the series relating qualities to objects whatever, because meaning endures as long 
as there is an interpretant which mediates qualities and objects in order to determine 
the semiosic flowing. Nonetheless these series might go on endlessly, they are only 
the condition to meaning, because “the meaning itself lies outside these series: in the 
[Peirce’s] early theory it is the abstraction constituting the unconscious idea, and in the 
later theory it is habit”7, says Murphey. But how could meaning lie outside the series of 
qualities and objects to be represented? Peirce answers: “but an endless series of repre-
sentations, each representing the one behind it, may be conceived to have an absolute 
object at its limit” (ibid.). What is the “absolute object” of meaning if it lies outside the 
series of semiosic determination? And Who could represent its outwardness?

In order to respond to these questions we must describe the second operation 
related to meaning. 

Law, as defined above, is the meaning recognized between a quality and an 
object in a series of analytical relations. But, we know that, in the flowing stream of 
reality, the series of relations referred to meaning could go further up to indefinite 
distinctions of its terms, so that they would be taken to the limit where the natural re-
lations become vague. Then, meaning might possibly appear as if it could not supply 
the mediation which links a quality to an object; it means, the semiosic flowing could 
not be determined and represented. For instance, the twilight by the sunset that merges 
the blue of the day and the dark of the night. The limit of the law related to the natural 
relations splits the mediation because it arrives to an in-between situation in which 
the previous relation (blue/sky) has not finished yet, but a new one (dark/sky) has not 
begun. As a matter of fact, we may say that two qualities are in fight for one object and 
no relation is yet fixed, so as to make a steady representation.  

This moment of instability between two series of meaning is also when the 
Thirdness is to be taken as the element of thought not related to natural relations (law). 
Thought, instead of trailing meaning along the series of relations, it extracts meaning 
from the crossing between series. According to the previous example, any law consist 
of the natural relations that rule blue sky (day) or dark sky (night) and their various 

6.  PEIRCE, Ch. S. The Writings of Charles S. Peirce. 6 vols. to date. Vol. 1, edited by Max Fisch et 
at., vol. 2, edited by Edward C. Moore et al., vols. 3-5, edited by Christian Kloesel et al., vol. 6, edited 
by the Peirce Edition Project. Bloomington: Indiana University Press, 1980-2000.

7.  MURPHEY, M. The development of Peirce’s Philosophy, Cambridge, Mass.: Harvard University 
Press, 1961, p. 314.
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series of meaning. But the passage among whichever series of meaning may be taken 
into account is thought, for only thought has the strength to go in-between qualities 
(blue and dark) in order to follow a change in the flowing stream of reality. 

So, we must face two operations of meaning: one of them related to represen-
tations which are implied in the series of relations; the other one related to represen-
tations which lie outside the series of relations considered to compose meaning. But, 
what has become of the interpretant that brings about the mediation so that the mea-
ning relationship could set forth some real Thirdness phenomenon within the reach of 
representation? How the semiosic representation of the flowing stream of experience 
could be properly represented when we consider the operation of meaning either inside 
or outside the series of any meaning relation?

“A mediating representation may be termed an interpretant, because it fulfills 
the office of an interpreter” (CP 1.553). But, performing mediation as to the semiosic 
determination depends on the reference both to the quality, to the object and to the 
interpretant. First, any sign must point out to a quality as a sign to be assigned to an 
object; second, any sign must indicate the object through a sign; third, it must refer to 
the interpretant as a sign apart from the actual relation to its object and separately from 
the quality it points. The first operation is performed by the immediate interpretant, 
“which is the interpretant as it is revealed in the right understanding of the Sign itself” 
(idid.); the second one, is performed by the dynamic interpretant, “which is the actual 
effect which the Sign, as a Sign, really determines” (CP 4.536). But the full semiosic 
determination must combine the two previous interpretant’s operations into a third 
one performing a double bind around the immeditate and the dynamical interpretant, 
through the final interpretant, “which refers to the manner in which the Sign tends to 
represent itself to be related to its Object” (ibid.), it “is that toward which the actual 
tends.” (Letter to Lady Welby, SS 110-1, 1909)8. But, “I confess that my own concep-
tion of this third interpretant is not yet quite free from mist.” (CP 4.536) According to 
my argument, the final interpretant works outside, it means, in-between the series of 
actual objects and qualities; and it is my hypothesis to disperse the “mist”.      

8.  Semiotic and Significs: The Correspondence Between Charles S. Peirce and Victoria Lady Welby. 
Ed. by Charles S. Hardwick & J. Cook (1977) Bloomington: Indiana University Press.
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Resumo:
O objeto da presente análise é uma fotografia preta e branca, da série Caos Ur-
bano, 1992, em formato digital, de autoria de Eustáquio Neves. Através de um 
estudo analítico em semiótica peirceana, este trabalho busca esclarecer como se 
fundamenta este signo visual, nas relações do Signo em si mesmo (S), do Signo 
com seu Objeto (S-O) e do Signo com seu Interpretante (S-I), em uma linguagem 
fotográfica cuja intervenção/fragmentação opera para o enriquecimento da experi-
ência sensória da visualidade. Segundo Rubens Fernandes Junior “A matéria pri-
ma da fotografia – o mundo “real” visível – parece estar em permanente perigo de 
extinção. A partir do advento das tecnologias de suporte e veiculação de imagens, 
constata-se que a mediação interativa tem ocupado o lugar da “realidade”, de for-
ma tão persuasiva que já não se questiona mais a imagem, pois estamos familia-
rizados com a representação da representação da representação.” (FERNANDES 
JUNIOR, 2005). Neste sentido, entendemos que a relação do signo com seu supos-
to referente não ocorre meramente via registro fotográfico, captação dos estímulos 
visuais do mundo pelo mecanismo da câmera, mas a relação entre os diversos 
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registros criados através de processos químicos, tecnológicos e, principalmente, 
cognitivos de seus interpretantes. Sabendo que o signo artístico não possui um 
sistema de leis prévias que permitam regular sua interpretação exata e, sendo sua 
característica de ícone a mais proeminente, vemos que a arte de Eustáquio Neves 
não exerce uma função concreta, mas apenas uma “presentidade” estética exacer-
bada, como se estivesse construindo um universo onírico. Diante deste fenômeno 
sígnico complexo, acreditamos ser válida a opção por um olhar peirceano capaz 
de enxergar uma rede de relações entre os fragmentos de realidade e de “fantasia” 
sintetizados na fotografia. Uma vez que para Peirce todo o signo é um compósito 
de relações, este trabalho se propõe a esclarecer como o funciona seu mecanismo 
triádico. Para tanto, utilizaremos a metodologia apresentada em Semiótica Aplica-
da (SANTAELLA, 2002), tomando-a como um modelo analítico estratégico para 
extrair as mensagens que permeiam o signo e os processos de significação da 
fotografia em questão.
Palavras-chave: 
Fotografia. Semiótica. Arte. Onírico.

THE ONIRIC IN EUSTAQUIO NEVES PHOTOGRAPHY 
SEMIOTIC ANALYSIS ON URBAN CHAOS PHOTO SERIES (1992) 
Abstract:
The present study analyses a black and white photography, from the series Urban 
Caos, 1995, in digital format, of photographer Eustáquio Neves. Through a 
peircean semiotics view, this work searches the fundamentals of this visual sign, 
of the relations in respect of the Sign itself (S), the Sign and its Object (S-O) and 
the sign and its Interpretant (S-I), in a photographic language which intervention/
fragmentation operates for enhancing the sensory experience of reality. According 
to Rubens Fernades Junior “The raw material of photography – the “real” visible 
world – seems to be in permanent extinction risk. Since the arrival of imaging 
support and distribution technologies, it is evidenced that the interactive mediation 
has taken place of “reality”, in such a persuasive way that the image is no longer 
questioned, because we are acquainted to the representation of the representation’s 
representation”. (FERNANDES JUNIOR, 2005). This way, we understand that the 
sign relation to its supposed referent does not occur merely through photographic 
registration, capturing visual stimulus from the world through the mechanisms 
of the camera. It is the relation between the various registries created from 
chemical, technological and, especially, cognitive processes of its interpretants. 
Knowing that the artistic sign does not have a previous rules system the allows the 
regulation of exact interpretation, and being an icon is its most distinguishable 
characteristic, we see that Eustáquio Neves art doesn’t play a concrete function 
but only an exasperated “presentity” aesthetics, as if it was building an oniric 
universe. In face of this complex signal phenomenon, we believe we can have a 
peircean view capable of seeing a network of relations between the fragments of 
reality and “fantasy” synthesized in the photography. Since Peirce considers that 
the sign is an agglomerate of relations, this work pretends to enlighten how his 
triadic mechanism works. To do so, we will make use of the methodology presented 
in Semiótica Aplicada (SANTAELLA, 2002), taking it as a strategic analytical 
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model to extract the ideas involved in the sign and the signification processes of 
the subject photography.
Keywords: 
Photography. Semiotics. Art. Oniric.

Introdução
O objeto da presente análise é uma fotografia preta e branca, da série Caos Ur-

bano, 1992, em formato digital, de autoria de Eustáquio Neves. Através de um estudo 
analítico em semiótica peirceana, este trabalho busca esclarecer como se fundamenta 
este signo visual, nas relações do Signo em si mesmo (S), do Signo com seu Objeto 
(S-O) e do Signo com seu Interpretante (S-I), em uma linguagem fotográfica cuja 
intervenção/fragmentação opera para o enriquecimento da experiência sensória da vi-
sualidade. Para tanto, utilizaremos a metodologia apresentada em Semiótica Aplicada 
(SANTAELLA, 2002), tomando-a como um modelo analítico estratégico para extrair 
as mensagens que permeiam o signo e os processos de significação da fotografia em 
questão.

Eustáquio Neves e sua fotomontagem
Eustáquio Neves, fotógrafo brasileiro, natural de Minas Gerais, desenvolve 

um trabalho fotográfico de expressão pessoal, sustentado por pesquisas sobre técnicas 
fotográficas alternativas, no qual desenvolve uma linguagem fotográfica baseada na 
construção de imagens por manipulações e sobreposições de negativos. Sua sensibili-
dade artística aliada à sua formação em química o fazem produzir um trabalho fotográ-
fico com uma visualidade muito própria, bem distante da fotografia documental.

Seu trabalho se dá pela construção de realidades a partir de fragmentos de 
imagens de vários negativos, que são sobrepostos durante o processo de edição, no 
espaço escuro do laboratório. No seu processo de trabalho, o fotógrafo determina uma 
imagem “principal” e a ela junta até 30 fragmentos ao que chama de “entorno” desta 
imagem. A experimentação com produtos químicos não convencionais no processo 
fotográfico, e a incorporação do acaso na busca por colorações, texturas, formam uma 
trama complexa que potencializa a expressão de suas imagens, criando como já co-
mentado, uma visualidade bastante particular, que aponta para um universo onírico 
carregado pelas lembranças, pelo imaginário e pelas vivências do fotógrafo.

A fotografia que será analisada neste trabalho é composta por várias camadas 
sígnicas, se trata de uma fotomontagem produzida pela junção de vários fragmentos de 
cenas distintas. Assim, não é apenas o registro de fatos acontecidos, mas uma imagem 
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que causa um estranhamento, pois apresenta uma construção visual cheia de impossi-
bilidades.

Uma fotografia, assim como propõe Philippe Dubois, “aparece como uma 
fatia, uma fatia única e singular de espaço-tempo, literalmente cortada ao vivo” (DU-
BOIS: 2003, 161), a imagem de Neves, seria então, composta por várias fatias, que 
sobrepõem espaços e tempos distintos na construção de uma imagem final sem um 
referente único. Esta imagem tem como ponto de partida, o registro pelo aparato ótico 
da câmera fotográfica, mas é ao transfigurar a realidade que o fotógrafo cria um emara-
nhado de espaço-tempo que se contrapõe ao uso unicamente documental da fotografia 
e amplia suas possibilidades expressivas. Cada um dos fragmentos usados na com-
posição tem em si uma característica intrínseca da imagem fotográfica – são índices, 
“literalmente uma emanação do referente” (BARTHES, 1984: 109), mas a imagem 
final dilata nossa percepção ao jogar com ruídos, apresentar contradições colocando 
na mesma superfície acontecimentos diacrônicos como sincrônicos, e criando espacia-
lidades que não existem no mundo concreto. 

Segundo o autor Rubens Fernandes Júnior, o trabalho de Eustáquio Neves 
pode ser relacionado com o conceito de fotografia expandida1: “A fotografia expan-
diu seu território de ação, passando do documento fiel da realidade para a percepção 
de novos tempos e espaços; da idéia de informação e memória, para o contingente e 
o imponderável”. (FERNADES JÚNIOR: 2002, 108). Assim, a fotografia analisada, 
e quase toda a obra de Eustáquio Neves, pode ser considerada como produto de um 
processo de criação que subverte e rompe com algumas regras da produção fotográfica 
com a finalidade de provocar questionamentos.

Vilém Flusser em Filosofia da caixa preta, afirma que o verdadeiro fotógrafo 
é aquele que manipula o aparelho buscando “potencialidades ignoradas”. Sobre o con-
texto da produção fotográfica o autor reflete:

Se considerarmos o aparelho fotográfico, constataremos que o estar progra-
mado é o que o caracteriza. As superfícies simbólicas que produz estão de alguma 
forma, inscritas previamente (“programadas”, “pré-escritas”) por aqueles que o pro-
duziram. As fotografias são realizações de algumas das potencialidades inscritas no 
aparelho. O número de potencialidades é grande, mas limitado: é a soma de todas 
as fotografias fotografáveis por este aparelho. A cada fotografia realizada, diminui o 

1.  A fotografia expandida existe graças ao arrojo dos artistas mais inquietos, que desde as vanguardas 
históricas, deram início a esse percurso de superação dos paradigmas fortemente impostos pelos 
fabricantes de equipamentos e materiais, para, aos poucos, fazer surgir exuberante uma outra 
fotografia, que não só questionava os padrões impostos pelos sistemas de produção fotográficos, como 
também transgredia a gramática desse fazer fotográfico.
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número de potencialidades, aumentando o número de realizações: o programa vai se 
esgotando e o universo fotográfico vai se realizando. (FLUSSER: 2002, 23)

Podemos notar aproximação entre essas afirmações de Flusser com a feno-
menologia peirceana, já que o autor apresenta o programa dos aparelhos como poten-
cialidades (um primeiro) e as fotografias como realizações dessas potencialidades (um 
segundo).

Voltando o olhar para o trabalho de Neves à luz da filosofia flusseriana,vemos 
que é possível considerar que ele cria imagens que superam os limites inscritos no 
aparelho, ao explorar as possibilidades oferecidas pela câmera fotográfica, e ampliar 
essas possibilidades estendendo sua criação ao processo de edição e montagem no 
laboratório. 

O fotógrafo junta suas inquietações, sua ideologia à exploração do sistema 
câmera – laboratório e constrói fotografias que estão além das “potencialidades inscri-
tas nos aparelhos”. Em busca de modos de expressar seus pensamentos e questiona-
mentos, estrutura uma linguagem própria, cria um universo visual particular e expande 
a programação dos aparelhos.

Percursos para análise semiótica peirceana
Tendo em vista que o presente trabalho pretende ser um estudo analítico da 

fotografia de Eustáquio Neves acima assinalada, será realizada uma pequena incursão 
sobre os percursos da aplicação da semiótica peirceana. Apenas após essa breve pince-
lada teremos elementos suficientes para fundamentar nosso estudo analítico.

Em primeiro lugar, deve-se insistir no fato de que a teoria dos signos em 
Peirce não é um método engendrado especificamente para aplicação empírica. As ca-
tegorias e classificações peirceanas, apesar de seu caráter geral e abstrato, têm um sen-
tido muito mais abrangente do que uma simples taxonomia, cujos padrões envolvem 
aspectos filosóficos mais profundos, compondo de maneira orgânica o vasto edifício 
do conhecimento desenvolvido pelo autor. Não cabe, no âmbito deste trabalho, a ex-
planação de todo o arcabouço teórico de Peirce, mas, é importante ressaltar que esta 
“ressonância teórica” do universo sígnico permite que a análise semiótica de funda-
mentação peirceana resulte, além de uma exposição lógica dos diversos componentes 
do objeto analisado, em um esclarecimento das relações subjacentes à ação sígnica: 
referencialidade, mediação e interpretação.    

E mais, no contexto específico deste trabalho, a análise semiótica peirceana 
permite o alargamento da compreensão da imagem, uma vez que ultrapassa o possível 
caráter narrativo ou discursivo da mesma, possibilitando, além disso, o entendimento 
das conexões entre o campo material das imagens como representações visuais e o 
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campo imaterial das imagens mentais. Neste sentido, torna-se viável uma análise se-
miótica consistente da fotografia de Eustáquio Neves à medida que, instaurando-se no 
suporte material fotográfico, nas intervenções nele operadas pelo artista e nos indícios 
difusos da realidade urbana referenciadas na imagem, permite a visualização da cons-
trução do efeito onírico e estético da mesma.

A chave teórica deste percurso analítico é a introjeção, realizada por Peirce, 
das três categorias fenomenológicas universais no modelo triádico do signo, ou seja, a 
fundamentação da semiótica, ou gramática especulativa, na fenomenologia. Por outro 
lado, esta “intersecção” fenomenologia/semiótica permite especificar o termo repre-
sentar como uma das funções da mediação e, ao mesmo tempo, compreendê-lo de for-
ma integrada com a noção de apresentação e presentificação. Assim sendo, passaremos 
a discutir sucintamente estes conceitos e suas interligações 2.

A fenomenologia, segundo Peirce, parte do simples olhar para qualquer coisa 
que apareça à mente ou à percepção, seja um fenômeno externo, um sonho, uma idéia 
geral e, por meio do poder observacional, da faculdade de discriminação e da genera-
lização, deve traçar um catálogo de categorias que pertençam a todo e qualquer fenô-
meno. Deste empreendimento, Peirce chegou à conclusão que há fundamentalmente 
apenas três elementos formais de qualquer elemento fenomênico e que se constituem 
em categorias universais do pensamento e da natureza, denominados de primeiridade, 
secundidade e terceiridade.

A categoria da primeiridade nasce como um modo caracterizado pela experi-
ência da unidade, consciência passiva da qualidade sem reconhecimento ou análise, da 
imediatidade, originalidade, do acaso, sentimento e ausência de ação. A secundidade 
surge da consciência do sentido de resistência de um fato externo, de interrupção, con-
flito, surpresa, dualidade, implicando ação e reação bruta. Deve-se ressaltar que a idéia 
de segundo envolve a idéia de primeiro, uma vez que estar em conflito depende de um 
conjunto de qualidades que o tornaram possível. A categoria da teceiridade abriga a in-
teligibilidade, o pensamento. É a instância que torna possível a cognição, inserindo-se 
a autoconsciência e o processo temporal. Somente a partir desta instância a dualidade 
pura pode evidenciar-se como intencionalidade, razão ou lei.

Entretanto, a idéia mais proeminente de terceiridade é a de signo ou repre-
sentação, enquanto mediação indispensável para a percepção, apreensão e cognição 
do mundo. De forma ampliada, a terceiridade é uma regra de crescimento e aprendi-
zagem, associando-se às idéias de generalidade, infinitude, difusão e continuidade. 

2.  O desenvolvimento teórico que se segue está baseado nas considerações sobre Peirce realizadas 
pela semioticista Lúcia Santaella, especialmente nos livros “A teoria geral dos signos” (2008), “O que 
é semiótica” (1983) e “Matrizes da linguagem e pensamento” (2005). 
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Portanto, a terceira categoria corresponde à definição de signo genuíno e que conduz à 
noção de semiose infinita e ação do signo, ou seja, a capacidade de gerar e se desenvol-
ver num outro signo, este último denominado por Peirce de interpretante do primeiro. 
Por outro lado, o signo só pode funcionar à medida que ele se coloca no lugar de outro 
signo, ou seja, em certa medida representa um objeto, entendido não necessariamente 
como uma coisa palpável mas como qualquer ocorrência possível, incluindo abstra-
ções, sentimentos, possibilidades ou um conjunto de coisas.

Assim sendo, percebe-se imediatamente a relação entre a fenomenologia e 
a semiótica, à medida que a própria definição de signo genuíno surge da categoria da 
terceiridade, entretanto, esta intersecção gera outras conseqüências. A primeira refere-
se ao fato que a categoria da terceiridade engloba em si as categorias da primeiridade 
e da secundidade, significando, por exemplo, que na tessitura da cognição ou conhe-
cimento, o sentimento e a vontade (conflito) são partes integrantes, ou seja, não há 
uma demarcação rigorosa entre estados mentais. A segunda refere-se ao fato de que 
este estado mental relativo ao conhecimento é bastante superficial, tornando possível a 
emergência, ainda que de forma fugaz, de momentos de pura qualidade de sentimento 
ou de intensa proximidade física, percepção bruta do fenômeno; momentos que pare-
cem romper esta lógica infinita da razão interpretadora.

Justamente esta possibilidade de emergência de estados mentais ligados à 
primeiridade e secundidade levou Peirce expandir a noção de signo, verificável na se-
guinte afirmação: “mas nós podemos tomar signo num sentido tão largo a ponto de seu 
interpretante não ser um pensamento, mas uma ação ou experiência, ou podemos alar-
gar tanto o significado de signo a ponto de seu interpretante ser uma mera qualidade de 
sentimento” (PEIRCE, apud SANTAELLA, 2004:91). Desta forma, fica estabelecida 
a base de sustentação fenomenológica da semiótica, capaz de incluir tanto a noção de 
signo genuíno quanto as duas noções gerais de signos não genuínos, ou quase-signos. 
No caso específico do objeto de análise deste trabalho, é este alargamento da noção de 
signo e interpretante que permite o entendimento das nuances semióticas presentes no 
contato com a fotografia de Eustáquio Neves, capazes de mediar algo que ultrapassa 
a noção de mundo real visível, remetendo à imaterialidade das imagens mentais do 
universo onírico.

Além disso, a fenomenologia sustentará as três principais tricotomias da re-
lação sígnica: o signo em si; a relação do signo com o objeto, isto é, aquilo a que o 
signo se refere, e a relação do signo com o interpretante, isto é, o tipo de efeito que o 
signo aciona na mente de um interpretante real ou potencial. Porém, antes de especi-
ficarmos estas tricotomias, retomaremos a noção de mediação e representação. Como 
assinalamos acima, o alargamento da noção de signo implica que não é necessário que 
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se estabeleça uma relação triádica genuína para que algo funcione como signo, ou seja, 
uma relação diádica ou uma simples qualidade monádica pode funcionar como signo, 
até mesmo quando estas produzem uma mera qualidade de sentimento na mente de um 
intérprete.

Assim sendo, no caso da díada não se fala em representação, mas em apre-
sentação e no caso da mônada, fala-se em quase-representação ou até mesmo em “pre-
sentificação”. Como dentro da terceiridade representativa há a secundidade e a primei-
ridade, também dentro da representação há o nível de apresentação e presentificação. 
E mais, na representação triádica o elemento de secundidade estabelece a referenciali-
dade e o elemento de primeiridade a faculdade imaginativa. Além disso, deve-se dis-
tinguir que na relação triádica a mediação é função geral do signo, ou seja, funcionar 
como intermediário entre o objeto e o seu efeito. Dentro da mediação há dois vetores:

“1) o vetor de representação que aponta do signo e interpretante para o objeto, 
pois o interpretante, mediado pelo signo, também representa o objeto através do signo, 
2) o vetor de determinação que vai do objeto para o signo e do signo para o interpre-
tante. Em ambos os vetores, o signo ocupa a posição de mediador, sendo um elemento 
de síntese (Santaella: 2009, 192).

Conforme havíamos mencionado anteriormente as tricotomias da relação síg-
nica estão diretamente relacionadas com as três categorias universais da fenomenolo-
gia e se fazem presentes nas relações do signo com os diferentes objetos e interpretan-
tes, fundamentados da seguinte maneira:

SIGNO EM SI SIGNO- OBJETO SIGNO-INTERPRETANTE

Quali-signo Ícone Rema

Sin-Signo Índice Dicente

Legi-signo Símbolo Argumento

A primeira tricotomia corresponde ao signo em si mesmo, no seu modo de ser, 
aspecto ou aparência, revestindo-se na forma de qualidade, existente ou lei. O modo 
como o signo se refere a outro elemento, ou seja, algo que determina o signo e que 
ele de algum modo representa, dentro de certos limites e capacidades, é o que está na 
base da segunda tricotomia: ícone, índice e símbolo. A terceira tricotomia diz respeito 
ao tipo de interpretante que cada um desses signos está apto a gerar: no caso do ícone, 
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o interpretante é um rema, no caso do índice, é um dicente e, no caso do símbolo, o 
interpretante será um argumento.

Destas linhas básicas do universo teórico de Peirce a respeito do signo, apre-
sentamos um percurso de aplicação para extrair as conseqüências analíticas do objeto 
de estudo, sempre enfatizando a proeminência das categorias fenomenológicas e suas 
inter-relações.

No próximo tópico, iremos conciliar estes conceitos gerais com outros con-
ceitos mais específicos, relacionados ao modo como eles aparecem em funcionamento 
sígnico na linguagem visual fotográfica. Entretanto, a passagem dessa abstração para 
a concretude não pode ocorrer sem alguma adaptação do modelo para uma espécie 
de modelo-analítico. Neste sentido, utilizaremos o modelo apresentado em Semiótica 
aplicada (SANTAELLA, 2002), com o intuito de esclarecer os aspectos mais experi-
mentais da comunicação visual em questão.

Assim, em um primeiro nível (denominado qualitativo-icônico) será possível 
verificar a correspondência entre a qualidade que se apresenta no próprio signo e a 
qualidade do objeto a que o signo está associado, devendo-se ter em conta que o inter-
pretante gerado por este nível se caracteriza meramente como hipótese interpretativa 
(rema). Em um segundo nível (singular-indicativo) será possível estudar o aspecto do 
signo em si e a sua conexão existencial com o objeto, além de avaliar como a relação 
do signo com o objeto provoca uma estrutura proposicional no interpretante. Por fim, 
no terceiro nível (convencional-simbólico) o aspecto convencional pode ser trabalha-
do em sua correlação com o modo simbólico, pelo qual ele se liga ao objeto, bem 
como estudando os argumentos que gera (isto é, que mecanismos permitem organizar 
uma regra interpretativa argumentativa). Desse modo, a análise seguirá os aspectos 
semióticos - quali, sin, legi, ícone, índice, símbolo, rema, dicente, argumento   - mas 
principalmente, estará focada na sua proeminência monádica (no aspecto mais pro-
priamente qualitativo-icônico), diádica (singular-indicativo) e triádica (convencional-
simbólico).

Análise semiótica
A fotografia analisada é uma reprodução digital de uma fotografia PB produ-

zida em laboratório químico, com a técnica de sobreposição de negativos. O uso desta 
técnica dilui o aspecto indicial, avançando tanto em direção ao aspecto icônico quanto 
ao simbólico. Além disso, por se tratar de uma reprodução, a imagem analisada perdeu 
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boa parte dos seus quali-signos, uma vez que a reprodução se apresenta em um arquivo 
digital de baixa qualidade.

O aspecto qualitativo-icônico
Em primeiro lugar abordaremos a primeiridade peirceana, do sentimento pre-

sente na fotografia analisada. Para isso, o primeiro movimento é observar as qualida-
des imagéticas, isto é, os quali-signos presentes na obra, que por si mesmas sugerem 
hipóteses interpretativas (rema). Apesar de serem muitos estes quali-signos, podemos 
destacar:

O preto, o branco e os tons de cinza, bem como os contrastes de luz e som-
bra.

A escuridão, tendo como pontos principais os cantos da imagem, com exceção 
do canto superior direito, dominado por uma fonte de luminosidade que se encontra 
com outra concentração do preto, no centro da imagem, sendo invadido por dispersos 
feixes de luz. 

Reflexos de luminosidade transmitidos por pontos espalhados pela fotografia 
contrastam com as áreas dominadas pelo escuro, destacando a parte perante o todo.

Rastros de luminosidade atravessam toda a superfície da imagem, dando uma 
maior sensação de profundidade. Este fundo dominado pelas áreas claras deixa em 
evidência um elemento central, que se eleva levando o olhar ao seu encontro. Forma 
circular da placa e da roda da moto, que transmitem a idéia de movimento.

Na obra, a grande variação de tons de cinza recebe dramaticamente pontos 
de preto intenso e branco puro, apagando ou destacando determinadas figuras. Linhas, 
curvas e imagens desfocadas, permeiam imagens nítidas, bem definidas, criando uma 
atmosfera caótica, barulhenta (sim, ela parece ter som) e imaginária.

Desfoques do segundo plano, manchas escuras no canto inferior direito, linhas 
sinuosas que percorrem a imagem no canto superior direito e no inferior esquerdo. A 
diferença de luminosidade que incide em cada parte da fotografia cria uma espécie de 
caminho de leitura, uma dica em meio ao caos.

O canto superior esquerdo é escuro e direito claro, aliás, a parte esquerda é 
mais escura no geral, e com ruídos que parecem capim e ferragens, e direita é mais 
clara sinalizando uma leitura Superior Esquerda -> Inferior Esquerda -> Meio -> bi-
furcando em Superior Direita e Inferior Direita.

A placa está iluminada por dois feixes de luz, sugerindo uma oportunidade de 
fuga do caos, uma solução evidenciada por uma luz quase divina, uma idéia que surge 
em meio à desordem de pensamentos. De um lado a moto, do outro o carro, e entre 
eles uma placa de PARE seguida da placa indicativa de possibilidades, siga em frente 
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ou vire à direita; sugerindo a idéia de que a pessoa da moto pode escolher entre o caos 
do trânsito à direita ou a natureza acima; esta, sugerida pelos pássaros e pela paisagem 
atrás.

Se lermos a placa de baixo para cima podemos entender que não devemos 
nem seguir em frente, nem fugir pela lateral, devemos parar, e olhar para a pouca e 
deturpada natureza que nos resta, e tentar preservá-la.

A ausência de cores básicas na foto, o fato dela ser em tons de cinza com 
partes de puro preto ou puro branco sugere algo que foge da realidade, sugere que esta 
cena é uma idéia, um pensamento, uma reflexão.

O cinema e a fotografia usam muito o P&B e tons de sépia para sugerir sonhos 
ou pensamentos, como se não pensássemos a cores. Os pontos com pouco ou nenhum 
foco, e os vários ruídos presentes contribuem significativamente para essa sugestão de 
que a cena é um pensamento.

Quando o signo é tão só e apenas uma qualidade, um quali-signo, na relação 
com o objeto ele será um ícone, pois ícones não podem representar outra coisa senão 
formas e sentimentos. Sendo um ícone, na relação com o interpretante, ele será um 
rema, uma hipótese interpretativa. 

O aspecto singular-indicativo
Abordaremos aqui sobre o aspecto atual do signo em si (sin-signo) e sua re-

lação com o objeto a que está existencialmente conectado (índice).  à medida que o 
signo se reporta ao objeto dinâmico por meio de uma contigüidade, a relação do signo 
com o objeto provoca uma estrutura proposicional no interpretante.

A rigor, tudo o que foi falado sobre o nível qualitativo-icônico diz respeito a 
aspectos singulares-indicativos, pois eles estão presentes neste signo fotográfico em 
particular, determinam sua forma de identidade, sua singularidade, indicando sua dife-
renciação perante outros signos fotográficos existentes. Entretanto, vale ressaltar, uma 
vez mais, alguns aspectos que definem a identidade deste signo visual.

A análise de uma reprodução deve considerar que , sendo digital, apresenta 
quali-signos diferentes de um sin-signo fotografia real, uma vez que se modifica o 
suporte. Além disso, o sin-signo, reprodução digital de fotografia, se apresenta com 
400X294 pixels (ou 14,11 X 10,37 cm) e no computador o arquivo possui 78 kb, 72 dpi 
e formato de arquivo.jpg, caracterizando, portanto, a perda da qualidade da imagem.

A própria fotografia é também um sin-signo cujos quali-signos estão corpo-
rificados na superfície do papel fotográfico, e neste caso específico, uma reprodução 
digital da obra original. Vale ressaltar que a mistura e superposição das imagens na 
reprodução fotográfica tornam difícil a identificação dos objetos, reforçando, ainda 
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que por um instante, a iconicidade da obra. Faz-nos demorar no jogo de luz e sombra 
da fotografia.

No entanto, a indexicalidade das figuras nos salta aos olhos. No canto inferior 
esquerdo temos um pneu que indica ser o de uma motocicleta parada. Seus traços es-
tão em foco, sem deixar rastros. Atrás desta motocicleta, vemos uma vegetação, com 
folhas altas. Junto destas folhas uma espécie de máquina. Ao centro da figura um poste 
com duas placas. A mais alta grafada “PARE” e a imediatamente abaixo com o sinal 
“Em frente ou à direita”. à frente da placa vemos um automóvel, a traseira do auto-
móvel fora de foco, na fotografia um índice de velocidade. Acima do automóvel uma 
revoada de pássaros indo em direção ao canto superior direito da imagem, um índice 
da natureza.

O aspecto convencional-simbólico
A obra pertence à classe das fotografias. Dentro das fotografias, pertence à 

classe das fotografias contemporâneas, no gênero “fotomontagens”. Pode-se dizer que 
é uma fotografia que faz uso de recursos de manipulação ou construção da imagem 
final a partir de múltiplas exposições, sobreposições de negativos. 

Ainda nesta linha, vale acrescentar que os legi-signos legitimam o signo por 
um acordo social, e o modo simbólico pelo qual ele se liga ao objeto, bem como os 
argumentos que gera, pois, uma vez que a relação do signo com um objeto envolve 
uma regra interpretativa, a argumentação, ou a atividade interpretativa que caracteriza 
os diferentes tipos de inferência, se faz necessária.

Sendo uma fotografia carrega, portanto, alguns quali-signos, atualizados por 
sin-signos, obedecendo às leis da produção fotográfica. Entre essas leis, é possível ci-
tar o registro da imagem por uma câmera com aparato óptico, o uso de um material fo-
tossensível para a captura da imagem, o processamento químico da imagem captada.

A placa presente na obra tem um forte caráter de legi-signo, pois seu signi-
ficado provém de um acordo social e respeita uma regra interpretativa previamente 
determinada. Lendo a placa de baixo para cima podemos entender que não devemos 
nem seguir em frente, nem fugir pela lateral, devemos parar e olhar para a escassa e 
ameaçada natureza que nos resta, numa tentativa de protegê-la talvez.O fato dos pás-
saros e da imagem de um parque estarem no canto superior direito, não por acaso o 
mais iluminado da fotografia, podem simbolizar uma certa sublimação, divinização da 
natureza.

Enquanto o aspecto icônico é definido pelas qualidades responsáveis pelo 
efeito de similaridade e da vagueza, o aspecto indicial define-se pelo poder de referen-
cialidade das figuras, e o simbólico, pelo padrão de sobreposição de negativos. Neste 



13ª Jornada Peirceana

01 set 2010 189

sentido, esta sobreposição, que toma por base o sistema fotográfico usual, amplia e 
estrutura uma linguagem própria capaz de presentificar um objeto não material e, ao 
mesmo tempo, provocar um efeito onírico. 

De um modo geral, o todo da imagem intenta representar o caos urbano. To-
dos os efeitos que o signo está apto a produzir, sua potencialidade, remetem de alguma 
forma a esse apropriado título da série - Caos urbano, na qual a foto analisada está 
inserida. 

Além disso, a mescla do escuro e claro está apta a produzir a sensação de 
desamparo, caos, um olhar sobre o desconhecido, entendidos como o interpretante 
emocional. Acrescido a este primeiro estágio interpretativo, instaura-se um conflito 
gerado pelos elementos presentes na composição, que produzem uma certa dificuldade 
de estabelecer com clareza uma proposição.Esta dificuldade pode ser traduzida como 
o interpretante energético.

Os interpretantes lógicos serão atingidos no momento em que houver uma 
conexão entre o signo particular e o repertório relacionado a outras obras da mesma 
classe, inclusive podendo extrapolar para outras experiências colaterais de natureza 
diversa. Estes três níveis de interpretante – emocional, energético e lógico – corres-
pondem ao que Peirce denominou de interpretante dinâmico. 

O interpretante final seria o estado de convergência da semiose, lugar onde o 
objeto dinâmico seria revelado, lugar onde esta mesma imagem despertaria, em futu-
ros intérpretes, um efeito uniformemente compartilhado. Sendo assim, o interpretante 
final trata-se menos de uma ocorrência particular e mais de uma fase ainda em aberto, 
mas para onde caminhamos nesta jornada semiótica.

Conclusão
A análise fundamentada na semiótica peirceana nos permitiu observar que a fotogra-

fia de Eustáquio Neves, apesar de construída a partir de fragmentos eminentemente indiciais, 
desloca-se tanto para aspectos icônicos quanto para os simbólicos permitindo um alargamento 
do próprio sistema da linguagem fotográfica. Esta característica, fruto do trabalho do fotógra-
fo, foi possível ser identificada graças ao uso de uma metodologia que partiu de uma noção de 
signo igualmente alargada, capaz de observar mecanismos quase representativos.

Finalmente, cabe acrescentar que a presente análise não se constitui numa análise fe-
chada ou final, ela é apenas um elo na cadeia dos interpretantes rumo a um interpretante final, 
inalcançável, mas eternamente aproximável.
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Resumo:
O principal objetivo deste paper é discutir os termos mediação e representação e 
sua relação com as categorias e com a teoria geral dos signos de C.S.Peirce, a 
partir dos textos do Collected Papers. O artigo busca responder à pergunta: quais 
os significados dos termos mediação e representação e a quais conteúdos semi-
óticos se relacionam? Na revisão feita a partir dos textos do Collected Papers, 
podem-se destacar os tópicos relacionados a seguir. Para Peirce, a concepção de 
mediação está ligada à terceira categoria (CP 1.378, de 1885), surge da consci-
ência plural ou do sentido de aprendizagem. Primeiro é a concepção de ser ou 
existir independentemente de qualquer coisa. Segundo é a concepção de ser rela-
tivo à concepção de reação com outra coisa. Terceiro é a concepção de mediação 
onde o primeiro e o segundo são trazidos para a relação. (CP 6.32 de 1891). Ao 
descrever as categorias inicialmente Peirce utiliza qualidade, reação e mediação, 
mas adverte que para termos científicos, Primeiridade, Segundidade e Terceiridade 
devem ser preferidas como sendo palavras inteiramente novas sem associações 
falsas (CP 4.3, de 1898). Mas é necessário enfatizar que para o autor, sempre que 
pensamos, temos presente na consciência algum sentimento, imagem, concepção 
ou outra representação que serve como signo. Segue-se que tudo o que nos está 
presente é uma manifestação fenomenal de nós mesmos. Isto não impede que haja 
um fenômeno de algo sem nós, tal como um arco-íris é simultaneamente uma ma-
nifestação tanto do sol quanto da chuva. Portanto, quando pensamos, nós mesmos 
tal como somos naquele momento, surgimos como um signo. (CP 5.283 de 1868). 
Um signo ou representação se refere ao seu objeto, em virtude de similaridade ou 
analogia qualquer com ele, por estar associado a caracteres gerais que esse objeto 
tem ou por estar numa conexão dinâmica (espacial inclusive) tanto com o objeto 
individual como com os sentidos ou a memória da pessoa a quem serve de signo 
(CP 2.305, de 1901). Terceiridade é sinônimo de representação, é apropriado dizer 
que um princípio geral que é operativo no mundo real é da natureza essencial de 
uma representação e de um símbolo (CP 5.105 de 1903). Mas também aqui está 
envolvida a semiose ou o processo no qual o signo evolui infinitamente sem igno-
rar sua capacidade de representar. A idéia mais simples de terceridade é aquela de 
signo ou representação. O objeto da representação não pode ser outra coisa senão 
uma representação da qual a primeira representação é um interpretante (CP 1.339 
s.d.) A representação seria a capacidade sem fim de traduzir um signo em outro. A 
idéia de representação envolve infinitude e generalidade porque a representação 
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não seria realmente tal a não ser que fosse interpretada em outra representação (CP 
8.268 de 1903)
Palavras-chave: 
Mediação. Representação. Semiótica peirceana.

CONSIDERATIONS ON THE MEANING OF MEDIATION AND 
REPRESENTATION IN C.S. PEIRCE´S TEXTS. 
Abstract: The main objective of this paper is to discuss the terms mediation 
and representation and its relation with the categories and the general theory 
of signs, from the texts of the Collected Papers. The article searches to answer 
the question: which are the meanings of the terms mediation and representation 
and to which semiotic contents are they related? In the revision made from the 
texts of the Collected Papers, the following issues can be detached as follow.  In 
Peirce´s opinion the fundamental elementary modes of consciousness are related 
to the three logical conceptions of quality, relation, and synthesis or mediation. 
The conception of quality, which is absolutely simple in itself and yet viewed in its 
relations is seen to be full of variety, would arise whenever feeling or the singular 
consciousness becomes prominent. The conception of relation comes from the dual 
consciousness or sense of action and reaction. The conception of mediation springs 
out of the plural consciousness or sense of learning. First is the conception of 
being or existing independent of anything else. Second is the conception of being 
relative to, the conception of reaction with, something else. Third is the conception 
of mediation, whereby a first and second are brought into relation (CP 6.32 de 
1891). When initially describing  the categories Peirce uses:  quality, reaction, 
and mediation, but he considers that for scientific terms, Firstness, Secondness, 
and Thirdness, are to be preferred as being entirely new words without any false 
associations whatever (CP 4.3, de 1898). But it is necessary to emphasize that 
whenever we think, we have present to the consciousness some feeling, image, 
conception, or other representation, which serves as a sign (CP 5.283 de 1868). 
A sign, or representation, which refers to its object not so much because of any 
similarity or analogy with it, nor because it is associated with general characters 
which that object happens to possess, as because it is in dynamical (including 
spatial) connection both with the individual object, on the one hand, and with the 
senses or memory of the person for whom it serves as a sign, on the other hand (CP 
2.305, de 1901). Thirdness is only a synonym for Representation, to which I prefer 
the less colored term because its suggestions are not so narrow and special as 
those of the word Representation. Now it is proper to say that a general principle 
that is operative in the real world is of the essential nature of a Representation 
and of a Symbol because its modus operandi is the same as that by which words 
produce physical effects (CP 5.105 de 1903). So, the idea of semiosis is also 
implied because the simplest idea of Thirdness is that of sign, or representation. 
The object of representation can be nothing but a representation of which the first 
representation is the interpretant. But an endless series of representations, each 
representing the one behind it, may be conceived to have an absolute object at its 
limit. The meaning of a representation can be nothing but a representation (CP 
1.339 s.d; CP8.268 de 1903).
Keywords:  
Mediation. Representation. Peirce’s semiotics. 

Introdução
 O principal objetivo deste paper é discutir os termos mediação e representa-

ção e sua relação com as categorias e com a teoria geral dos signos de C.S.Peirce, 
a partir dos textos do Collected Papers. O artigo busca responder quais os significados 
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dos termos mediação e representação e como estão relacionados dentro do sistema 
filosófico de Peirce, segundo o qual não temos poder algum de pensar sem signos (CP 
5.264) dado que todo pensamento ou toda representação cognitiva é um signo.

Tanto o conceito de mediação em lógica aponta para a função que põe em 
relação dois termos ou dois objetos em geral, indispensável ao raciocínio, como o 
conceito de representação em filosofia, já desde os medievais escolásticos, relativo 
à idéia e/ou à imagem até posteriormente relativo à palavra, ambos estão fortemente 
presentes na doutrina do pensador sistemático e sistêmico do século XIX, Charles 
Sanders Peirce. Afinado com o espírito de seu tempo, construiu um grande sistema 
filosófico lógico metafísico – sendo de um lado um dos fundadores da filosofia prag-
mática norte-americana, e de outro lado e ao mesmo tempo, da semiótica ou ciência 
dos signos. Para este filósofo, semiótica é sinônimo de lógica e ocupou lugar central 
em seu corpo teórico.

Sua filosofia buscou respostas harmônicas para uma série de questões entre as 
quais o estatuto do cosmos, a questão da temporalidade, do conhecimento, a questão 
da crença e da dúvida, a questão da interioridade e exterioridade, a dicotomia sujeito-
objeto, as condições de possibilidade do pensamento, do real, do imaginário. Embora 
Peirce tenha sido cientista tanto por ocupação como por treinamento, foge ao escopo 
deste trabalho questões relacionadas com representação científica (a esse respeito ver 
Suarez, 2009).  

Como cientista levou para a Filosofia o espírito da investigação científica, as-
sumindo que as disciplinas filosóficas são ou podem se tornar também ciências, sendo 
assim também deve empregar métodos de observação, hipótese e experimento como 
qualquer outra ciência e tem um caráter observacional porque visa examinar e compre-
ender tudo o que se oferece à nossa experiência. Como filósofo lógico metafísico não 
dispensou a utilização de categorias, estas que são as noções mais gerais da filosofia do 
ponto de vista lógico – interior ao sujeito pensante, sob os quais podem ser agrupados 
os objetos do conhecimento do ponto de vista metafísico – exterior ao sujeito pensan-
te. Assim a categoria é o resultado de um esforço da razão para unificar num conceito 
universal – abstrato, os múltiplos aspectos do real – concreto.

Originária do verbo kategoréo = afirmo, termo jurídico que correspondia a 
uma acusação. Aristóteles transformou a palavra em termo filosófico e a desenvolveu 
nas Categorias - tratado de juventude sobre essência lógica e que se tornou o primeiro 
livro do Organon no Corpus aristotelicum. Significado atribuído às categorias como 
realista – consideradas como determinações da realidade e como noções que servem 
para investigar e compreender a realidade mesma. O conceito de Categoria como de-
terminação pertencente ao ser mesmo, e do qual deve servir-se o pensamento para 
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conhecê-lo e expressá-lo em palavras, sustentou-se por muito tempo e por muitas es-
colas filosóficas. Os filósofos só tiveram em desacordo quanto ao número e a distinção 
das categorias. E tendo em Kant um dos filósofos de sua referência, Charles Sanders 
Peirce optou como ele por apenas três categorias. 

O pragmatismo e a semiótica peircianas não podem ser entendidos sem as 
três categorias por ele identificadas: o fim é algo que dá sua sanção à ação, pertencen-
do, portanto à terceira categoria, a do pensamento, mas o pensamento envolve ação, 
assim a Terceiridade é um ingrediente fundamental da realidade. O ser concreto do 
pensamento (Terceiridade) é dado pela ação (Segundidade), do mesmo modo que a 
ação é governada pelo pensamento (Terceiridade). A Segundidade é a categoria da efe-
tividade, daquilo que se atualiza entre o que é possível (Primeiridade) e a mediação da 
Terceiridade, interpõe-se àquilo que é responsável pela realização concreta. Toda ação 
supõe fins, mas os fins sendo gerais estão no modo de ser do pensamento e esse fim, ou 
aquilo que é o bem supremo, consiste num processo de evolução. Conseqüentemente, 
o pragmaticista não faz com que o summum bonum consista na ação. Mas faz com que 
consista naquele processo de evolução pelo qual o existente chega, cada vez mais, a 
corporificar aqueles gerais a que estava destinado e que é aquilo que tentamos exprimir 
ao chamá-los de razoáveis (CP 5.433 de 1904).

Das categorias 
Uma das questões mais importantes da história da epistemologia se refere 

às categorias, como uma busca das concepções fundamentais universais, na linha de 
Aristóteles, Kant e Engel, juntos aos quais se insere Peirce. É através da Fenomeno-
logia (uma das divisões da Filosofia, na visão peirciana) que se chega às categorias: 
Primeiridade, Segundidade e Terceiridade (CP 5.43 de 1904, CP 1.357 de 1888). A 
Fenomenologia  tem por função fornecer o fundamento observacional para as outras 
disciplinas. A Fenomenologia, como base fundamental para qualquer ciência, observa 
os fenômenos, analisa-os e postula as formas ou propriedades universais desses fenô-
menos. (KENT, 1987; SANTAELLA, 1985, 1992). Os fenômenos aparecem primeiro 
como liberdade, em segundo como alteridade e, em terceiro, como ordem. As catego-
rias correspondem aos três modos de ser e aparecer. 

Em um de seus textos iniciais “Sobre uma Nova Lista de Categorias” (Proce-
edings of the American Academy of Arts and Sciences 7 (1868), pp. 287-298.), Peirce 
relaciona o conceito de SER a Qualidade (Referência a um Fundamento), Relação 
(Referência a um Correlato) e Representação (Referência a um Interpretante). Nesse 
mesmo texto ao explicar a busca por uma determinada palavra no dicionário, considera 
que o termo representação deve ser tomado num sentido amplo, que pode ser explica-
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do por exemplos melhor que por uma definição. Assim, uma palavra representa uma 
coisa para o conceito na mente do ouvinte, um retrato representa uma pessoa a quem 
pretende criar o conceito de reconhecimento, um cata-vento representa a direção do 
vento para o conceito daquele que o compreende, um advogado representa o seu clien-
te para o juiz e o júri que ele influencia. 

Ainda neste texto de juventude, Peirce mostra que uma referência a um fun-
damento não pode ser prescindida de uma referência a um interpretante, sendo neste 
caso chamada de uma qualidade imputada. Se a referência de um relacionado ao seu 
fundamento puder ser prescindida da referência a um interpretante, a sua relação ao 
seu correlato é mera concorrência ou comunidade na posse de uma qualidade, e conse-
qüentemente a referência a um correlato pode ser prescindida da referência a um inter-
pretante. Segue-se que há três tipos de representações. Primeiro. Aquelas cuja relação 
aos seus objetos é mera comunidade nalguma qualidade, e estas representações podem 
ser chamadas Semelhança. Segundo. Aquelas cuja relação aos seus objetos consiste 
numa correspondência de fato, e estas podem ser chamadas Índices ou Signos. Tercei-
ro. Aquelas nas quais o fundamento da relação com os seus objetos é uma característi-
ca imputada (o mesmo que signos gerais) podem ser chamadas Símbolos.

Posteriormente, ao descrever as categorias em 1898, Peirce utiliza qualidade, 
reação e mediação, mas adverte que para termos científicos, Primeiridade, Segundida-
de e Terceiridade devem ser preferidas como sendo palavras inteiramente novas sem 
associações falsas (CP 4.3, de 1898). A Primeiridade é um modo de qualidade, que na 
interioridade corresponde à unidade e na exterioridade à diversidade. A Segundidade 
corresponde ao modo de reação, que na interioridade corresponde aos fatos do passado 
e na exterioridade ao não-eu. A Terceiridade corresponde ao modo de ordem, que na 
interioridade se refere à permanência e na exterioridade à regularidade. 

Para Peirce, a concepção de mediação está ligada à terceira categoria (CP 
1.378, de 1885), surge da consciência plural ou do sentido de aprendizagem. Primeiro 
é a concepção de ser ou existir independentemente de qualquer coisa. Segundo é a 
concepção de ser relativo a concepção de reação com outra coisa. Terceiro é a concep-
ção de mediação onde o primeiro e o segundo são trazidos para a relação. (CP 6.32 de 
1891). 

[...] a posição de que a terceira categoria - a categoria do pensamento, representação, relação 
triádica, mediação, Terceiridade genuína, Terceiridade enquanto tal, é um ingrediente essen-
cial da realidade, e, todavia por si mesma não constitui a realidade, uma vez que esta catego-
ria (que naquela cosmologia surge como e elemento do hábito) não pode ter um ser concreto 
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sem a ação, como um objeto separado sobre o qual operar seu controle, assim como a ação 
não pode existir sem o ser imediato do sentimento sobre o qual operar (CP 5.436 de 1904).

A Primeiridade (CP 1.300-316) está ligada às idéias de acaso, indetermina-
ção, frescor, originalidade, espontaneidade, potencialidade, qualidade, presentidade, 
imediaticidade, mônada. A Segundidade (CP 1.317-336) está ligada às idéias de força 
bruta, dualidade, ação e reação, conflito, aqui e agora, esforço e resistência, díada. A 
Terceiridade (CP 1.337-349) está ligada às idéias de generalidade, continuidade, cres-
cimento, representação, mediação, tríada. Terceiridade é sinônimo de representação, é 
apropriado dizer que um princípio geral que é operativo no mundo real é da natureza 
essencial de uma representação e de um símbolo (CP 5.105 de 1903). É justamente a 
terceira categoria que vai corresponder à definição de signo genuíno como um proces-
so relacional entre três termos (signo, objeto, interpretante), sendo próprio da ação do 
signo gerar ou produzir outro signo, processo este que Peirce definiu como semiose..

Um fenômeno é uma representação e uma representação é sempre limitada 
ou finita porque de outra forma ela não poderia ser realizada na nossa consciência 
imediata (DETIENNE, 1996). Em CP 5.484, Peirce considera ser importante enten-
der o que significa semiose. Toda a ação dinâmica, ou ação da força brutal, física ou 
psíquica, ocorre entre dois modos: ou um é agente e o outro paciente, inteiramente ou 
parcialmente ou é em todo caso uma resultante de tais ações entre pares. Mas por se-
miose, Peirce significa uma ação, ou  influência, que é, ou envolve uma cooperação do 
signo, seu objeto, e seu interpretante, esta influência tri-relativa que não está em toda 
a maneira resolvível em ações entre pares. Também resta observar, segundo Peirce, 
que normalmente há dois tipos de Objetos: o objeto imediato que é o objeto tal como 
o próprio signo o representa e “cujo ser depende assim de sua representação no Signo 
e o objeto dinâmico, que é a realidade que, de alguma forma, realiza a atribuição do 
signo à sua representação (CP 4.536, de 1905).   

Da Lógica (ou Semiótica), definida em sentido amplo como a ciência das 
representações 

A Lógica peirciana considera “aquelas coisas cujo fim é o de representar algu-
ma coisa” (CP 5.130).  A Lógica é a ciência dos signos (CP 1.204) A Lógica não é senão 
outro nome para a Semiótica (CP 2.227 de 1898).  A Lógica será definida aqui como 
Semiótica formal. Uma definição de signo será dada que não tem nenhuma referência 
ao pensamento humano, não mais do que teria a definição de uma linha como o lugar 
que uma partícula ocupa, parte por parte, durante um lapso de tempo (NEM 4:20). A 
Lógica tem por objeto todos os símbolos, e não meramente conceitos, a Lógica trata da 
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referência dos símbolos em geral aos seus objetos. A Lógica, em sentido geral, é, ape-
nas outra denominação da Semiótica, a quase necessária ou formal doutrina dos signos 
(CP 2.227 de 1898). Tudo é signo, tudo é cognoscível, tudo é representável. O abso-
lutamente incognoscível é absolutamente inconcebível, absolutamente incognoscível 
não tem significado porque nenhuma concepção a ele se liga (CP 5.310 de 1868).

É graças ao estudo da dinâmica e da evolução de toda forma concebível de 
signo - de uma simples qualidade considerada como signo até a complexa estrutura da 
indução quantitativa, signo do método científico/estatístico - que Peirce formula sua 
lógica ou Semiótica. A Semiótica é a porção central do edifício filosófico peirciano. A 
Semiótica peirciana é, antes de tudo uma teoria sígnica do conhecimento que, desenha, 
num diagrama lógico, a planta de uma nova fundação para se repensar as eternas e ime-
moriais interrogações acerca da realidade e da verdade. (SANTAELLA, 1994, p.119). 
No seu sentido mais amplo, a Semiótica é uma ciência que trata não só dos símbolos, 
mas de todas as espécies de signos, das relações triádicas autênticas, representações, 
de todas e quaisquer formas de linguagem. É a ciência da Terceiridade. A Semiótica 
é o estudo abstrato de todos os possíveis tipos de signo, seus modos de significação, 
de denotação e de informação, e o todo de seus comportamentos e propriedades, na 
medida em que não são acidentais (MS 634:14).

Segundo Santaella (1993, p.13), além de ser uma ciência dos tipos possíveis 
de signos a Semiótica se constitui em uma teoria da significação, uma teoria da objeti-
vação e uma teoria da interpretação, que pode ser explicada pela relação triádica entre 
o signo, objeto e interpretante.  Da relação do signo consigo mesmo, isto é, do exa-
me da natureza do seu fundamento, ou daquilo que lhe dá capacidade para funcionar 
como tal---uma qualidade, sua existência concreta ou seu caráter de lei--- advém uma 
teoria das potencialidades e limites da significação. Da relação do fundamento com o 
objeto--- ou aquilo que determina o signo, e por isso mesmo, vem a ser aquilo a que 
o signo se aplica--- com todas as implicações ontológicas aí subentendidas extrai-se 
uma teoria da objetivação, que estuda os problemas relativos à realidade e referência, 
verdade e ficção, mentira e decepção.  Da relação do fundamento com o interpretante 
deriva-se uma teoria da interpretação, com implicações quanto aos seus efeitos sobre o 
intérprete, seja individual ou coletivo. (SANTAELLA, 1993, p.13; DI SARNO, 2000; 
SCHETTINI, 2007; CANDELLO, 2006). Como uma teoria da significação, uma teo-
ria da objetivação e da interpretação, a Semiótica peirciana pode fornecer sustentação 
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a qualquer estudo sobre método, principalmente para os casos de ciências humanas, 
cujos objetos de estudo são fenômenos de natureza interpretativa e comunicativa.   

Do signo genuíno
A definição de signo de Peirce é extremamente ampla: “qualquer outra coi-

sa que qualquer coisa possa ser, ela também é um signo”. Peirce inclui sob o termo 
signo “qualquer pintura, diagrama, grito natural, dedo apontando, piscadela, mancha 
em nosso lenço, memória, sonho, imaginação, conceito, indicação, ocorrência, sinto-
ma, letra, numeral, palavra, sentença, capítulo, livro, biblioteca. Em resumo, qualquer 
coisa que seja ou esteja ela no universo físico ou no mundo do pensamento, seja cor-
porificando uma idéia de qualquer espécie (e nos permita usar este termo para incluir 
propósitos e sentimentos), seja conectada com algum objeto existente que se refira a 
eventos futuros através de uma regra geral, leva a alguma coisa, seu signo interpretante 
a ser determinado por uma relação correspondente com a mesma idéia, coisa existente 
ou lei (MS 774:4). Assim, qualquer coisa desde que seja interpretada em função de 
um fundamento que lhe é próprio, como estando no lugar de qualquer outra coisa. O 
fundamento do signo está no seu poder de gerar outro signo como seu interpretante.   

Um signo, ou representâmen, é aquilo que, sob certo aspecto ou modo, representa algo para 
alguém. Dirige-se a alguém, isto é cria, na mente dessa pessoa, um signo equivalente, ou tal-
vez um signo mais desenvolvido. Ao signo assim criado denomino interpretante do primeiro 
signo. O signo representa alguma coisa, seu objeto. Representa esse objeto não em todos os 
seus aspectos, mas com referência a um tipo de idéia que eu, por vezes denominei fundamen-
to do representâmen (CP 2.228 de 1898). 

Portanto, a relação sígnica pressupõe algo que pode desempenhar o papel de 
um signo, isto é, uma potencialidade sígnica - forma, essência, qualidade. Qualquer 
coisa pode ser um signo, mas para seja um signo deve ter algum caráter em virtude 
do qual possa funcionar como signo, deve existir condições necessárias para que um 
signo possa funcionar como tal:

A mediação é a uma característica dos signos que se colocam entre o sujeito 
e o mundo, pois o signo dirige-se a alguém, isto é cria, na mente dessa pessoa, um 
signo equivalente, ou talvez um signo mais desenvolvido, que por sua vez será o re-
presentâmen de novo signo, numa semiose de interpretantes sucessivos ad infinitum. A 
apreensão de um fenômeno de qualquer espécie se dá sempre pela mediação do signo. 
Portanto, o signo é logicamente um primeiro, mas o que é denominado semioticamente 
de fenômeno é o objeto do signo, que, por sua vez, determina o signo. Ao apreender 
aquilo que aparece, a mente imediatamente reage, produz algo. Esse algo é um primei-
ro, e aquilo que provoca o efeito é um segundo A primazia lógica é do signo, mas a 
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primazia real é do objeto. O objeto é determinante, mas só nos aparece pela mediação 
do signo (SANTAELLA, 1993).

 Ainda com relação ao signo genuíno, Merrell (2001) considera que a pela 
mediação um dos componentes do signo age como um intermediário entre os dois 
componentes numa relação de interdependência, inter-relacionada. 

Segundo Serson (1996:70), o signo deve ter certas qualidades ou caracteres 
que nos permitam ser distingui-los de outros objetos; o signo deve ser afetado de certa 
maneira pelo objeto que ele significa; enfim, a terceira condição é que o signo se dirija 
por si mesmo a um interpretante mental: não é suficiente que ele seja afetado e esteja 
em relação com um objeto, mas é necessário que esta relação seja tal que conduza 
também a mente a entrar em relação triádica com o signo e o objeto. 

Resumidamente, de acordo com Santaella (1997, p.106), podem-se extrair os 
seguintes pontos da definição de signo:

- o signo é determinado pelo objeto, isto é, o objeto causa o signo mas,
- o signo representa o objeto, por isso mesmo é signo;
- o signo representa algo, mas é determinado por aquilo que ele representa;
- o signo só pode representar o objeto parcialmente e 
- pode, até mesmo, representá-lo falsamente;
- representar o objeto significa que o signo está apto a afetar uma mente, isto 

é, nela produzir algum tipo de efeito;
- esse efeito produzido é chamado de interpretante do signo;
- o interpretante é imediatamente determinado pelo signo e mediatamente 

determinado pelo objeto , isto e,
- o objeto também causa o interpretante, mas através da mediação do signo;
- o signo é uma mediação entre o objeto (aquilo que ele representa) e o inter-

pretante (o efeito que ele produz), assim como
- o interpretante é uma mediação entre o signo e um outro signo futuro. 
Sendo o signo peirciano aquilo que, “de certo modo e numa certa medida 

intenta representar alguma outra coisa, diferente dele, seu objeto, produzindo, como 
fruto dessa relação de referência, um efeito numa mente potencial ou real”, portanto 
podem existir: estudos cujo objetivo é o signo em si mesmo, suas potencialidades, e 
sua natureza interna, as relações de referência do signo aos objetos que ele intenta 
representar, incluindo-se aqui necessariamente as verdades ou não destas relações e a 
eficácia comunicativa do signo. 

Para Peirce, todo pensamento ou toda representação cognitiva é um signo. 
Não temos poder algum de pensar sem signos. (CP 5.264) Não há raciocínio possível, 
nenhum pensamento, nenhuma linguagem seria possível sem o uso dos signos. Assim, 
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sempre que pensamos, temos presente na consciência algum sentimento, imagem, con-
cepção ou outra representação que serve como signo. Segue-se que tudo o que nos está 
presente é uma manifestação fenomenal de nós mesmos. Isto não impede que haja um 
fenômeno de algo sem nós, tal como um arco-íris é simultaneamente uma manifesta-
ção tanto do sol quanto da chuva. Portanto, quando pensamos, nós mesmos tal como 
somos naquele momento, surgimos como um signo. (CP 5.283 de 1868).

Embora Peirce considerasse toda e qualquer produção, realização e expressão 
humana como sendo uma questão semiótica, a Semiótica é apenas uma parte do seu 
conjunto filosófico, que, por sua vez, é também parte de um sistema ainda maior, “um 
gigantesco corpo teórico”, o que pode ser percebido através da análise de seu diagrama 
de classificação das ciências. Peirce entende o pensamento como uma operação lógica, 
como uma relação que se opera por mediação, desenvolvimento ou processo. Pensa-
mento é uma forma de ação e raciocínio é um tipo de ação deliberada; chamar um 
argumento de ilógico, ou uma proposição de falsa é um tipo específico de julgamento 
moral (CP 5.130) 

Um signo ou representação se refere ao seu objeto em virtude de uma simila-
ridade ou analogia qualquer com ele, por estar associado a caracteres gerais que esse 
objeto tem, por estar numa conexão dinâmica (espacial inclusive) tanto com o objeto 
individual, com os sentidos ou a memória da pessoa a quem serve de signo (CP 2.305, 
de 1901). Terceiridade é sinônimo de representação, é apropriado dizer que um princí-
pio geral que é operativo no mundo real é da natureza essencial de uma representação 
e de um símbolo (CP 5.105 de 1903). Um dos tópicos de interesse filosófico mais fácil 
de ser entendido é a idéia de signo ou representação. O signo está no lugar de algo para 
a idéia que produz ou modifica. O objeto da representação não pode ser outra coisa se-
não uma representação da qual a primeira representação é um interpretante. Mas uma 
série infinita de representações, cada qual representando a que está atrás de si, pode 
ser concebida como tendo um objeto no seu limite. O objeto de uma representação não 
pode ser senão uma representação (CP 1.339 s.d.).

Em sua forma genuína, a Terceiridade é a relação triádica existente entre um signo, seu ob-
jeto e o pensamento interpretante, em si mesmo um signo, considerado como constituindo o 
modo de ser de um signo. Um signo se coloca a meio, entre o signo interpretante e seu objeto 
(CP 8.332 de 1904).

Na relação triádica entre signo, objeto e interpretante, todos tem natureza síg-
nica. Esta relação não é uma relação triádica simples, mas é um complexo de relações 
triádicas. Pode ser pensada de três modos diferentes, dependendo da ênfase colocada 
sobre cada um dos correlatos. Assim, se o signo é enfatizado, a relação é de signifi-
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cação ou representação. Se o objeto é posto em evidência, a relação é de objetivação. 
Enfim, se o interpretante é enfatizado, tem-se uma relação de interpretação.

Um signo é qualquer coisa que está relacionada a uma Segunda coisa, seu Objeto, com res-
peito a uma Qualidade, de tal forma a trazer uma Terceira coisa, seu Interpretante, para uma 
relação com o mesmo Objeto, e isso de maneira tal a trazer uma Quarta para uma relação 
com aquele Objeto da mesma forma, ad infinitum. Se a série é rompida, o Signo, nesse ponto 
perde seu caráter significante perfeito. (CP 2.92 de 1902) 

Há também nesta relação triádica um esquema de um processo de continui-
dade, que Peirce denominou de semiose, explicando que nenhum interpretante pode 
ser tido como absoluto ou definitivo. “Faz parte da própria forma lógica de geração 
do signo que ela seja a forma de um processo ininterrupto, sem limites finitos” (SAN-
TAELLA, 1994, p.31).  O modo de ação típico do signo é o do crescimento através da 
autogeração. O signo, por sua própria constituição está fadado a germinar, crescer, mas 
daí decorre sua natureza inevitavelmente incompleta, porque o signo está ligado ao 
objeto não em todos os aspectos, senão seria o próprio objeto. Da alteridade do objeto 
decorre a incompletude do signo. O signo só pode representar o objeto e referir-se a ele 
(CP 2.230). Mas também aqui está envolvida a semiose ou o processo no qual o signo 
evolui infinitamente sem ignorar sua capacidade de representar. 

Santaella (1993, p.16-18) explica que:

[...], para conhecer e compreender qualquer coisa, a consciência produz um signo, ou seja, 
um pensamento como mediação irrecusável entre nós e os fenômenos. E isto, já ao nível do 
que chamamos de percepção. Perceber não é traduzir um objeto de percepção em um julga-
mento de percepção, ou melhor, é interpor uma camada interpretativa entre a consciência e 
o que é percebido. Nessa medida, o simples ato de olhar já está carregado de interpretação, 
visto que é sempre o resultado de uma elaboração cognitiva, fruto de uma mediação sígnica 
que possibilita nossa orientação no espaço por um reconhecimento e assentimento diante das 
coisas que só o signo permite. O homem só conhece o mundo porque, de alguma forma, o 
representa e só interpreta essa representação numa outra representação, que Peirce denomina 
interpretante da primeira. Daí que o signo seja uma coisa de cujo conhecimento depende do 
signo, isto é, aquilo que é representado pelo signo. Daí que, para nós, o signo seja um primei-
ro, o objeto um segundo e o interpretante um terceiro. Para conhecer e se conhecer o homem 
se faz signo e só interpreta esses signos traduzindo-os em outros signos (SANTAELLA, 
1993, pp.16-18).

 A idéia mais simples de terceridade é aquela de signo ou representação. O 
objeto da representação não pode ser outra coisa senão uma representação da qual 
a primeira representação é um interpretante (CP 1.339 s.d.) A representação seria a 
capacidade sem fim de traduzir um signo em outro. A idéia de representação envolve 
infinitude e generalidade porque a representação não seria realmente tal a não ser que 
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fosse interpretada em outra representação (CP 8.268 de 1903), “realmente, uma repre-
sentação necessariamente envolve uma triade genuína” (CP 1.480 s.d). 

Assim temos no pensamento três elementos: primeiro a função representativa que o torna 
uma representação, segundo a aplicação puramente denotativa ou conexão real que põe um 
pensamento em relação com outro e terceiro, a qualidade material ou a maneira pela qual 
é sentido, o que dá ao pensamento sua qualidade. [...] Mas na medida em que a sensação é 
um mero sentimento de uma espécie particular, só é determinado por um poder inexplicá-
vel oculto: e enquanto tal, não é uma representação, mas apenas qualidade material de uma 
representação. [...] Mas não existe sentimento que não seja também uma representação, um 
predicado de algo determinado logicamente pelos sentimentos que o precedem. [...] Vimos, 
assim que toda espécie de modificação da consciência – atenção, sensação e compreensão, 
é uma inferência. Mas pode-se objetar que a inferência sólida com termos gerais, e que uma 
imagem ou representação absolutamente singular não pode, portanto ser inferida (CP 5.290-
98 de 1868).

Supondo-se que essas sensações sejam signos, a compreensão pelo raciocínio 
a partir delas poderia atingir todo o conhecimento das coisas exteriores que derivamos 
da visão, enquanto que as sensações são de todo inadequadas a formação de um a 
imagem ou representação absolutamente determinada (CP.5303 de 1868). Mas o ar-
gumento definitivo contra o fato de termos imagens ou representações absolutamente 
determinadas na percepção é que nesse caso temos os materiais em cada uma dessas 
representações para uma quantidade infinita de cognições conscientes, das quais, no 
entanto, nunca nos tornamos conscientes (CP 5.305 de 1868). Segue-se que do fato 
de que nenhuma das nossas cognições pode ser absolutamente determinada, então os 
gerais devem ter uma existência real. Um pensamento deve conseqüentemente ser 
um signo de uma crença; mas nunca a própria crença. A mesma coisa é obviamente 
verdadeira com respeito a uma inferência; e mesmo uma idéia simples só terá valor 
intelectual se estiver representando algo para algum objeto a que se relaciona. Algo 
que represente outra coisa é representação ou signo. Toda espécie de cognição real é 
da natureza de um signo. 

Representar com verossimilhança não significa verdades finais ou teorias fina-
listas, porque para Peirce nenhuma teoria, nenhum conceito, nenhum sistema de idéias 
é final ou traduz verdades finais. O mundo contém acidentalidade, contém acaso. Mas 
pode-se dizer que há um movimento que se dirige para o crescimento e aprendizagem. 
Daqui decorrem três elementos da cognição: os pensamentos, a conexão habitual entre 
os pensamentos e o processo de estabelecer a conexão habitual entre os pensamentos 
(CP 7.355 de 1873). O realista, então, é simplesmente aquele que sabe que “não há a 
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mais recôndita realidade além daquela contida na representação verdadeira” (CP 5.312 
de 1868; BACHA, 1998). 

Considerações finais: 
A análise realizada permite concluir que a construção da lógica triádica peir-

ciana desenvolvida a partir da Fenomenologia (por meio das categorias Primeiridade, 
Segundidade e Terceiridade) reserva papel central para a terceiridade, como mediadora 
de uma ação de base trivalente, cujos pressupostos se encontram no processo triádico 
(signo-objeto-interpretante) que se dá entre um signo, seu objeto e seu interpretante. 
O signo representa o objeto porque de algum modo, é o próprio objeto que determina 
essa representação. 

Porém, aquilo que está representado no signo não corresponde ao todo do ob-
jeto, mas apenas a uma parte ou aspecto dele. O signo é sempre incompleto em relação 
ao objeto. A lógica ou semiótica é a ciência teórica que estuda todas as representações, 
isto é, todas as relações triádicas. A idéia de representação corresponde para Peirce à 
operação de um signo e o significado de uma representação é outra representação. Esse 
processo é chamado semiose. 

Concluindo, no texto destaca-se a relação mediadora do signo entre o objeto 
e o interpretante. A ação lógica do objeto é a ação do signo cuja ação é funcionar como 
mediação entre o objeto e o interpretante, implicando a produção do interpretante e 
com relação à representação é uma relação triádica em si mesma (genuína, isto é uma 
triada é genuína quando seus três componentes estão numa relação de tal modo  que 
não consistam de maneira alguma entrar numa relação complexa de diadas) e não se 
confunde com o representâmen ou signo. Essa noção de representação só pode ser 
introduzida na fenomenologia a partir da Terceiridade. Assim, a representação seria a 
capacidade sem fim de traduzir um signo em outro. A idéia de representação envolve 
infinitude e generalidade porque a representação não seria realmente tal a não ser que 
fosse interpretada em outra representação. 
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Resumo: 
O presente artigo tenta compreender entender como ocorre a fruição estética por 
meio da linguagem híbrida do cinema e qual o papel da estética na construção síg-
nica de um filme para que essa fruição e mediação ocorra de fato. Partindo de um 
pressuposto de que o cinema é uma forma híbrida de representação e comunica-
ção, resultante da comunhão de três processos sígnicos indissociáveis, mesclados, 
mas distintos: o sonoro, o visual e o verbal. Tomamos como referência teórica 
principal, a Semiótica de Charles Sanders Peirce (1839-1914), trazendo para tanto, 
como fonte de contribuição a este estudo, o livro Matrizes de Linguagem e Pensa-
mento (2001) de Lucia Santaella.
Palavras-chave: 
Estética, Cinema, Mediação, Linguagem.  

Abstract: 
The present article tries to understand how occurs the aesthetic enjoyment through 
hybrid language of cinema and the role of aesthetics in the semiotic construction 
of film for this fruition and mediation occurs in fact. This work departs from the 
presupposition that Cinema is a hybrid form of representation and communication, 
resulting from the communion of three indissoluble, mixed, though distinct signic 
processes: the sound, the visual and the verbal ones. The present article tries to 
understand how esthetic thought is able to affect logic thought. We have resorted 
to Charles Sanders Peirce’s (1839-1914) Semiotics as our main theoretical 
reference, we have also made use of Lucia Santaella’s book Matrices of Language 
and Thought (2001) as a source contributing to this study.
Keywords:
Esthetics, Cinema, Mediation, Language.

Introdução
No campo de estudos voltados ao cinema, a questão da estética sempre es-

teve atrelada tanto à linguagem quanto as teorias cinematográficas (ver AUMONT et 
al., 1995: 13) seja pelo viés experimentalista de cineastas/teóricos como Eisenstein, 
Pudovkin, Vertov, Pasolini, Tarkovski, Truffaut e Godard11. Seja pela linha idealista 
de teóricos como André Bazin e Siegfried Kracauer cujas reflexões sobre o realismo, 
deflagradas na década de 1940, influenciou o surgimento do neo-realismo italiano que, 
por conseqüência, na década de 1960, motivou todo um movimento de produção inde-
pendente em países da América Latina, África e Ásia fundamentando-o em um cinema 
preocupado com questões nacionais, revolucionário, teorizando e praticando uma es-

1. Ver As teorias dos cineastas de Jacques Aumont, 2004, Editora Papirus. 
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tética avessa à perfeição hollywoodiana, porém poeticamente rebelde e politicamente 
ativa (ver STAM, 2000: 94 – 99).  

 No campo da práxis cinematográfica, muitas vezes longe das discussões te-
óricas, a estética toma corpo em conformidade aos cineastas e seus filmes. De fato, 
por meio de seus filmes, realizadores como Georges Méliès, D.W. Griffith, Charles 
Chaplin, Fritz Lang, F.W. Murnau, John Ford, Alfred Hithcock, Orson Welles, Federi-
co Fellini, Luchino Visconti, Michelangelo Antonioni, Ingmar Bergman, Stanley Ku-
brick, Akira Kurosawa, Alain Resnais, Win Wenders, Sérgio Leone, Martin Scorcese 
e Quentin Tarantino, por exemplo, servem muitas vezes de parâmetro estético tanto a 
ser seguido por outros cineastas em todos os continentes quanto a ser referenciado em 
dezenas de análises críticas de cinema. 

Buscando uma intersecção entre esses dois campos, o que este artigo pretende 
é entender como ocorre a fruição estética por meio da linguagem híbrida do cinema 
e qual o papel da estética na construção sígnica de um filme para que essa fruição e 
mediação ocorra de fato. 

1. Estética: matrizes intersemióticas 
A construção do signo híbrido cinematográfico processa-se em uma tríade 

que a fundamenta, a sintaxe, a forma e o discurso, os quais, conforme foi desenvolvido 
por Santaella (2001), são os eixos correspondentes ao sonoro, visual e verbal respec-
tivamente. Transpostos para o cinema, a lógica da sonoridade, que é constituída pela 
sintaxe, irá, no filme, lidar com a combinação de diversos elementos como cenografia, 
figurino, diálogos, atores, luzes, cores, textura, relevos, sons, trilha sonora etc. Ao tra-
çar esses elementos em uma composição, o filme adquire uma forma. Esta nada mais é 
que a harmonização da sintaxe das partes que estão contidas na ação/drama transferin-
do-as para os enquadramentos, criando imagens em movimento e conferindo-lhes uma 
narrativa que, através da montagem, a constitui como discurso ou argumento.

Explicitando em mais detalhes, o que primeiro chama a atenção quando se 
fala de cinema é a linguagem visual, isto é, a imagem em movimento. Mas, enquanto o 
campo visual do plano tem bordas, o mundo visual não as tem (SANTAELLA, 2001: 
185). Assim, o primeiro desafio imposto aos realizadores é se adaptar ao espaço retan-
gular do fotograma/câmera do cinematógrafo, isto é, escolher o que enquadrar e o que 
selecionar no visível. 

Logo, a visão da câmera é um recorte do visível determinado pelo espaço 
retangular do fotograma (ou uma série de fotogramas). A relação direta entre câmera 
e visível se faz por uma forma fragmentada, logo, reduzida de se olhar. É exatamente 
para superar esse fato que o cineasta em parceria com fotógrafo e iluminador, aprende 
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a capturar a realidade através das delimitações do plano, assim, o “enquadrar” um ob-
jeto requer um refinamento de um olhar fragmentado, de espaço reduzido, delimitado, 
fazendo com que esse “olhar”, em meio à imensidão de imagens possíveis que a reali-
dade apresenta durante todo o tempo, seja distinto, particular. Isso se dá a tal ponto que 
distinguimos um cineasta de outro pelo modo de “enquadrar” e articular uma história. 
Não vem do acaso, a clássica imagem do diretor com os braços esticados, as pontas 
dos polegares juntos e os indicadores em paralelo, pois isso se assemelha precisamente 
ao trabalho de recorte e enquadramento da câmera.

Assim, a linguagem visual vai lidar com a composição dos objetos dentro 
dos planos, conferindo forma à imagem em movimento. Contudo, saber compor um 
plano que consiga representar a ação diante da câmera, requer um olhar poético que, 
por um fragmento de ângulo e de tempo, forme em uma imagem, ou uma seqüência 
destas, o todo do argumento, do conceito e da idéia geral envolvida. Portanto, é um 
olhar com caráter de síntese, mediado pelo cineasta. O que há por trás dessa mediação 
é um conceito importante que se extrai da lógica subjacente à linguagem sonora, ou 
seja, o conceito de sintaxe que, quando transposta ao cinema, consegue explicar com 
propriedade a composição do plano.

Conforme Santaella (2001), a característica primordial da linguagem sono-
ra é a sintaxe que combina sons, instrumentos, elementos de origens diversas e seus 
possíveis arranjos, inseridos em uma temporalidade, onde se traçam relações que são 
avaliadas pela qualidade resultante dessas misturas, pelos timbres que se amalgamam, 
em uma gênese de possibilidades que se entrelaçam formando sonoridades diversas. 
Dessa forma, “[...] a sintaxe pressupõe a existência de elementos (objetos) a serem 
combinados.” (SANTAELLA, 2001: 112)

No caso do cinema, a temporalidade do movimento dos objetos e a temporali-
dade do plano e, muitas vezes, de seu movimento junto à ação, tece um enlace, em que 
o olhar/plano tenta capturar todos os elementos presentes à ação de forma sintética: 
ambiente/cenário, figurino, objetos de cena, atores, luzes, sombras, texturas, cores, 
sons etc. A sintaxe desses elementos se assemelha ao trabalho do compositor que ar-
ranja os instrumentos em uma música. A imagem resultante depende da capacidade de 
se objetivar uma sintaxe dentro do plano, pois há um ritmo, um deslocar, uma passa-
gem das coisas diante da câmera, um tempo, um transcurso - ainda que ensaiado -, tudo 
tem seu fluxo convergindo, arranjando-se, compondo uma imagem ou uma pluralidade 
de imagens em seqüência. 

Portanto, ao traçar esses elementos em uma composição, o filme adquire uma 
forma. Esta forma nada mais é que a harmonização da sintaxe das partes que estão 
contidas na ação/drama transferindo-as para os enquadramentos, criando imagens em 
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movimento e conferindo-lhes uma narrativa. O efeito desse processo resulta em co-
locar o espectador a par dos acontecimentos e fatos que moldam o drama, pois é por 
meio da composição dos planos filmados que o espectador tem acesso à narrativa.     

A narrativa cinematográfica, primeiramente, vai lidar com a composição en-
tre o movimento da ação, do drama, do conflito e encenação (sintaxe), com a seleção 
e registro destes dentro dos planos (forma), produzindo um movimento interno nesses 
enquadramentos, que quando prontos trazem consigo um ritmo determinado pelo an-
damento da ação, pontuados pelas mudanças de ponto de vista de um plano a outro.

A montagem vai trabalhar com esses planos existentes (pontos-de-vista), po-
dendo vir a alterar e manipular esse ritmo interno da ação que está impressa na película, 
confeccionando outros ritmos.  Esses planos são imagens em movimento aptas a signi-
ficar por si só, pois trazem informações da realidade visível. Porém, essas imagens são 
fatos/eventos capturados que podem ou não ter relações entre si e que na medida que 
são postos e engendrados em parâmetros organizativos de associação e justaposição é 
que se confecciona e trama as relações internas entre esses planos/eventos, criando e 
desenvolvendo uma narrativa. Ao traçar essas inter-relações entre os planos em uma 
ordem visando um sentido ou resultado, a montagem gera e cria um efeito, cujo senti-
do está em iniciar e/ou possibilitar os processos de mediação e comunicação.

Assim, a montagem dos planos é governada por algo de natureza geral que 
rege a continuidade de uma imagem em relação à outra. A arbitrariedade da montagem 
ao associar uma imagem à seguinte, depende de uma abstração, de um efeito para que 
essa associação de planos se objetive como um discurso, isto é, o ordenamento das 
imagens é constituído de razoabilidade que a torna inteligível. Portanto, a montagem 
tem a natureza de um símbolo. 

Pois a associação de planos em uma determinada seqüência cria na mente um 
significado, que é determinado pela verificação de sua conexão, criando uma necessi-
dade de se mediar cada plano e sua relação com a disposição linear dos fatos/imagens, 
assim essa ordem imputada, de um plano a outro, cria um efeito que se torna responsá-
vel por fazer com que a mente infira, reconheça essas conexões de forma diagramática 
e produza uma compreensão do todo (drama/enredo).

É importante entender que o símbolo, para funcionar como tal, requer uma 
parte-índice e uma parte-ícone. A parte-índice na montagem é constituída pelos planos 
existentes, já realizados, prontos para editar, os quais aparecem na tela, conectados 
por relações dinâmicas. Assim, em cinema, o espectador só tem acesso ao drama pelos 
planos contidos na montagem, por aquilo que foi capturado e é mostrado na tela. Aqui-
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lo que não se vê depende da capacidade do intérprete de descobri-lo. E é exatamente 
nesse ponto que a parte-ícone tem seu papel semiótico:

[...] o símbolo precisa de índices. Assim, o poder de referência, poder indicativo do símbolo, 
vem de seu ingrediente indicial. Entretanto, o índice está desprovido do poder de significar. 
Por isso mesmo, para significar, o símbolo precisa de um ícone. Nesse caso, não se trata de 
um ícone tout court, mas de um tipo especial de ícone, a saber, um ícone que está atado a um 
ingrediente simbólico. Esse ingrediente ou parte-símbolo, Peirce chamou conceito; a parte-
ícone, ele chamou de idéia geral. Para Ransdell, o conceito é o sentido e a idéia geral é a sig-
nificação. A parte-símbolo, conceito ou sentido, corresponde ao hábito geral e não atualizado. 
A parte-ícone ou idéia geral é aquilo que atualiza o hábito produzindo a significação. É por 
isso que Peirce repetiu tantas vezes que o símbolo significa por meio de um hábito e de uma 
associação de idéias. (SANTAELLA, 2001: 268)

Isso quer dizer que a parte-ícone age no sentido de criar na mente algo de 
natureza geral, através dos planos (indiciais) e de sua montagem (simbólico), cria-se 
uma imagem (ícone) do todo. A mente tenta remontar o universo onde o drama se de-
senvolve, ainda que de forma conjectural, hipotética e totalmente falível, pois isso é 
necessário para que haja de fato a interpretação.

Assim, a linguagem cinematográfica não reside apenas naquilo que é mostra-
do, mas principalmente naquilo que é sugerido: “A relação entre mente e as cenas fil-
madas adquire uma perspectiva interessante à luz de um processo mental [...], a saber, 
a sugestão.” (MUNSTERBERG, 2003: 43)

De fato, há um diálogo entre os fragmentos sígnicos (contidos nos planos), 
sua ordenação e a mente do espectador. A imersão naquela “realidade” é feita por esse 
diálogo, cada fragmento, seja imagem, som, luz, figurino, objetos de cena, cenário etc., 
enfim, todo esse compósito de elementos (sintaxe) são peças que vão construindo esse 
mundo que a mente completa22. Mas essa realidade não possui nenhuma alteridade, é 
pura imaginação sugerida pelo filme, por isso mesmo que um bom filme é aquele que 
surpreende e obriga a mente a renovar as hipóteses. É um convite ao jogo lúdico.

 O espectador completa o enredo, dialoga com o todo do filme, assim o diretor 
e sua equipe, convidam-no a criar e imaginar aquela história juntos, mesmo no cinema 
onde tudo é dado: imagens, sons, caminhos e destinos etc., há essa incompletude que 
é da característica do signo, cabendo ao intérprete tentar adivinhar aquela “realidade” 
da história, portanto, está aberto à conjecturas. E é nisso que consiste o envolvimento 
do intérprete, pois tem que haver esse gosto de poder conjecturar ao mesmo tempo 
em que o filme se desenvolve. O efeito pragmático desse diálogo é esse enlace, essa 
participação mediada, ora desafiador, ora contemplativo, ora emocional, ora enérgico, 

2. Ver Noel Bürch, Práxis do Cinema, 1992: 26 e 66.
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ora lógico. Para cada intérprete há esse jogo da imaginação, um jogo, por isso mesmo, 
lúdico, despertado e acionado pela obra.

Quantas vezes o filme conduz a mente para um caminho que “pensa” já saber, 
já previsto, já construído, e é surpreendida quando se dá conta de que não era bem 
aquilo, e se vê obrigada a recomeçar esse jogo de remontar o mundo que está sendo 
contado, em um intenso processo inferencial, a relacionar outros trechos em que não 
se prestou atenção e a retomá-los, tentando descobrir qual a “realidade” do filme? Não 
é portanto a busca de um significado único da história, é simplesmente o filme que se 
oferece a estar aberto a esse jogo lúdico. É simplesmente ter a prazerosa oportunidade 
de conjecturar sobre o filme, sobre suas possibilidades.

Nesse ponto é importante destacar o papel do som no cinema. A linguagem 
sonora é, prioritariamente, icônica. Pois, enquanto “[...] no percepto visual, por exem-
plo, a sensação de externalidade, de algo que está lá, fora de nós, diferente de nós, é 
proeminente, no som, o senso de alteridade e externalidade tende a dissipar-se na fusão 
icônica entre o som físico e o som percebido.” (SANTAELLA, 2001: 111)

A junção da sintaxe visual com a sintaxe sonora trouxe uma complexidade 
intersemiótica importante para a composição da parte-ícone do símbolo/montagem. 
Enquanto a ação é fragmentada em diversos planos, o som, ao contrário, é contínuo, só 
cessando quando se muda de local e espaço. O som cria uma ambiência que se amal-
gama aos planos. Ao mesmo tempo em que cria um enlace, pois o som na tela e o som 
que o público sente se dissolve, sem nada separando os dois, não há um delimitador. 
Assim a alteridade que reside na imagem na tela, se desvanece no som. Através do som 
o público compactua com o mesmo ambiente sonoro que há na tela. “O som físico que 
está lá, fora de mim, é sentido como se estivesse brotando aqui dentro, volátil, instável, 
movendo-se no passo da vida.” (SANTAELLA, 2001: 109)  

O som está conectado à imagem, ao plano e sua sucessão no cinema, mas 
apesar dessa conexão diádica, o som tem um poder de sugestão que vai além do que 
está na tela.  A linguagem sonora vai preencher os vazios que a imagem fragmentada 
possui. Em um processo de simbiose, a imagem e o som se nutrem, produzindo um 
efeito que vai agir e contribuir nessa reconstrução da realidade ficcional para além 
dos limites dos planos e de sua montagem, nessa continuidade que a mente de pronto 
cria.

Mas, enquanto os sons, muitas vezes indiciais, cujo o papel semiótico é agir 
no campo das referências, estão atrelados à parte-ícone, nesse caráter de sugerir o todo 
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da “realidade” onde o drama ocorre, a trilha sonora ou a música, por sua vez, está co-
nectada à parte-índice da montagem/símbolo, isto é, da narrativa.

A trilha sonora, ou a música que acompanha a narrativa cinematográfica, tem 
como delimitador ou cadência o próprio ritmo do drama na montagem. Ritmo é um 
conceito que é da linguagem sonora e que pode ser utilizado para explicar a organiza-
ção da sintaxe visual na confecção dos planos, isso porque ação é movimento e possui 
um ritmo. A encenação, portanto, por si só tem uma cadência dramática com relaxa-
mentos, acentos, impulsos e ênfases dentro de uma temporalidade. A ordenação desses 
momentos da encenação é realizada pelo ritmo (SANTAELLA, 2001: 169), os quais, 
quando capturados nos signos/planos, são explorados, enfatizados e engendrados pela 
montagem. 

Assim, a trilha sonora se utiliza desse ritmo, ditado e dinamizado tanto pela 
encenação quanto pela montagem, para traçar sua temporalidade, relacionando-se aos 
eventos e os acompanhando. A música, portanto, está conectada à narrativa, vai lidar 
com a sucessão dos fatos em que os personagens estão inseridos. Porém seu papel está 
em manter e sugerir uma seqüencialidade e uma continuidade de sentimento. Senti-
mento que está impregnado nas imagens em movimento, mas que com a melodia e a 
música, espraia-se para além da tela. Mantém na mente aquilo que não pode, apenas 
pela visualidade, ser mostrado, mas que pela trilha sonora pode ser sugerido e, talvez, 
sentido. O sentimento, com que os personagens lá na tela, estão envolvidos, pode pela 
sucessividade das notas de uma melodia, ser sugerido ao espectador. 

Com isso, há um tema, um ponto em comum entre a ação (visual/índice), a 
montagem (verbal/símbolo) e a música (sonora/ícone), e é, justamente, essa combina-
ção que cria uma unidade intersemiótica, uma harmonia sintática, que forma e molda 
a narrativa cinematográfica. 

O cinema, em seu discurso híbrido, vai produzir interpretantes que agem em 
três estágios: o conjectural, o proposicional e o argumental. É no âmbito do conjec-
tural, abordado mais acima ao explicar a incompletude dos fragmentos sígnicos e a 
sugestão que se objetiva à mente em completá-los, que a fruição estética faz morada. 

Pois ao imaginar esse mundo ou essa realidade onde a história se passa ao 
assistir um filme, sugerir uma continuidade que a mente de pronto traça, parece ser um 
ponto importante para compreender o entrelaçamento da sintaxe, da forma e do discur-
so no cinema. De fato, se o cinema permite tal proeza dialógica conjectural isso não só 
reafirma o seu caráter como arte, mas principalmente revela os caminhos lógicos pelos 
quais seus interpretantes agem no processo de semiose e interpretação. 

Qual a importância pragmática de uma obra de arte? A resposta reside, exata-
mente, nesse exercício lúdico de conjecturar, de estar aberto ao exercício da imagina-
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ção, de permitir que a mente visualize possibilidades de associações de idéias, através 
do jogo livre das semelhanças. O poeta e filósofo alemão Friedrich Schiller sabia que a 
educação estética do homem era importante para a razão, mas não soube dizer, exata-
mente, o porquê. Peirce coloca a estética como o primeiro estágio das ciências norma-
tivas e que esse pensamento influencia o raciocínio lógico, não por acaso, o exercício 
diagramático de associação livre de idéias é o que permite a mente tecer hipóteses. A 
obra de arte paira acima de seu autor exatamente por ter a capacidade de conter em si 
uma multiplicidade de qualidades que permite esse jogo, é uma obra aberta por ter essa 
potencialidade, in futuro, de gerar novas conjecturas, por isso mesmo não tem nenhum 
compromisso com verdade e falsidade, ela traz à mente a possibilidade do jogo aberto, 
assim procurar qual a mensagem contida na obra é procurar verdades onde há apenas 
possibilidades de se associar a outras idéias. Ao contrário da realidade que exige da 
mente respostas e representações com um alto grau de exatidão, a obra de arte é aberta 
ao falibilismo, é um exercício de tecer hipóteses, de imaginar novos rumos sem com-
promisso com o real. 

O que é admirável na obra de arte é essa capacidade aglutinadora, amalga-
madora, agápica (do amor criativo) de gerar associações de idéias, seja na criação ou 
na sua contemplação ou fruição, permitindo que idéias se juntem e que gerem novas 
perspectivas, novos olhares, novos rearranjos, vazando para a conduta de uma pessoa, 
este é, portanto, o efeito pragmático da obra de arte à mente. Como Santaella (2000: 
151) destaca: “As obras de arte não são apenas ambíguas encarnações de qualidades de 
sentimento, mas formas de sabedoria, de um tipo que fala à sensibilidade, ao mesmo 
tempo em que convida a razão a se integrar ludicamente ao sentir”.

Quando a experiência estética afeta a conduta, é, na verdade, um lapidar do 
olhar do poeta, como Peirce ressalta, caro à mente quando esta se depara com os fe-
nômenos e destes é necessário extrair suas qualidades e informações, isto é, o refina-
mento da sensibilidade da mente permite um refinamento da mediação com o faneron, 
permite um refinamento na formulação de hipóteses. Parece ser esta a principal contri-
buição pragmática da estética para a lógica, da arte para o homem de ciência. 

Um livro, uma música, um quadro ou um filme pode afetar a percepção da 
realidade onde a mente está inserida, pode despertar o olhar para detalhes não vistos, 
para idéias não pensadas gerando outras, influenciando outras mentes. O exercício es-
tético diante de uma obra não seria achar a verdadeira interpretação desta, como algo 
a ser revelado a poucos, mas objetivar a liberdade de associação de idéias, do livre 
inferir sem responsabilidade, do livre sentir, do livre conjecturar sem rumo, deixan-
do que as qualidades o guiem se associando a outros pensamentos, percebendo essas 
qualidades nas coisas, mudando e educando a mente a ver, a olhar, a ouvir, a tocar, a 
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cheirar e a sentir. Pois, a mudança na sensibilidade acaba gerando uma mudança na 
ética e na própria lógica, isto é, no pensamento auto-controlado. A busca por um admi-
rável nasce de uma mudança de hábito na sensibilidade que tem essa força agápica de 
mover e promover a mudança na ética e na lógica (ver PEIRCE, 2000: 202 e PEIRCE 
apud SANTAELLA, 2000: 150).

Entretanto, para que essa fruição estética se efetive no cinema, ao ponto de 
conduzir o espectador a essa mudança da sensibilidade e, conseqüentemente, do pen-
samento auto-controlado por meio da interação com o filme, o mesmo tem que se 
apresentar ao intérprete como prenhe de potencialidade de significação. Portanto essa 
capacidade de acionar ou iniciar o processo do jogo lúdico depende da construção in-
tersemiótica engendrada dentro do signo fílmico.   

A complexidade híbrida da linguagem cinematográfica, configurada por meio 
de uma dinâmica dialogia intersemiótica, ao se efetivar os arranjos dos elementos con-
tidos dentro de cada imagem/plano trabalhando em conjunto com as inter-relações 
criadas, articuladas e tramadas pela montagem, compondo uma logicidade interna em 
prol da construção de sentido, é marcada por um intenso processo de intersemioses, 
de intercâmbios e interfaces que demanda uma organização ou unidade sígnica que 
consiga harmonizar todos os elementos e processos envolvidos na criação e desenvol-
vimento de um filme. 

Um dos problemas mais comuns no cinema, são os erros de percurso em meio 
à produção de um filme, a perda da harmonia das partes e elementos que compõem 
o filme, a perda, portanto, da unidade sígnica. De fato, o cinema é uma arte feita por 
diversos profissionais, cada um com uma função específica. Essa mistura que lhe é 
inerente, dada a sua natureza intersemiótica, depende de uma sintonia que leva a todos 
para um mesmo alvo de modo que aquilo que é almejado como conceito, ideia, tema 
e argumento do filme, seja externado em cada parte, formando um todo, uma unidade. 
O princípio lógico em que rege essa intencionalidade criativa está exatamente sobre a 
égide da estética.   

A confecção do signo fílmico, que envolve as propriedades das linguagens 
sonora (eixo lógico da sintaxe), visual (eixo lógico da forma) e verbal (eixo lógico 
do discurso), articulando-as e tramando-as em um todo pautado por intercâmbios e 
interfaces que se somam, implica a integração e interação de um conjunto de agentes 
especializados em áreas em que essas linguagens aparecem como dominantes, mas 
que no caso do cinema, são co-participantes. 

Assim, o que se constata é que a intersemiose da unidade fílmica configura-se 
como sistêmica, isto é, há um conjunto de agentes semióticos com funções específicas 
que interagem e se integram na realização da obra. Essa complexidade ontológica, for-
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mada por um composto de criadores trabalhando em conjunto, em uma clara troca dia-
lógica entre suas funções e especialidades, tem seus elos tramados pela pela estética. 

Dada a necessidade de agentes especializados que são postos em conjunto 
para trabalharem em prol da confecção de um filme, o que há neste ambiente é um 
processo temporal que demanda evoluir por parâmetros hierárquicos sistêmicos de 
composição, conectividade, estrutura, integralidade, funcionalidade, organização e 
complexidade (ver VIEIRA 2008: 89), que se reflete na capacidade de permanência, 
isto é, na capacidade de se atingir uma regularidade na construção fílmica, que pode 
ser constatado no filme pronto. Pois, ao fim ao cabo, o filme tem que apresentar uma 
autonomia, em que tudo se conecta de forma coesa e coerente: direção de arte, direção 
de fotografia, cenografia, figurino, roteiro, direção, planos, montagem etc.

Aliás, os parâmetros de coesão e coerência são também parâmetros de conso-
lidação de um sistema. A coesão lida com a sintaxe entre elementos, sua articulação e 
efetividade. A coerência, com a semântica, que se desenvolve numa dialogia interse-
miótica de seus elementos para a construção de sentido entre os mesmos, em um todo 
integrado, complexo e significativo.

De fato, é por esse viés da razoabilidade estética que a conduta (ética) desses 
agentes especializados é forjada e moldada, conseqüentemente, esse processo desem-
boca na regularidade (lógica) da integração dessas especialidades na construção do 
signo fílmico. O que se observa é que a unidade sígnica necessária na construção das 
partes para o todo, tem seu fundamento pautado pela estética e isso vai se refletir tanto 
no processo de realização do filme quanto no processo de interpretação e mediação. 
Assim, essas camadas de significação cunhadas e entrelaçadas pela integralidade e 
organização da direção de fotografia, direção de arte, figurino, cenografia, trilha sono-
ra, roteiro, direção etc., dentro de um todo, o filme, tem como força motriz a estética 
e esta aparece ao espectador. Nesse sentido, um filme é um diálogo entre o cineasta 
e sua equipe e o intérprete. A completude do signo cinematográfico só se torna real 
quando encontra uma mente, que faz com que o processo de semiose, de ação do signo 
se realize.  
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Resumo:
As teorias de Charles Sanders Peirce enfatizam a importância das representações 
icônicas, assim como a primeira inferência denominada Abdução para o processo 
de semiosis e cognição. Este artigo oferece dois pontos para reflexão. O primeiro 
é sobre Intuição e sua relação com inteligibilidade, baseado em Carl R. Hausman. 
A segunda expõe como a arte visual contemporânea - diferente da arte de outros 
períodos –, à luz de uma Semiótica ou Lógica, tem uma grande variedade de tipos 
de representação e signos, que vão além de Qualidades de pura sensação. A ques-
tão que permeia este artigo é como a arte visual contemporânea evolui para um 
processo de semiosis.
Palavras-chave: 
Teoria Peirceana. Arte Visual Contemporânea. Estética do [In]visível.

(IN)CORPORALS – VISIBLE FRONTIERS: HOW CONTEMPORARY VISUAL 
ART SIGN CAN GROW TO ACHIEVE THE SEMIOSIS PROCESS?
Abstract:
Charles Sanders Peirce theories emphasizes the importance of iconic 
representations, as well as the first inference called Abduction for the process 
of semiosis and cognition. This paper offer two points of reflexion. One is about 
Intuition and its relation to intelligibility, based on Carl R. Hausman. The second 
shows how contemporary visual art - different from the Art of other periods – , and  
in the light of a Semiotics or Logic, has a great variety of kind of representations 
and signs, that goes beyond its pure Quality of sensation. The main question is if 
this art can participate of the process of semiosis.
Keywords:
Peircean Trheory. Contemporary Visual Art. Esthetic of In[Visible].

Introdução
Na arte contemporânea encontramos muitos artistas que dialogam com cam-

pos distintos do conhecimento, diferentemente da arte de outros períodos. Um dos 
campos onde esse diálogo tem se desenvolvido com muita freqüência é a filosofia. 
Nesse sentido encontramos na obra de Charles Sanders Pierce conceitos que corrobo-
ram com nossa investigação, sobretudo no que diz respeito à Representação e Media-
ção.

Todavia, o que permeia inicialmente a nossa reflexão é como as artes visuais 
através de várias práticas de Representação [podemos entender a palavra Signo tam-
bém como Representação] evoluem dentro de um processo de semiose, visto que seu 
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signo Icônico encerra qualidades de sensações. E sendo essas qualidades próprias da 
categoria criada e denominada por Peirce de Primeiridade, seu Signo Icônico, i.e. - o 
que ele representa - é pura liberdade. 

Assim, dentro do tema proposto por essa Jornada, localizamos no artigo de 
Carl R. Hausman1 intitulado “Bergson, Peirce, and Reflective Intuition” (1999), pas-
sagens que em muito contribuem para refletir sobre a questão proposta no título deste 
artigo.  Assim, vejamos:  

Hausman (1999) ao sugerir uma maior atenção ao conceito de Bergson acer-
ca de sua teoria sobre mudança criativa, os quais provocam alguns equívocos e até 
mesmo conflitos inevitáveis em qualquer tentativa para dar conta da atividade criativa, 
sobretudo no que diz respeito à idéia de que a criatividade avança para um conheci-
mento, e todo processo pode gerar novos resultados inteligíveis. Diferentemente da 
filosofia de Peirce que é precisa ao explicar as noções de Qualidade e Realidade em 
contraste com Possibilidade e Regularidade, visto que, a noção de Regularidade é 
evolutiva, bem como de Qualidade e Realidade. Para Peirce, a Qualidade é uma mente 
animada, que ainda está sujeita à modificação, para ser capaz de alcançar algum grau 
no curso de sua evolução. 

Todas as questões que surgem separadas em teorias diversas – como afirma 
Hausman (1999) - vão ser encontradas na teoria peirceana de um modo indissociável, 
visto que se trata de um pensamento triádico e não diático. Um dos exemplos é a no-
ção de Tempo, ao considerar que haja uma presença qualitativa continuada, antes de 
um pensamento racional, que se inclina em direção a explicar a relação da presença 
qualitativa como um contínuo para um pensamento racional. Peirce rejeita a idéia de 
que intuições podem ser cognitivas. Para ele, os atos cognitivos devem ser triadicos, 
i. e., devem envolver a mediação introduzida em interpretação: em outras palavras, a 
inteligibilidade é triadica e a intuição, pré-inteligível. 

A maneira pela qual Peirce trata sobre Intuição e Cognição diz que a cognição 
envolve interpretação, e para que isso ocorra algo deve ser identificado como o objeto 
ou assunto de interpretação. Para uma coisa funcionar como um signo que deve ter um 
interpretante para quem (ou para que) um objeto é referido em algum respeito. Há, en-

1.  Carl R. Hausman is Professor and Head of the Department of Philosophy at the Pennsylvania State 
University, 246 Sparks Building, University Park, Pennsylvania 16802. Article appeared in Process 
Studies, pp.289-300, Vol. 28 , Number 3-4, Fall-Winter, 1999. 
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tão, três componentes na teoria peirceana que não podem ser passados despercebidos: 
Signo, Objeto e Interpretante, que se relacionam em algum aspecto. 

Contudo, o que nos assegura que uma interpretação interna dentro de uma 
intuição é inteligível ou racional? Eis uma das questões apresentadas por Hausman 
(1999). A este ponto, será útil cessar supor que racionalidade e inteligibilidade são 
equivalentes.

No entanto, a inteligibilidade é uma noção mais ampla, que inclui pensamen-
tos sem considerar significados, no tempo de reconhecimento, e essas idéias que são 
inteligíveis sem consideração de sua racionalidade ou irracionalidade não pode fazer 
sentido a um primeiro momento, mas apenas sugerir algo que fará sentido no futuro. E 
para que isso aconteça, duas condições são necessárias para um pensamento ser racio-
nal: O pensamento não deve ser contraditório, e deve ser coerente. 

Porém, contrariamente, como a criação avança em pensamento, seria descar-
tada como incoerente e mesmo irracional. Se o pensamento não desse uma dica nem 
sugestões antecipatórias que pudessem servir para um contexto futuro, ordinariamente 
seria rejeitado ou pelo menos questionável, se não ininteligível. Pois, leva tempo para 
que as inovações radicais tornem-se eficazes em sistemas futuros de crença como foi o 
caso na história tanto da arte como na ciência. Isto segue a idéia de que inovações até 
certo ponto modificam o sistema das quais eles participarão no futuro; elas contribuem 
para seu desenvolvimento. Por exemplo, a pintura pós-impressionista surgiu após a 
pintura impressionista e contribuiu para evocar a tradição da pintura, mesmo ajudando 
a mostrar o Impressionismo e seus antecedentes à luz de um novo pensamento. 

Mas, não é possível considerar o lugar de interpretação em intuições. Se uma 
intuição vai ser cognitiva, inteligível, então deve exibir um sentido de ter uma expecta-
tiva, não de algo determinadamente prévio, mas de algo considerado como preventivo 
de auto-consistência e coerência no futuro. O que é apreendido é um telos incipiente, e 
o que é previsto é um fim vago, que algum desenvolvimento no futuro ocasionará em 
algo com caráter que não será incoerente. 

Importante ressaltar que intuições não caem diretamente sob o nível de inteli-
gibilidade nem que pertencem a um domínio intrinsecamente inacessível. Seguindo a 
linha peirceana, intuições não são explicitamente cognitivas no sentido de exemplifi-
car de imediato racionalidade, mas podem e devem contribuir a níveis explicitamente 
cognitivos de experiência; não são cognitivas, mas estão sujeitas a contribuir a uma 
experiência triádica, que é interpretativa, crítica, e cognitiva. 

Assim, semiose, processo fundamental da teoria de Peirce, faz parte da capa-
cidade que o próprio homem possui em interpretar o mundo que lhe rodeia, portanto é 
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uma atividade exercida por ele no seu cotidiano, quando ele passa apreender a realida-
de, através de um fenômeno.  

Segundo Santaella (1995, p. 23), o processo de semiose se dá através  do 
engendramento lógico existente entre os três correlatos da entidade signo: o funda-
mento do Signo (representamen), o Objeto e o Interpretante. Quando observado, este 
engendramento lógico nos apresenta as relações de mediação e interdependência entre 
o representamen (fundamento do signo), o Objeto e o Interpretante. Além das relações 
de determinação: do Signo pelo Objeto e do Interpretante pelo signo. 

Por que o processo de semiose envolve esses três correlatos da entidade sig-
no? E qual a importância da representação?

Para Santaella (1995, p. 44) a ligação do Signo ao Objeto se dá sob algum 
aspecto ou Qualidade, ou seja, o Signo está ligado ao Objeto não em virtude de todos 
os aspectos do Objeto, porque se assim fosse, o Signo seria o próprio Objeto. Nesse 
sentido, pela impossibilidade de recobrir toda a Representação, o Signo necessita do 
Objeto, e nessa medida, sempre estará em falta com ele. Cabe, portanto ao Interpre-
tante, como o Terceiro, complementar o processo lógico, através dos fenômenos de 
mediação, processos de significação, representação e interpretação. 

Contudo um dos aspectos mais importantes para Peirce está ancorado na Fe-
nomenologia, primeira no se quadro de ciências, seguida da Estética. Isto porque a 
Percepção, ou seja, quando algo está apontando para algo, a exemplo das obras de arte, 
elas devem ser percebidas, contempladas, experienciadas, interpretadas. Isto porque:

 [...] a função própria do ser humano é dar corpo a idéias gerais em criações artísticas, em 
utilidades e, sobretudo, em cognição teorética (CP 6.476). [...] Um processo gradual, que 
envolve uma realização de idéias na consciência do homem e em suas obras, e que tem lugar 
graças à capacidade do homem para aprender, e pela experiência continuamente precipitando 
sobre ele idéias que ele não tinha ainda adquirido (CP 5.402, n. 2).

Alguns teóricos contemporâneos tem se debruçado sobre as teorias de Peirce 
para falar sobre a Arte através dos conceitos de Iconicidade, Primeiridade, liberdade 
e, sobretudo Abdução, o que não deixa de ser uma aventura labiríntica. Pois enquanto 
a ciência possui um objeto externo definido, em Arte o objeto, o alter, ou o Segundo, 
encerra Qualidades, sensações, hábitos estéticos. Para Peirce, essas Qualidades são 
“simples qualidades de totalidades incapazes de corporificação completa nas partes, 
cujas qualidades podem ser mais fortes e decididas em um caso que em outro”. (EP2: 
201) 

Alguns exemplos podem ser favoráveis a um entendimento a respeito de uma 
Representação (signo) em Arte, que inicia com a idéia do próprio artista. Essa idéia 
quando interpretada, é o que nos leva a um processo de semiose, ou seja, o propósito 
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de chegar à Terceiridade, ou conhecimento, inteligibilidade, à Mediação. Mas o que 
acontece quando algum objeto ordinário passa a ser considerado Arte? Eis a nossa 
segunda questão neste texto. 

Segundo Danto (1986, p. 74), Marcel Duchamp foi o primeiro artista a levan-
tar a seguinte questão: “Por que alguma coisa é arte enquanto outra igualmente a ela 
não é?” Como o próprio Danto afirma, a arte contemporânea surge de uma aproxima-
ção com o cotidiano, com a estética do cotidiano — a estética da marca —, o que une 
arte e vida. 

Para esse filósofo, além de Duchamp, Andy Warhol mostra que a arte deixa de 
ser puramente ocularcêntrica para ser entendida através do conceito, ou seja, uma arte 
que situa ou incita o observador a refletir sobre o que é e o que não é arte, ou seja, por 
que alguma coisa é arte enquanto outra não é? 

Danto (1986) aborda a intenção da arte contemporânea em distinguir objetos, 
situações e acontecimentos, denotados como arte, e suas contrapartidas na realidade. 
Para ele, a arte é um território cultural livre, que permite interpretações distintas e 
diferenciadas, tanto para o artista quanto para o interpretante. Ao definir a arte como 
algo que prende nossa atenção e que não sofre a interferência de pensamentos alheios, 
esse autor diz que a arte tem a ver com a forma de engajamento e de compromisso do 
trabalho com algum aspecto do mundo. Esta frase assinala para a transformação do 
objeto arte a partir do século XX e sua forma de Representação.

Harold Rosenberg (1964) criou a frase “The Anxious Object” [o objeto ansio-
so] para descrever como novas práticas visuais passaram a ser representadas e apreen-
didas. Consideradas como ambíguas por testarem uma nova forma de conhecimento 
do mundo que passava por várias transformações em outros campos do conhecimento, 
a nomenclatura ambígua se refere tanto à extensão em que as convenções humanas são 
postas à prova, bem com as dificuldades da apreensão de algo “novo”. Vale ressaltar 
que o novo na arte é um fator importante para que as tradições avancem para novas 
formas cognitivas. Pois, à primeira vista, algumas obras em nada se assemelham à 
idéia de que temos sobre o que é Arte, desde seu suporte sensível – ou até mesmo a 
ausência dele. Esse último, o espaço não é mais apenas um lugar fechado de uma gale-
ria ou museu. Ele ocupa a rua, o campo entre outros espaços não convencionais como 
rios, florestas e desertos, assim como o ciberespaço, aquele que é atualizado a cada 
instante em que alguém deseja intermediar com trabalhos desenvolvidos por outros. 
Trabalhos se misturam à vida, uma ação ou objetos de um contexto comum para enun-
ciá-lo como Arte, a exemplo da Fonte, de Marcel Duchamp, que hoje ocupa “o lugar” 
junto às esculturas de mármore dos grandes mestres da história da arte. Duve (1998, 
p. 13), assinala que o ready-made de Duchamp se misturam à vida, e o fato de essas 
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obras serem consideradas Arte é o simples gesto do artista em deslocar através de uma 
ação ou objetos de um contexto comum e enunciá-lo como Arte. Fountain encontra-
se veneradamente guardado no museu sob o nome “arte”, como parte do patrimônio 
cultural. Nesse contexto, o ready-made manifesta o poder mágico da palavra arte, uma 
vez que ele pode, ao mesmo tempo, abarcar todas as teorias da arte ou desqualificá-las 
totalmente. Sendo um objeto retirado de sua função utilitária, em nada se assemelha 
às coisas que carregam o nome arte, exceto quando as coisas como ele, o urinol, são 
chamados de arte. Neste sentido, as coisas podem ter ao mesmo tempo o nome de arte 
ou serem assim denominadas. Estando colocado no museu, de acordo com de Duve, 
a essa altura contempla-se um paradigma como se fosse uma “Afrodite de mármore”. 
(tradução nossa)

Em 1991, a artista americana Sherrie Levine constrói uma série de seis peças 
de bronze apropriadas do “urinol” de Duchamp. Nessa obra, alguns aspectos se des-
tacam. Primeiro, trata-se de uma reapropriação, ou melhor, apropriação de algo que 
já fora apropriado anteriormente. Nesse momento, o urinol foi elevado à condição de 
arte não mais apenas pela transposição de um espaço (isto Duchamp já havia feito), 
mas por ser um bronze, material considerado como o selo de garantia, nos moldes 
tradicionais, de uma verdadeira obra de arte. O conceito de apropriação presente nessa 
obra vai além de uma mera cópia, trata-se nesse caso de cópia da cópia,  uma cópia 
de um signo já existente anteriormente. Ela é um índice de outro signo indicial, sem 
qualquer aproximação com o seu referente, portanto, o objeto imediato torna-se cada 
vez mais distante.

Dessa maneira, podemos pensar numa mediação calcada na intenção permea-
da por conceitos, materiais e ações, criando uma espécie de enigma da representação, 
o que faz da arte contemporânea um lugar para reflexão e deslocamentos de conceitos 
e significados. O signo desse tipo de arte pode ser considerado um signo híbrido, ou 
seja, ao ser contemplado a interpretação sempre dependerá do espaço em que ele esteja 
ocupando. 

Outras práticas visuais contemporâneas, também denominadas de estética do 
invisível, do efêmero, dos incorporais, são obras que utilizam elementos da natureza, 
natural e/ou artificial como vento, luz, gases etc. Como esses trabalhos podem ser en-
tendidos?  Quais são seus principais índices, além dos seus quali-signos predominan-
tes, de puras qualidades de sensações que eles provocam?Ou melhor, como é possível 
identificar sin-signos através desses elementos? 

Para Cauquelin (2008) os objetos construídos com elementos considerados 
efêmeros, voláteis dentre outros questionam a noção de corporidade, espaço e tempo. 
Assim vejamos: Um fragmento de vida, reminiscências de lugares, pessoas, tempo 
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passado e presente, palavras trocadas, uma atmosfera de cheiros, cores, sabores, sons: 
um tecido frágil que tende a se desfazer se chegarmos perto demais e cuja consistência 
é a fluidez. É principalmente no domínio da arte que esse invisível, esse incorpóreo, 
se torna apreensível. A teoria de Cauquelin em muito se aproxima com o pensamento 
peirceano e com os Estóicos, que fala do incorporal (o exprimível, o vazio (não-ser), 
o lugar, o tempo). Para os Estóicos, o mundo inteiro é um ser vivo, não existem limi-
tes nem hierarquia entre os corpos. O que pode ser entendido através da física são os 
atributos, que devem ser exprimíveis, nomes que são dados pela sua ação e não pela 
sua qualidade de ser algo, um adjetivo. Estudiosos sobre os Estóicos concordam com a 
noção do incorpóreo como algo que subsiste ou insiste, eles são os efeitos dos corpos, 
mas não são coisas propriamente ditas, visto que eles não possuem permanência, não 
se fixam, e também são denominados como pensamentos sem sujeitos. 

Quando somos confrontados por algo que possui um atributo, somos de ime-
diato afetado por ele, toma, portanto um significado, e essa significação que se remete 
a um exprimível incorporal. Os estóicos garantem: um signo (um imaterial) é um ex-
primível incorporal. E são de várias as ordens que os estóicos classificam as intensida-
des do exprimível. Através desse processo o homem está sempre em devir, bem como 
equipado para perceber que algo está acontecendo.

Se o Acontecimento comporta um instante no qual ele se efetua ou encarna 
nos corpos (no tempo presente), ele não deve, contudo, ser confundido com os even-
tos. Ou ainda: “O brilho, o esplendor do Acontecimento é o sentido. O Acontecimento 
não é o que acontece (acidente), ele é no que acontece o puro expresso que nos dá 
sinal e nos espera” (Deleuze, 1994, p.152). O sentido residirá nas crenças (ou desejos) 
daquele que se exprime, mas tendo como referencial o mundo em torno.

Os “incorporais” são entes de razão (entia rationis), existem apenas na medi-
da em que há uma apreensão cognitiva da sua realidade. Tal não significa, no entanto, 
que não sejam dotados de uma identidade própria, que permite a sua predicação. Não 
são coisas, mas estados de coisas, modos de ser, relações, maneiras de ver, como o 
vazio, o lugar, o tempo, as relações espaciais, as seqüências cronológicas, as ações e 
os eventos.

Para Cauquelin (2008, p.37):

[...] o jogo entre espaço com corpo e espaço sem corpo, entre mundo e vazio, caracte-
riza a marcha do mundo estóico, e esse jogo só é possível graças ao incorpóreal. Mas 
não se limita a isso o papel do vazio incorporal. No interior do mundo propriamente, 
e não mais no sistema-universo, existe uma alternância semelhante: lugar e vazio se 
substituem um ao outro permanentemente. [...] É impossível pensar o lugar (topos) 
separadamente do vazio: acabamos de ver que o vazio só se torna lugar se um corpo 
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o ocupar. O lugar emerge do vazio como aquilo que repentinamente é ocupado por 
um corpo, mas esse mesmo lugar volta a ser vazio se esse corpo lhe for subtraído.

Desse fluxo permanente entre vazio e lugar, podemos encontrar obras de ar-
tistas que vêm trabalhando com elementos voláteis a exemplo de Jannis Kounellis, 
mais especificamente nos quais ele utilizou o fogo e o gás. O fogo surge no final dos 
anos 1960, representando para ele, a busca de uma força de destruição e re-criação, 
uma posição otimista perante a situação do homem frente á sociedade, e o sistema 
sócio-político.

Em relação às chamas de oxyhydrogen, Kounellis, experimentou tanto as pa-
redes das galerias e o chão, colocando o observador afastado da obra, uma maneira de 
expressar repulsa, uma instância defensiva. A investigação de Kounellis é tanto com 
elementos, material, bem como o espaço, pois a partir do lugar em que esses elementos 
são colocados, seus significados vão se modificando constantemente. Ao trabalhar com 
signos naturais, como o fogo e fumaça, o artista se reporta à energia do universo.

Alguns artistas têm aproveitado as características aqui discutidas e elaborado 
traduções poéticas a partir das mesmas. A noção do incorporal evoca uma presença 
singular, pois ao adentrar em obras é possível imergir em uma atmosfera que estão em 
constante tensão entre o visível e o invisível. Por conseguinte, podemos pensar o vazio 
diante das condições de visibilidade e invisibilidade, haja vista que a ausência de luz 
visível não exclui sua corporeidade.

Tal como o vento, um raio apresenta uma temporalidade própria, bem como 
a necessidade de matérias sensíveis para tornar-se perceptível. Nesse aspecto, o fluxo 
entre o vazio e o lugar proporcionado por esses elementos pode ser discutido na medi-
da em que se pense se em suas ausências, as obras mencionadas mantêm parte de suas 
corporalidades, ou seja, presença.

Retornando a Anne Cauquelin, agregamos um trecho no qual ela menciona a 
pretensão de invisibilidade na obra Steam (1967) de Robert Morris quando promoveu 
a dissolução de um gás na atmosfera:

Porque não é a invisibilidade que é alcançada, visto que o acontecimento se 
dá em espetáculo, mas antes a intemporalidade do tempo, na medida em que o desapa-
recimento do gás no ar mimetiza o momento – quase imperceptível – no qual o tempo 
desvela sua frágil constituição: assim que é lançado, o gás se torna um objeto no tempo 
e constrói em torno de si a temporalidade fugidia que é o instante, para em seguida 
desaparecer imediatamente. (2008, p.90)

Portanto, o Tempo, esse incorporal, vem a ser elemento essencial para o pro-
cesso de conscientização e apreensão de toda obra artística em que a visibilidade de 
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elementos seja questionada. A coesão do sistema estóico permite que ele seja o regente 
do fluxo entre o vazio e o lugar, contribuindo, sobremaneira, para a experiência poética 
contemporânea.

E quanto ao seu processo de semiose? 

Conclusão
Como vimos anteriormente, para a cognição envolve interpretação, e para 

que isso ocorra algo deve ser identificado como o objeto ou assunto de interpretação. 
No caso das artes visuais contemporâneas, onde a obra se confunde com um objeto do 
cotidiano deslocado do seu espaço funcional, esse mesmo objeto propicia a mediação 
entre signo e interpretante. Nesse sentido o interpretante tem duas opções de interpre-
tação. A mais comum é quando ele confunde quando o objeto está num espaço institu-
cionalizado de arte – galeria, museu etc – com o objeto no espaço do cotidiano. Esse 
equívoco faz com que ele pense nas duas coisas ao mesmo tempo, isto é, no signo do 
objeto cotidiano e no signo arte. A partir daí cabe ao interpretante reconhecer o espaço 
em que o objeto se insere, para chegar a uma mediação. Como afirma Hausman (1999), 
nada pode comprovar que uma intuição venha a ser cognitiva. Ela é apenas uma possi-
bilidade de vir a ser ou não ser. De imediato as intuições são vagas, mas estão sujeitas 
a contribuir a uma experiência triádica, que é interpretativa, crítica, e cognitiva. 
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LAPIS/X REDUX 
atualização e expansão de um projeto de arte eletrônica

Carlos Fadon Vicente

1. Resumo 
São descritos os motivos da atualização e expansão de um projeto de arte eletrôni-
ca com dez anos completos, acompanhado de sua concepção, origem e contexto. 
Relatados os processos de elaboração de imagens e estruturas audiovisuais até a 
construção de um hipermídia, as formas de apresentação e difusão, além de refe-
rências e créditos.

2. Natureza e Propósito
LAPIS/X REDUX (2009) é um hipermídia resultante da atualização e expan-

são de um trabalho de pesquisa e criação em arte eletrônica – o projeto LAPIS/X 
– composto por ad finem, LAPIS/X, Lumina, SC, Tharsis. São cinco obras interdepen-
dentes derivadas da mesma matriz conceitual e operacional porém distintas em termos 
de sua formulação e desenho, formando em conjunto uma complexa malha com cerca 
de 120 estruturas audiovisuais e 1.800 imagens. 

O objetivo central desta iniciativa, ao dar continuidade ao projeto, foi estabe-
lecer um novo patamar de formulação estética e acessibilidade, qual seja: de um lado, 
realizar duas novas obras delineadas há algum tempo, Lumina e Tharsis, de outro, a 
re-criação daquelas feitas anteriormente, ad finem, LAPIS/X e SC, em razão da obso-
lescência dos recursos com os quais foram desenvolvidas. 

3. Projeto LAPIS/X: inter-imagens, processo e experimento 
3.1 Definição
LAPIS/X (1999-presente) é um projeto em arte eletrônica centrado nas inter-

relações entre imagens – diálogos entre memórias e representações – no quadro de uma 
colaboração ser humano-computador. Como tal desenvolve-se segundo dois eixos: 

– elaboração em tempo real de conjuntos de imagens digitais sob a polaridade 
certeza-incerteza;

– edição e montagem de estruturas audiovisuais interativas engendradas por 
estas imagens. 

Em cada um deles eixos, e entre eles, estabelece-se uma articulação entre pro-
cesso e experimento, conduzindo a uma indagação sobre a interconexão entre imagens 
digitais e imagens-conceitos mentais – donde o subtítulo que o acompanha. Trata-se 
um projeto artístico individual, um trabalho independente e sem finalidade comercial.

A maneira concebida para levar tais diálogos ao público se dá através de re-
cursos de hipermídia, como se fora uma rememoração do fluir do projeto. Esta reme-
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moração seguramente não pode reproduzir nem pretende equivaler ao projeto em si, 
entretanto no plano do interator ela se transfiguraria em outro processo e experimento 
ao evocar outras imagens, “as suas próprias memórias e representações”. 

3.2 Origens
O projeto LAPIS/X tem por base a trama de obras anteriores que tem como 

denominador comum a conjunção experimentação e expressão estabelecendo-se como 
uma ampla rede de associações, seja na elaboração das estruturas interativas, seja na 
rememoração / contemplação de seu fluxo. 

Sua raízes são extensas e profundas – seja na elaboração e montagem de nar-
rativas: em fotografia, TVe (1975), Passo Doble (1990), Places/Placesx (1988-90), SP 
/ SP (1997), em filmes rodados em 1982 e que deram origem à 7super82 (2008), em 
audiovisuais fotográficos, Outdoor Mulher (1982) – seja na abordagem da questão da 
imagem digital e sistemas de representação: em Passagem (1986), Alfa (1988), Vectors 
(1989-90) e OPUS (1996-99) – seja a formulação dialógica em telecomunicações e 
hipermídia: Natureza Morta / ao Vivo – Still Life / Alive (1988), Telage (1994) e Con-
junto Oito (1994) respectivamente. A anatomia destas obras, espelhada em LAPIS/X 
REDUX, revela um contínuo diálogo entre intenção (prospecção, método) e aceitação 
(intuição, acaso), uma combinação entre relacional e conjuntural.

3.3 Pano de Fundo 
A situação-experiência que se propõe ao público / interator, relacionar memó-

rias e representações, se desdobra em diferentes vertentes e atos. De um lado reflete 
o processo de geração das imagens (a imagem trazida pelo ser humano / autor e a 
imagem transformada pelo computador / co-autor). Por outro, comparece no caráter 
volátil e efêmero da própria obra, a rigor o estado de um circuito eletrônico e sob risco 
permanente de obsolescência dos recursos de produção e apresentação. Em adição, 
aponta para a questão da finitude, senão da transitoriedade da existência, da fugacidade 
inerente à memória e representação. 

Subjacente ao projeto, a interrogação sobre a passagem do tempo é acentuada 
pela dinâmica da rede de estruturas audiovisuais uma vez que, por definição, não é 
possível estancar nem retroceder sua cinética – uma presença que continuamente se 
esvaí – e tampouco antever seu curso, incógnito e imprevisível. 

Na forma de apresentação preferencial, ambiente-instalação, a interação indi-
vidual pressupõe algum grau de entrega do interator. Em contraponto, no formato de 
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difusão escolhido, hipermídia gravado em disco, a sua posse não assegura o domínio 
sobre a obra, incerta e cuja totalidade escapa.

O projeto LAPIS/X denota sua componente política pela visão oblíqua da tec-
nologia e inclinação ao apuro poético, com isso, divergir da arte e tecnologia travestida 
em  espetáculo ou submissa ao marketing.

3.4 Retrospecto
Realizado inicialmente em 1999 no Science, Technology and Art Research 

Centre, University of Plymouth, Inglaterra, com uma Bolsa Virtuose do Ministério 
da Cultura, Brasil, o projeto LAPIS/X foi retrabalhado em 2000 com o auxílio do 
Instituto Itaú Cultural para a mostra Investigações: o trabalho do artista, São Paulo. 
A elaboração das imagens teve o concurso de programas originados no projeto OPUS, 
produzido com uma Bolsa Vitae de Artes, 1996. 

A atualização e expansão do projeto, consolidadas em LAPIS/X REDUX, ti-
veram apoio do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Estado da Cultura - 
Programa de Ação Cultural, 2008.

O projeto LAPIS/X integra os esforços de criação e investigação sobre as 
novas poéticas nascidas da sinergia entre arte e tecnologia sistematizados num projeto 
interdisciplinar de longo prazo, denominado ARTTE (de arte e tecnologia), estabeleci-
do em 1985. Configura-se como uma pesquisa sobre questões estéticas e conceituais 
relativas à concepção, realização, percepção e disseminação em arte eletrônica, ao 
qual se vinculam diferentes obras em imagem digital, telecomunicações e hipermídia. 
Esta ação assinala o entendimento de uma interpenetração entre Arte e Técnica e não 
como campos opostos e excludentes. 

4. Atualização e Expansão 
Em sua primeira versão o projeto era composto por três obras em hipermídia: 

ad finem e LAPIS/X, 1999-2000 (ambas off line) e SC, 1999 (lançada on line). Foram 
produzidas originalmente com recursos hoje tornados obsoletos, em particular a pla-
taforma na qual pode ser apresentado (programa Macromedia Director v. 6.5, aplica-
tivo auto-executável no sistema Mac OS 9). A atualização do hipermídia (utilizando 
Macromedia Director v. 10, passando a ser auto-executável nos sistemas Mac OS X 
e Windows) foi de fato uma re-criação na medida que se trata de ajustar a estrutura 
audiovisual e superar várias incompatibilidades – não simplesmente regravar um ar-
quivo em versão mais recente do programa, levando no caso a uma quase “arqueologia 
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digital” – ficando mais próximo de um duelo do que propriamente um diálogo com os 
meios tecnológicos. 

No cotejo entre o desejado e o alcançado observe-se que não houve progresso 
quanto aos dispositivos que configuram a interface de interação, afetando consequen-
temente as condições de apresentação – tais como a substituição do mouse por um ele-
mento não intrusivo de comando sensorial, menos uma tela de toque e mais um sensor 
háptico. Tais recursos se juntariam à ampliação dos meios de visualização – tais como 
a possibilidade de programação e exibição simultânea de múltiplas telas, aliada ao uso 
de projetores sobre superfícies fluídas e tridimensionais – saindo do confinamento de 
um monitor plano. 

Recursos para pesquisa e desenvolvimento de interfaces, assim como para 
elaboração de programas para geração de imagens, tem sido solicitados ao longo do 
tempo a distintas instituições de fomento cultural, caso do projeto entrementes / entre-
meios. 

5. Imagens e Estruturas 
5.1 Elaboração das Imagens
As imagens de LAPIS/X REDUX são em seu nascedouro eletrônicas e, a ex-

ceção de um ensaio fotográfico de auto-representação (EU, 1994), resultaram de um 
processo de inter-criação digital através de programas proprietários oriundos do pro-
jeto OPUS. Muito embora tenham uma linhagem conceitual, por vezes no diapasão 
metalinguístico, não estão isentas de serem conformadas plasticamente a outros parâ-
metros estéticos. 

Conectando-se ao conceito jungiano de sincronicidade, em OPUS a geração 
da imagem digital ocorre sob a polaridade certeza-incerteza no quadro de uma colabo-
ração homem-máquina – um enlace de capacidades intuitivas e lógicas do ser humano 
com algoritmos lógicos do computador, em que a tecnologia migra da intermediação 
para a inter-criação – provocando um deslocamento do sujeito como centro e medida 
da criação. Estabelece-se então uma derivação, senão uma singularidade, no estatuto 
da representação e causa-se uma interrogação epistemológica. 

A elaboração das imagens trilha uma poética combinatória, inscrita no con-
tinuum criação-produção, compreendendo tanto a reiteração cumulativa da transfor-
mação como o agrupamento em séries decorrentes de transformações sequenciais etc. 
Estas séries são qualificadas como conjuntos abertos de imagens, nas quais seu valor 
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mais ou menos se mantém no processo de edição, seja exclusão, ordenação, subdivisão 
etc.

5.2 Edição e Montagem das Estruturas 
Vencida a etapa de procura e licenciamento, a seleção do som – elemento co-

determinante das estruturas audiovisuais – teve no âmbito do projeto duas abordagens 
distintas, a diacronia (ad finem, LAPIS/X) e a sincronia (Lumina, Tharsis), no entanto 
unidas no destaque ao contraste som e imagem.

A elaboração das estruturas (“narrativas”) audiovisuais inicia-se com duas 
operações preliminares – a edição das séries de imagens e dos trechos de som – seguin-
do-se um procedimento iterativo de ajuste imagem-som e som-imagem. De modo mais 
ou menos intuitivo, tendo eventualmente algumas diretrizes prévias, o processo tem 
seguimento com a conformação inicial do hipermídia, articulado em torno de algu-
mas estruturas tidas como nucleares. Assim, progressivamente o hipermídia vai sendo 
composto e revisto, formando múltiplas camadas de significação num labirinto de per-
cursos – a rede conexões e o plano de interação tem também um desenho iterativo. 

Abreviadamente, as obras tem a seguinte modelagem: ad finem, linear tra-
çando uma inversão da flecha do tempo; LAPIS/X, arranjo circular ao redor de três 
núcleos; Lumina, arranjo linear radial; SC, pontual; Tharsis, arranjo linear cruzado a 
partir de dois pólos. 

Na construção do hipermídia, em particular, a linha mestra da interatividade 
tem o mandato minimalista e funda-se na expectativa que o interator opere guiado pela 
intuição, experiência e descoberta. Não havendo instruções específicas a respeito, via 
de regra: o cursor do mouse permanece oculto quando não há ação prevista; quando 
a interação é possível as áreas sensíveis são, em geral, demarcadas pela mudança na 
figura do cursor. Intermediada nas cinco obras pelo mouse, a interação em Lumina e 
SC estende-se ao teclado.

A edição das imagens preserva a origem dialógica da formação das séries de 
imagens – um campo potencial de imagens – qual seja a variação sobre um tema (a 
imagem ofertada à interação homem-máquina e as transformações daí resultantes) e 
cuja analogia à música é deliberada. A seleção e ordenação da imagens, reforçada pela 
montagem audiovisual, busca o encantamento, tal como uma espiral hipnótica. 

A montagem das estruturas audiovisuais e do próprio hipermídia – remetendo 
aos campos do imaginário – enfatiza os deslocamentos temporais e espaciais, tendo 
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por princípio geral a economia de meios e se servindo de um repertório cultural eclé-
tico que mescla fotografia, cinema, teatro, dança, música etc.

6. Apresentação e Difusão
A possibilidade que se oferece ao interator, qual seja, um outro processo e 

experimento ao evocar outras imagens, “as suas próprias memórias e representa-
ções”, requer primordialmente uma instalação destinada à imersão individual, mais 
precisamente um ambiente acolhedor e que favoreça o distanciamento e a introspecção 
– almejando-se portanto uma situação distinta do quiosque multimídia usual, vide a se-
guir planta esquemática – frente, em especial, às características de LAPIS/X REDUX. 

Parte integrante da apresentação ao público é a realização, concomitante, de 
palestras e debates no sentido de auxiliar a formação de referências culturais.

Semelhantemente ao que foi feito em sua primeira versão, em paralelo à apre-
sentação pública, a difusão do projeto se faz por intermédio da distribuição seletiva e 
gratuita de exemplares da obra como edição de autor produzida em tiragem artesanal 
ou industrial.

LAPIS/X REDUX teve uma primeira edição datada de 2009 e composta por 
um par de discos (DVD dados), sendo um deles com o hipermídia e outro com a do-
cumentação do projeto (textos de pesquisadores, documentários em vídeo, textos do 
autor etc.). 

O hipermídia tem por base um programa auto-executável que é compatível 
com os sistemas operacionais Mac OS X e Windows, com preferência para o primeiro 
deles, tendo como configuração mínima: processador 1.8 GHz; RAM 1 GB; monitor a 
1024x768 pixels e milhões de cores; som estereofônico via fones de ouvido.
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7. Referências 
As obras ad finem e LAPIS/X compuseram uma edição de autor, 2000 (CD-

ROM) em tiragem artesanal com cerca de 140 exemplares distribuídos.
O projeto LAPIS/X é o centro do documentário em vídeo Carlos Fadon Vi-

cente, direção de Luiz Duva, Instituto Itaú Cultural, 2000, série Encontros nº 6 real-
izado por ocasião do evento Investigações: o trabalho do artista, São Paulo, 2000.

7.1 Exposições e Eventos
LAPIS/X foi mostrado no Vidarte, Festival de Video y Artes Electrónicas, 

Centro Nacional de las Artes, Cidade do México, 1999; LAPIS/X e ad finem foram 
apresentados na mostra Investigações: o trabalho do artista, Instituto Itaú Cultural, São 
Paulo, 2000; no evento Medi@terra 2000, Fournos Center for Art and New Technolo-
gies, Atenas e na exposição Território Expandido III, SESC Pompéia, São Paulo, 2001. 
SC foi apresentado em REDesign, Festival de Creación Audiovisual de Navarra, 1999 
e se encontra, em sua versão inicial, na Galería Virtual do Media Centre d’Art i Dis-
seny (www.mecad.org).

OPUS foi apresentado no ISEA97 (The Eighth International Symposium 
on Electronic Art), Chicago, 1997, suas imagens estiveram na mostra Ex-processu, 
Associació de Cultura Contemporània L’Angelot, Barcelona, 1998, e apresentado no 
simpósio Invenção, Itaú Cultural, São Paulo, 1999.

Vectors (1989-90), destaca-se como trabalho indutor do projeto OPUS, é uma 
série de imagens digitais feitas diretamente sobre papel de modo interativo, com a 
interveniência de processos aleatórios decorrentes de falhas em equipamentos e/ou 
programas, em que o computador assume a posição de colaborador. Foi produzido no 
âmbito de um programa de estudos de mestrado na The School of the Art Institute of 
Chicago. Apresentado primeiramente numa exposição individual homônima, Museu 
de Arte de São Paulo, São Paulo, 1991, e posteriormente em mostras coletivas, entre 
elas, II Studio Internacional de Tecnologias da Imagem, Serviço Social do Comércio e 
Universidade Estadual de São Paulo, São Paulo, 1992, The Art Factor, The Inter-Soci-
ety for the Electronic Arts, Minneapolis, EUA, 1993, Gamut, Conference on Comput-
ers in Art & Design Education, Middlesbrough, Inglaterra, 1999. 

7.2 Textos por Pesquisadores
Em ordem cronológica, tem-se:

Fabris, Annateresa. “A ausência presente”. In: Passagem, cat. Museu de Arte de São Paulo, 1986, folha 
dobrada. In: Fotografia e arredores. Florianópolis: Letras Contemporâneas, 2009, pp. 287-288.

Kossoy, Boris. “A memória além do espelho”. In: Passagem, cat. Museu de Arte de São Paulo, 1986, 
folha dobrada.
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Plaza, Julio. “Fadon: uma poética digital”. In: série Alfa, cat. Museu da Imagem e do Som de São Paulo, 
1988, pp. 2-4.

Fabris, Annateresa. “A regra do acaso”. In: Vectors, cat. Museu de Arte de São Paulo, 1991, pp. 3-4.

Entler, Ronaldo. “Acaso na construção da obra: Carlos Fadon Vicente”. In: Poéticas do acaso: acidentes 
e encontros na criação artística. Tese de Doutorado, Escola de Comunicações e Artes, Universidade 
de São Paulo, 2000, pp. 106-113.

Machado, Arlindo. “Uma poética da desprogramação”. In: O quarto iconoclasmo e outros ensaios 
hereges. Rio de Janeiro: Rios Ambiciosos, 2001, pp. 94-103. 

Cardoso, Daniel. [arte I comunicação]: processos de criação com meios digitais. Dissertação de Mestra-
do, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2003.

7.3 Textos pelo Autor

Os artigos listados expõem mais amplamente alguns dos tópicos tratados neste texto.

“Interações”. In: Item (Rio de Janeiro, Eduardo Coimbra et al.) nº 3, fevereiro 1996, pp. 26-28.

“Imagem / interatividade e imprevisibilidade. In: Nanico (São Paulo, Editora Giordano) nº 14, outubro 
1996, pp. 11-13. 

“Conjunto Oito & Telage”. In: Neo (São Paulo, Próxima Mídia Eletrônica, CD-ROM) nº 12, janeiro 
1997, snp. 

“Tele-presença-ausência”. In: Trilhas (Campinas, Instituto de Artes - Unicamp) nº 6, julho-dezembro 
1997, pp. 47-55. 

“Evanescent realities: works and ideas on electronic art.” In: Leonardo (MIT Press, Cambridge, EUA) 
vol 30, nº 3, 1997, pp. 195-205. 

“Proyecto OPUS”. In: Mecad e-journal (Barcelona, Media Centre d’Art i Disseny, www.mecad.org/e-
journal) nº 2, septiembre 1999, snp. 

“SP / SP: a cidade e o tempo”. In: Galáxia (PUC, São Paulo) nº 2, 2001, pp. 229-234.

“Sobre o projeto LAPIS/X”. In: Barros, Anna; Santaella, Lucia (org.). Mídias e artes: os desafios da arte 
no início do século XXI. São Paulo: Unimarco Editora, 2002, pp. 113-121. 

“Projeto OPUS: uma aproximação à inter-criação de imagens digitais”. In: Fabris, Annateresa; Kern, 
Maria Lúcia Bastos (org.). Imagem e conhecimento. São Paulo: Edusp, 2006, pp. 354-366.
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8. Créditos 
Seguem-se resumidamente os créditos de LAPIS/X REDUX. 

ad finem
criação e produção
Carlos Fadon Vicente © 1999-2000
imagem
Carlos Fadon Vicente © 1996-1999
som
Franz Liszt, música
Arnaldo Cohen, piano
© 1997 HNH International Ltd. (NAXOS CD 8.553.852)
cortesia NAXOS

LAPIS/X
criação e produção
Carlos Fadon Vicente © 1999-2000
imagem
Carlos Fadon Vicente © 1986-1999
som
Franz Liszt, música 
Arnaldo Cohen, piano
© 1997 HNH International Ltd. (NAXOS CD 8.553.852)
cortesia NAXOS

Lumina
criação e produção
Carlos Fadon Vicente © 2002-2009
imagem
Carlos Fadon Vicente © 1999-2009
som
– Marisa Rezende, música 
© 2003 LAMI (CD LAMI 005)
cortesia Marisa Rezende / LAMI (ECA-USP)
– Space Audio (http://www-pw.physics.uiowa.edu/space-audio/)
cortesia NASA / The University of Iowa
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SC
criação e produção
Carlos Fadon Vicente © 1999-2004
imagem
Carlos Fadon Vicente © 1999

Tharsis
criação e produção
Carlos Fadon Vicente © 2002-2009
imagem
Carlos Fadon Vicente © 1999-2009
som
– Marisa Rezende, música 
© 2003 LAMI (CD LAMI 005)
cortesia Marisa Rezende / LAMI (ECA-USP)
– Space Audio (http://www-pw.physics.uiowa.edu/space-audio/)
cortesia NASA / The University of Iowa

São Paulo, setembro 2009 (revisão junho 2010) 
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Self-organization and emergence of semiosis 
João Queiroz (1), and Angelo Loula (2,3)

(1) Institute of Arts and Design (UFJF), Brazil. (corresponding: queirozj@pq.cnpq.br)

(2) Dept. of Computer Engineering and Industrial Automation, State University of Campinas 
(UNICAMP), Brazil. 

(3) Dept. of Exact Sciences, State University of Feira de Santana (UEFS), Brazil

Abstract: 
Semiosis can be described as an emergent self-organizing process in a complex 
system of distributed sign users interacting locally and mutually affecting each 
other. Contextually grounded, semiosis is characterized as a pattern that emerges 
through the cooperation between agents in a communication act, which concerns 
an utterer, a sign, and an interpreter. We explore some implications of this approach 
in the context of Artificial Life experimental protocols. To model communication 
as a self-organized processes, we create a scenario to investigate a potentially 
self-organizing dynamics of communication, via local interactions. According 
to our results, a systemic process (symbol-based communication) emerge as a 
global pattern (a common repertoire of signs) from local interactions, without any 
external or central control.

1. Semiosis and process
A number of investigators maintain that meaning process (semiosis), and its 

metaphysical counterpart, must be considered in terms of complex emergent, self-
organizing adaptive systems (see Port 2009, 2002; Galantucci & Steels 2008; Bickhard 
2007; Steels, 2003, 2000; Wagner et al 2003; Christiansen & Kirby 2003; Cangelosi 
& Turner, 2002; MacLennan 2001; Vogt 2002; Jung & Zelinsky, 2000; Briscoe 1998; 
Merrell 1997; Keller 1994; Hutchins & Hazlehurst 1995; Rosenthal 1994). As Kelso 
(1995: 1) argues, ‘symbols, like the whirlpools in a river, may evince relatively stable 
patterns or structures that persist for a certain lapse of time, but actually they are neither 
static nor atemporal’. In this light, we have theoretically and empirically explored 
diverse consequences of complex system simulation and modeling in terms of Peirce’s 
semiosis as process (e.g., Queiroz, forthcoming; Loula et al 2010a,b, 2004; Queiroz 
& Merrell 2009; Ribeiro et al, 2007; Gomes et al, 2007; Queiroz & Merrell 2006; 
Queiroz & El-Hani 2006a,b).

Peirce,1 as a process thinker, was representative of a philosophical tendency 
that treats processes as being more fundamental than substantive metaphysic based 
on fixed ontological categories (see Rescher 1996). According to his later pragmatic 

1.  We shall follow the practice of citing from the Collected Papers of Charles Sanders Peirce (Peirce, 
1931-35, 1958) by volume number and paragraph number, preceded by ‘CP’; the Essential Peirce by 
volume number and page number, preceded by ‘EP’.  References to the micro film edition of Peirce’s 
papers (Harvard Univer sity) will be indicated by ‘MS’, followed by the manuscript number.
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approach, semiosis is an interpreter-dependent process that cannot be dissociated from 
the notion of a situated (and actively distributed) communicational agent (see Bergman 
2009, Short 2007, 1981; Pietarinen 2006).2 It is an interpreter-dependent process 
in the sense that it triadically connects sign, object, and an effect on the interpreter 
(interpretant). The object is a form (habit, regularity, or a ‘pattern of constraints’) 
embodied as a constraining factor for interpretative behavior – a logically ‘would be’ 
fact of response (Hulswitt 2001). The notion of semiosis as a form communicated from 
object to interpreter through mediation of a sign allows us to conceive meaning, and 
meaning change, in a processual (non-substantive) way, as a constraining factor of 
possible patterns of interpretative behavior through habit and change of habit.

“… a Sign may be defined as a Medium for the communication of a Form. [...]. As a medium, 
the Sign is essentially in a triadic relation, to its Object which determines it, and to its 
Interpretant which it determines. [...]. That which is communicated from the Object through 
the Sign to the Interpretant is a Form; that is to say, it is nothing like an existent, but is a 
power, is the fact that something would happen under certain conditions” (MS 793:1-3. See 
EP 2.544, n.22, for a slightly different version).

Semiosis is also pragmatically characterized as a behavioral pattern that 
emerges through the intra/inter-cooperation between agents in a communication act, 
which concerns an utterer, a sign, and an interpreter.3 Semiosis and communication 
processes are defined in terms of the same “basic theoretical relationships” (see Ransdell 
1977, Pietarinen 2006), i.e., in terms of a self-corrective process whose structure 
exhibits an irreducible relation between three elements. In a communication process, 
“[i]t is convenient to speak as if the sign originated with an utterer and determined 
its interpretant in the mind of an interpreter” (MS 318: 11), and the interpreter may 
become an utterer in a subsequent communication process, trying conveying the same 
meaning embodied in the sign, thus establishing a chain of communicative events. 
This pragmatic characterization of semiosis will play a particularly important role in 
the analysis of the experiment discussed here.

2. Semiosis and self-organization
Self-organization is very compatible with Peirce’s theory, especially 

with his communication model accompanied by habit change processes, its self-
correcting dynamics, and the circular relations between interpreters and utterers. 

2.  This does not mean that semiosis is entirely dependent of the interpreter (see Bergman 2009: 112).

3.  In the context of the sciences of complexity, the concept of ‘emergence’ has become very popular, 
to the extent that these fields are often described as dealing with ‘emergent computation’.
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Self-organization is a process that mainly occurs in complex systems composed of 
many interacting entities that mutually affect each other’s state, leading the system 
to an ‘ordered’ state, i.e. a state of reduced variability and ambiguity, with increased 
redundancy. Communication processes can be viewed as self-organized if utterers and 
interpreters mutually affect each other, through local interactions, such that their future 
interactions are dependent of the past ones. In fact, sign users capable of learning 
though communicative interactions with others, correspond, in self-organized systems, 
to entities capable of affecting others (as utterers) and of being affected (as interpreters) 
in a self-correcting process. By means of these ongoing processes, an ordered stated 
can be produced such that communicative variability (such as sign usage repertoire) 
without any external or central control. 

3. Building self-organized semiotic systems and scenario
To study the emergence of symbolic communication, we simulate 

communication among artificial creatures in a virtual world of predatory events 
(see Loula et al., 2010a,b; 2004). In our experiments, symbol-based communication 
emerges in a population of autonomous biologically-inspired agents with no previous 
repertoire of signs. In building the experimental setup, we considered motivations 
from an ethological case of intra-specific communication for predator warning among 
vervet monkeys (Seyfarth, Cheney, & Marler, 1980; Queiroz & Ribeiro 2002). 

Our virtual world is composed of preys and predators, trees and bushes (figure 
1). To model self-organization processes, we propose a scenario where a community 
of preys, the self-organizers, have no collateral experience (previous knowledge) of 
signs (alarm calls). Every prey is able to create and learn alarms, from other preys, 
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even simultaneously. The aim of the experiment is to investigate a potentially self-
organizing dynamics of symbol-based communication, via local interactions.

Figure 1: The Symbolic Creatures Simulation, used to simulate the creatures’ interactions (for further 
technical details, check http://www.dca.fee.unicamp.br/projects/artcog/symbcreatures).

Creatures are equipped with sensors (visual and auditory) and actuators that 
allow for specific actions (e.g. move, vocalize, change gaze direction), controlled by 
a behavior-based architecture (Mataric 1998). Preys are also capable of associative 
learning, a  mechanism used to gradually establish connections between auditory and 
visual data. Since there is no explicit indication from the vocalizing prey about the 
referent of its call, the development of these associations relies only on the hearing 
prey observations. i.e. the statistical co-occurrence of events, such as alarms being 
vocalized in the presence of nearby predators. 

At start, when no alarms are know, preys vocalize an alarm randomly created 
among a large set of possibilities, upon viewing a predator. After learning cycles, 
if alarms are already associated with a given predator, preys use the alarm with the 
highest association strength for that predator. On the other hand, upon hearing a nearby 
creature vocalize a specific alarm-call, a prey would initially scan the surroundings, 
searching for possible co-occurring events. Associative learning then takes place, 
gradually reinforcing associations of the alarm with all temporally and spatially 
perceived events, and weakening both the associations between the alarm heard and 
non-perceived events, and the associations between unheard alarms and the perceived 
events. When the vocalization heard is already associated with a specific predator type, 
a feedback may also be provided by the associative memory to the control mechanism. 
Depending on the association strength, it can influence the creature’s behavior as if the 
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related predator was actually seen, eliciting an escape response. More technical details 
about the experiment can be found in (Loula et al 2010a, 2004).

Results from our simulations indicate that, together, the self-organizers 
constitute a complex adaptive system, with local interactions of communicative acts. 
By communicating, a vocalizing prey affect the sign repertoire of the hearing preys, 
which adjust their own repertoire to adapt to the vocalized alarm and the context in 
which it is emitted. Thus, the vocalizing competence would also be affected as it relies 
on the learned sign associations. The effect preys have on one another is also the cause 
of this effect, because sign learning depends on sign usage, which in turn depends on 
sign learning. This implies an internal circularity among the communicative creatures, 
which lead to the self-organization of their repertoires. This circularity is characterized 
by positive and negative feedback loops: the more a sign is used the more the creatures 
reinforced it (and weaken others), and, as a result, the frequency of usage of that sign 
increased (and others decreased); in turn, the less a sign is used the less it is reinforced, 
and, consequently, its usage decrease.

The system could be seen as moving in a state space defined as composed 
of all individual sign repertoires. The system moved from point to point each time 
a creature adjusts its repertoire, i.e. when learning took place. In this search space, 
attractors were defined as points in which all individual repertoires converged to a 
common one, thus stabilizing the system. When the system stabilized, creatures would 
be relating predators and alarms in the same way, and vocalizing and interpreting sign 
in the same manner.

A fundamental aspect is the presence of random perturbations (‘noise’) in the 
system dynamics, which can be amplified so as to conduct to order. These perturbations 
shook the system, moving it in the search space, so as to place it near a basin of an 
attractor (a possible common repertoire). In the absence of a previous learned sign for 
a predator, the prey created one randomly, which could be adopted by the community 
(amplifing and incorporating random events) or not (noise damping). The creation of 
new random alarms introduced perturbations in the system that has its state changed, 
possibly closer to an attractor. Noise could also be present when a sign was heard and 
the creature scanned its surroundings trying to establish a relation with items that it 
was seeing, since lots of different things could be seen, providing new relations to be 
established and already existing ones to have their strength changed. 

In this self-organizing system, a systemic process (symbol-based 
communication), as much as a global pattern (a common repertoire of symbols), 
emerged from local communicative interactions, without any external or central 
control. The interactions could be considered local once a vocalized alarm was only 
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heard by nearby preys, but nevertheless signs could be spread among the community 
of preys by interactive cycles. This complex system of communicative creatures could 
be viewed as a semiotic system of symbol-based communication.  

The Peircean sign model irreducibly relates three elements in a communication 
processes: sign-utterer-interpreter (see Pietarinen 2006). More explicitly, we can 
talk about a vocalizing prey (the utterer) producing an alarm for a hearing prey (the 
interpreter), trying to transmit a warning escape alert. The alarm is originated with 
an utterer and determines its interpretant as an escape response in the interpreter, 
who also adjusts its repertoire of sign-object relations, and may have its vocalizing 
behavior pattern changed. This communication triad can be connected to a chain of 
communication events, with the interpreter receiving the sign and, at least potentially, 
turning into an utterer of this same meaning to another interpreter (figure 2a). This can 
imply a possible circularity as mentioned before, when the utterer of the first episode 
becomes the interpreter at a future event, establishing amplification (or dampening) of 
a communication regularity thru learning cycles (figure 2b). This succession of triads 
can become rather complicated if we notice that different utterers can communicate 
with the same interpreter or one utterer can vocalize to different interpreters, both 
simultaneously (figura 2c), and thus complex networks of communication triads are 
established, defining a context for sign usage and interpretation, characterizing the 
past, present, and future history of semiotic interactions, with new chains of triads 
being created, some perpetuating, and others vanishing.

Alarm

IntepreterUtterer

Alarm

IntepreterUtterer

Alarm

IntepreterUtterer

Alarm

IntepreterUttererIntepreter Utterer

(a)
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Figure 2: Communication triads involving sign-utterer-interpreter. (a) Individual triads can be 
connected with interpreters becoming utterers. (b) Utterers can become interpreters in future 
events establishing circular relations. (c) Interpreters might hear alarms from multiple utterers, 
and utters might vocalize to multiple interpreters, all at the same time.

4. Conclusion
(1) Even though Peirce established a rigorous distinction between different 

kinds of signs and sign processes as well as between semiosis and brute reactive 
behavior (EP 2.424; CP 1.293), he did not clearly describe: (i) the dynamics responsible 
for the emergence of semiosis in an evolutionary and developmental scenario, (ii) the 
dynamics responsible for the transition from iconic and indexical semiotic systems to 
symbolic ones. Synthetic biology and Alife constitute a flexible and fruitful tool for 
the generation and testing of hypotheses regarding the emergence of complex semiotic 
behavior in an evolutionary scenario.

(2) Self-organizing principles are a common feature of many biological 
systems (see Morgavi et al 2005). Self-organization is very compatible with Peirce’s 
theory, especially with his communication model accompanied by habit change 
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processes, its self-correcting dynamics and the circular relations between interpreters 
and utterers. Self-organization can be seen as an important element in the emergence 
of new systemic processes in semiotic systems, where a hierarchy of levels can be 
described and used to better understand the generation of the phenomena. (Emergence 
theory in the context of complexity sciences and semiotic systems are described in 
detail elsewhere [see Queiroz & El-Hani, 2006a]).

(3) According to Peirce’s pragmatic model, meaning (semiosis) is a triadic, 
context-sensitive (situated), interpreter-dependent (dialogic), materially extended 
(embodied) dynamic process. It is context-sensitive in the sense that it is determined 
by the network of semiotic events within which the interpreting agents merge with 
signs, such that they cooperate with one another. 

(4) Semiosis conceived in terms of communication process leads us to 
another important implication (with consequences we explore in details in another 
article; Queiroz, forthcoming), specially when associated to Peirce’s semiotic model 
of mind, that frontally collides with ortodox cognitive science (both classical and 
connectionist) and Computational Theory of Mind (CTM). According to Peirce, 
cognitive processes fundamentally depend on semiotic process, in a sense that diverges 
radically from CTM. For Peirce, thinking involves the process of sign action. Against 
any form of internalism, Peirce can be considered a precursor of extended mind and 
distributed cognition thesis (Hutchins 1995, Clark 1997). But differently from the 
anti-cartesianism defended by some embodied-embedded cognitive science, which 
is predominantly anti-representacionalist, as recently explored in a Merleau-Pontyan 
(Dreyfus 2002), Heidegerian (Wheeler 2005), or a Gibsonian (Chemero 2009, 2007, 
2000) trend, for Peirce, mind is semiosis in a dialogical -- hence communicational 
-- materially embodied form, and cognition is the development of available semiotic 
material artifacts in which it is embodied as a power to produce interpretants. It takes 
the form of development of semiotic artifacts, such as writing tools, instruments of 
observation, notational systems, and so forth, as stressed by Skagestad (2004) and 
Ransdell (2003) with respect to the concept of intelligence augmentation.

Acknowledgement: J.Q. is indebted to the Brazilian National Research 
Council (CNPq) and the State of Minas Gerais Foundation for Research Support 
(FAPEMIG). 
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Resumo:
A partir dos resultados de nossa pesquisa no projeto Minute Semeiotic (www.mi-
nutesemeiotic.org), defenderemos neste artigo que a representação é uma proprie-
dade intrínseca do signo juntamente com outras três propriedades: fundamentação, 
presentação e comunicação. Essas quatro propriedades, por sua vez, são o resulta-
do natural do ordenamento dos onze aspectos dos signos (Romanini, inédito) num 
fluxo contínuo que pode ser representado na forma de uma figura: a Solenóide da 
Semiose. A Solenóide da Semiose revela a estrutura fina do semiose, permitindo 
que ela possa ser descrita como um sistema autopoiético e contínuo de relações 
estruturadas a partir de fluxos de informação. A Solenóide da Semiose nos mostra, 
portanto, um contínuo entre as fases do pensamento (desde a percepção até a co-
municação científica, ou metodêutica). Argüiremos que isto está em acordo com a 
doutrina peirceana do sinequismo. De fato, se o idealismo objetivo estiver correto, 
não pode haver uma descontinuidade entre percepção e as formas de semiose ba-
seadas na terceiridade. Desejamos mostrar que os pensamentos inquisitivo, deli-
berativo e científico envolvem percepção, embora a percepção independa dessas 
formas mais complexas de pensamento. A marca diferencial entre percepção e pen-
samentos complexos está justamente no aparecimento da terceiridade no aspecto 
do signo em si mesmo, ou representâmen. Esta mesma marca revela a presença da 
propriedade de representação habitual num sistema semiótico, gerando a distin-
ção tipo/réplica. Em suma, o pensamento está lastreado na representação habitual 
a partir de réplicas e legisignos. Um corolário dessa hipótese é que toda classe de 
signos que possui apenas primeiridade e segundidade nos aspectos objeto imedia-
to e interpretante imediato (responsáveis pela propriedade de fundamentação da 
classe de signo) é incapaz de ativar a propriedade de representação habitual. Esses 
signos são, na verdade, perceptos. Além disso, avançaremos a proposta de que o 
aspecto do objeto imediato está relacionado com o diagrama do espaço, e de que 
o aspecto do interpretante imediato está relacionado com o esquema do tempo. O 
nascimento da representação em classes de signos capazes de representação habi-
tual depende do aparecimento da terceiridade nesses dois aspectos, ou seja, regula-
ridades espaço-temporais. Enquanto a terceiridade não domina esses dois aspectos 
fundamentais, o diagrama ontológico (Machado e Romanini, no prelo) flutua sem 
restrições, i.e. caoticamente, e o tempo flui apenas na trilha do aumento de entro-
pia. Quando a terceiridade domina os aspectos do objeto imediato e interpretante 
imediato e alcança o aspecto do signo em si mesmo, ou representâmen, a proprie-
dade da representação habitual se estabiliza e passa a retroalimentar o sistema com 
informação gerada pela semiose. A partir desse momento, o diagrama ontológico 
passa a se informar e se organizar em estruturas relacionais sujeitas a restrições 
nomológicas, e o tempo passa a fluir também na trilha do aumento contínuo da 
informação e do desenvolvimento dos legisignos. A primeira trilha se relaciona 
com a informação de Shannon, a segunda com a informação de Fisher (Frieden e 
Romanini, 2008). Esse processo, que revela um vínculo ontológico entre percep-
ção e representação, cria Umwelten e permite, eventualmente, o aparecimento do 
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pensamento complexo. Por fim, defenderemos que essas são propriedades univer-
sais dos sistemas semióticos.
Palavras-chave: 
Semiose. Percepção. Representação. Pensamento. Diagrama ontológico. Informa-
ção.

THE BIRTH OF REPRESENTATION IN SEMEIOTIC SYSTEMS
Abstract:
From the results obtained in our research in the Minute Semeiotic project (www.
minutesemeiotic.org), we will ague here that representation is an intrinsic property 
of the sign together with three other properties: grounding, presentation and 
communication. These four properties, in their turn, are the natural result of the 
ordering of the eleven aspects of the signs (Romanini, unpublished) in a continuous 
flow that may be represented in the form of a figure: the Solenoid of Semeiosis. 
The Solenoid of Semeiosis reveals the fine structure of semeiosis, allowing it to be 
described as an autopoietic and continuous system of relations structured from 
flows of information. The Solenoid of Semeiosis shows us, therefore, a continuum 
among the phases of thought (from perception up to scientific communication, or 
methodeutic). We will argue that this is in accordance with the Peircean doctrine 
of synechism. In fact, if the objective idealism is correct, there cannot be any 
discontinuity between perception and other forms of semeiosis based on thirdness. 
We wish to show that inquiry, deliberation and and cientific communication 
involve perception, although the latter independ from the three former ones. The 
differential mark between perception and complex forms of thought lies precisely 
in the emergence of thirdness in the aspect of the sign in itself, or representamen. 
The same mark reveals the presence of the property of habitual representation in 
a semiotic system, generating the distintion type/token. In summary, thought is 
ballasted in habitual representation using replicas and legisigns. A corollary of this 
hypothesis is that every class of signs that possesses only firstness and secondness 
in the aspects of Immediate Object and Immediate Interpretant (responsible for the 
property of grounding the classes of sign) is incapable of activating the property 
of habitual representation. The birth of representation in classes of signs capable 
of habitual representation depends on the emergence of thirdness in these two 
aspects, that is, space-time regularities. While thirdness does not dominate these 
two aspects, the ontological diagram of space (Machado and Romanini, in print) 
fluctuates with no restrictions, i.e. chaotically, and time flows only on the path of 
increase of entropy. When thirdness dominates the aspects of Immediate Object 
and Immediate Interpretant, and also reaches the aspect of the sign in itself, or 
representamen, the property of representation stabilizes as habit and starts to 
feedback the system with information generated by semeiosis of general terms. 
From this moment on, the ontological diagram of space starts to be informed 
and organized in relational structures subject to nomological restrictions, and 
time starts to flow also on the path of continuous increase of information and 
development. The first path relates to Shannon’s information, the second to Fisher’s 
information (Frieden and Romanini, 2008). This process, which reveals a dynamic 
equilibrium between perception and representation, creates Umwelten and allows, 
eventually, the emergence of complex forms of thought. Finally, we will argue that 
these are universal properties of semeiotic systems.    
Keywords:
Semeiosis. Perception. Representation. Thought. Ontological diagram. 
Information. 

Um dos traços distintivos mais importantes da semiótica peirceana é que o 
signo não é definido apenas como aquilo que está no lugar de outra coisa (o clássico 
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aliquid stat pro aliquo), mas como algo que representa o seu objeto para um inter-
pretante, definido como o efeito do processo de significação. O interpretante é um 
elemento necessário e indecomponível desse processo. Signo, objeto e interpretante 
fazem, portanto, a tríade dos elementos básicos que funciona como matriz geradora 
das classes de signos.

Mas há mais divisões no interior do signo que, embora sutis, mostram-se 
igualmente importantes para a compreensão do processo de semiose como um sis-
tema autopoiético de relações capaz de gerar compartilhamento de informação e en-
tendimento. A representação lastreia-se num certo fundamento, de sorte que o signo 
(ou representamen) só pode representar seu objeto sob certos aspectos. Uma perfeita 
representação do objeto se daria apenas quando houvesse completa identidade entre a 
forma representada no signo e a forma original do objeto. Nesse caso, porém, estarí-
amos falando mais propriamente de percepção, em vez de representação. Para que a 
representação nasça, a identidade entre signo e objeto precisa se cindida. A percepção 
continua ser a semente fundadora de todo o processo, mas ela precisa – por assim dizer 
– morrer para poder germinar e se desenvolver como signo.

Devemos considerar, portanto, uma distinção crucial entre (1) objeto dinâmi-
co (ou o objeto que o signo professa representar) e o (2) objeto imediato (a forma ou 
arranjo das qualidades do objeto dinâmico que é efetivamente incorporada pelo signo 
no processo de significação). Nenhuma representação seria possível sem essa partição 
crucial no eixo dos objetos do signo, fonte da continuada busca do signo daquele esta-
do primordial para sempre perdido, mas que ao mesmo tempo alimenta todo propósito 
inteligente. O amor, as mitologias, as religiões, as ciências e todo tipo concebível de 
conhecimento gira em torno dessa espiral fundamental da perda inicial do objeto e de 
sua busca na esperança de uma comunhão final. 

Outro conjunto de distinções importantes se dá no eixo do interpretante: como 
um terceiro, o interpretante deve ser triadicamente dividido em (1) imediato (o campo 
de possível interpretação de um signo), (2) dinâmico (as interpretações efetivamente 
dadas) e (3) final (o propósito último para onde as sequência das interpretações dinâ-
micas se dirige assimptóptica e teleologicamente).

Os elementos fundamentais do signo são, portanto, seis: (1) signo, (2) objeto 
imediato, (3) objeto dinâmico, (4) interpretante imediato, (5) interpretante dinâmico e 
(6) interpretante final.  Peirce dedicou boa parte de suas reflexões maduras para distin-
guir como esses seis elementos se apresentam individualmente ou se relacionam entre 
si. Ele parece ter logo entendido que a semiose era uma espécie de articulação filigra-
nática entre os aspectos possíveis do signo, a partir das categorias fundamentais da pri-
meiridade, segundidade e terceiridade. Desvendar o conjunto das relações entre esses 
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aspectos, bem como a lógica de sua determinação no interior da tríade fundamental 
signo-objeto-interpretante, deveria oferecer uma classificação completa das classes de 
signos, bem como um esquema geral da semiose.

O que vamos apresentar, a seguir, é uma proposta que articula as relações fi-
ligranáticas dos seis elementos do signo em onze aspectos. Esses aspectos permitem a 
construção de uma representação geral da semiose a que demos o nome de Solenóide 
da Semiose. Queremos enfatizar, porém, que esta não é apenas mais uma das muitas 
formas possíveis de representar o processo de significação. Ela tem um poder explica-
tivo e propositivo que nenhum outro esquema anterior possui porque:

1) Permite um rationale para o ordenamento dos aspectos do signo.
2) Mostra o contínuo da semiose, confirmado a hipótese sinequista.
3) Articula naturalmente a semiose em quatro períodos: fundamentação, pre-

sentação, representação e comunicação.
4) Mostra que a percepção participa da semiose como a etapa básica do pen-

samento, lastreando as etapas seguintes: inquisitiva, deliberativa e científica.
5) Reforça o idealismo objetivo da metafísica tardia de Peirce, em que todo o 

universo é considerado como signo.
6) Indica que tempo e espaço não são conceitos científicos fundamentais. A 

semiose que brota do objeto imediato e interpretante imediato é mais fundamental.
7) Propõe dois tipos de informação: a de Shannon, que é não-local e caminha 

naturalmente para a entropização, e a de Fisher, que é local e permite o desenvolvi-
mento e o aumento de complexidade.

8) Permite uma classificação geral das 66 classes de signos em que as dez 
classes de signos genuínas mantêm as mesmas posições relativas da tabela original das 
dez classes de signos apresentada em 1903 por Peirce.

A análise do phâneron
Vamos expor rapidamente a lógica por trás da Solenóide da Semiose. Mais 

detalhes podem ser encontratos no website do projeto Minute Semeiotic (www.mi-
nutesemeiotic.org). O primeiro passo é demonstrar que a análise lógica do phâneron 
revela que a tríade fundamental signo-objeto-interpretante pode ser decomposta em 
onze distintos aspectos. A esse procedimento demos o nome de Cascata Analítica do 
Phâneron: 
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  Na imagem acima, divisamos onze aspectos – um a mais do que os dez 
apresentados por Peirce nos seus últimos anos de pesquisa. Este aspecto é o da relação 
entre signo, objeto dinâmico e interpretante dinâmico. Na mesma imagem podemos 
identificar três eixos:

1) o da objetivação (verde): objeto imediato; objeto dinâmico; relação entre 
signo e objeto dinâmico; relação entre signo, objeto dinâmico e interpretante dinâmi-
co; e relação entre signo, objeto dinâmico e interpretante final.

2) o da interpretação (azul): interpretante imediato; interpretante dinâmico; 
relação entre signo e interpretante dinâmico; relação entre signo, objeto dinâmico e 
interpretante dinâmico; e relação entre signo, objeto dinâmico e interpretante final. 

3) o da significação (vermelho): signo em si mesmo ou reprensentâmen; 
interpretante final; relação entre signo e interpretante final; relação entre signo, objeto 
dinâmico e interpretante final.

As linhas pontilhadas que ligam os eixos da interpretação e da significação 
significam que os aspectos do eixo da interpretação se projetam assimptoticamente 
para formar o eixo da significação. Por exemplo, o signo é o resultado das potencial-
mente infinitas interpretações imediatas – ou seja, o signo incorpora o contínuo das 
interpretações imediatas geradas no processo de semiose. A mesma projeção ocorre a 
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partir dos interpretantes dinâmicos  para criar o interpretante final, e assim sucessiva-
mente.

Esses três eixos descortinam a degeneração finigranática dos três elementos 
do signo: signo, objeto, interpretante. Poderíamos construir a semiose a partir de uma 
sequência concêntrica de triângulos unindo os três eixos, mas optamos por uma figura 
mais fluída e que nos mostrasse de forma mais clara o contínuo das mutuas relações. 

A figura que melhor nos permite representar essas características é a sole-
nóide. Mais do que isso, a solenóide nos mostra um fluxo de determinação entre os 
aspectos que dá quatro voltas nos eixos elementares do signo. A primeira volta é a da 
fundamentação, a segunda a da presentação do signo, a terceira a da representação 
do objeto e o quarto o da comunicação da forma do objeto, como mostra a figura da 
Solenóide da Semiose:

A semiose tem propriedades gerais importantes (ver Romanini,inédito):
1) Dinamismo: a semiose comporta-se como um sistema dinâmico constru-

ído a partir da interação recursiva entre as tricotomias nos eixos de objeto, signo e 
interpretante. O grande sistema da semiose pode ser dividido em subsistemas meno-
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res. Esse encadeamento de sistemas e subsistemas cria hierarquias dinâmicas (Collier, 
1999. p. 111 e 2003, p. 109).

2) Periodicidade: a semiose se apresenta como um fluxo periódico. Por pe-
riodicidade queremos dizer o fenômeno da repetição de um conjunto de propriedades 
a intervalos regulares (Scerri, 1998), embora haja aumento de complexidade no todo. 

3) Autopoiesis: a semiose é autopoiética (Maturana e Varela, 1973, p. 78), ou 
seja, ela se produz a si mesma a partir de uma complementaridade fundamental entre 
estrutura e função.

4) Complexidade crescente: a semiose é ampliativa, partindo do simples 
em direção ao variado e complexo, ou seja, ela caminha no sentido do aumento da 
informação.

Para este artigo, em particular, queremos mostrar como, na figura acima, a 
representação aparece como um período de um processo contínuo, determinada por 
dois períodos anteriores: o da fundamentação e o da presentação.  A figura abaixo nos 
permite divisar melhor, em destaque, o período da representação:

Embora dependa da fundamentação e da presentação, a representação tem 
um grau de fechamento operacional e recursividade (Maturana)1. Outro detalhe im-
portante na figura da solenóide: há duas setas nos anéis dos períodos de presentação, 
representação e comunicação: uma que participa da espiral ascendente, conectando os 
períodos, e outra direcionada para a base, retroalimentando continuamente cada perío-
do inferior com informações sintetizadas no período superior. Como veremos à frente, 

1.  O anel em vermelho talvez seja uma anel de Moebius e a solenóide da semiose talvez seja um tipo 
especial de atrator estranho num espaço de fase construído a partir dos três eixos dados pela análise 
dos elementos do signo. Não temos como discutir isso no âmbito deste artigo.
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essas duas setas se relacionam com dois tipos distintos de informação: a de Shannon 
(não-local e baseada nas relações probabilísticas), e a de Fisher (local e baseada em 
inferências).

A navalha da causalidade
Nossa hipótese maior é a seguinte: a tricotomização de cada aspecto descrito 

acima, unida à ordem de determinação natural que vai do aspecto do objeto imediato 
(OI) até a relação triática entre signo, objeto dinâmico e interpretante final (S-OD-IF), 
nos permite apresentar todas as classes de signos possíveis. Elas seriam 78, mas há 
uma regra de corte que elimina automaticamente 12 classes de signos. A essa regra 
chamamos de Navalha da Causalidade, e ela pode ser enunciada assim:

Para nada número n de secundidades (2) presentes no eixo da significação deverá haver o  
mesmo número n de secundidades nos outros dois eixos.

O que nos diz, verdadeiramente, a navalha da causalidade?  Apenas que é im-
possível um signo existir materialmente conectado ao seu objeto sem que esse objeto 
também exista. Essa navalha impede que fantasmas deixem impressões digitais. Ou 
que alguém possa receber uma notícia de um emissor inexistente.  Mais geralmente, 
que a causa final não pode ser uma secundidade se a causa eficiente também não o for. 
Essa regra explicita o que é o traço definidor da secudidade: a relação material, exis-
tente, reativa e concreta. 

A tabela geral das classes de signos
A tricotomização dos aspectos, sua ordenação de acordo com a solenóide e a 

aplicação da regra da navalha da causalidade nos permite construir uma tabela periódi-
ca com 66 classes de signos dispostas numa figura triangular (Romanini, 2006):

Na tabela ao lado, as dez classes genuínas de signo descritas por Peirce em 
1903 aparecem em negrito e na exata e mesma relação que possuem entre si no fa-
moso triângulo em que são originalmente arranjadas pelo próprio Peirce. Nenhum 
outro arranjo dos aspectos de signo pode oferecer esse mesmo resultado. Os números 
representando o status categorial da cada aspecto descrito pela Solenóide da Semiose 
aparecem no pé de cada quadrado, na sequência do objeto imediato (OI) para a relação 
entre signo, objeto dinâmico e interpretante final (S-OD-IF).

Além dos quatro períodos já descritos acima, a tabela acima mostra também a 
evolução da fases do pensamento desde a percepção até o pensamento científico, pas-
sando pelas fases da inquirição e da deliberação. Essa evolução se dá pela introdução 
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do hábito em cada aspecto da Solenóide da Semiose. Quanto mais habitual for a classe 
de signo, mais desenvolvida e complexa.
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O cruzamento dos períodos com as fases nos permite uma descrição mais 
completa de cada classe de signo. O signo Argumento, por exemplo, pertence ao pe-
ríodo da comunicação e à fase científica. Este artigo é justamente isso: um argumento 
que pretende comunicar idéias cientificamente. Por ser uma comunicação, envolve 
os períodos anteriores da fundamentação, da presentação e da representação. Por ser 
científico, envolve as fases anteriores da percepção, da inquirição e da deliberação. É, 
portanto, o signo mais desenvolvido e complexo da tabela periódica.

Da solenóide ao triângulo, e vice-versa
Mas qual seria a relação entre a solenóide dos onze aspectos e a tabela forma-

da a partir da tricotomização de três correlatos, como é o caso do triângulo desenhado 
por Peirce no Syllabus de 1903? Não temos condições de discutir aqui todas, muito 
menos para todas as 66 classes de signos. Podemos, porém, mostrar como os aspectos 
descritos na solenóide aparecem nas classes de signos genuínos.

Faremos, em primeiro lugar, uma definição de genuíno nesse contexto: será  
considerada genuína a classe de signo que 

1) tiver uma uniformidade categorial nos dois períodos iniciais da semiose 
(fundamentação e presentação). Fundamentação e presentação correspondem, nesse 
caso, ao primeiro correlato, ou o do signo em si mesmo (representâmen).

2) tiver uma uniformidade categorial no período da representação. O período 
da representação corresponde ao segundo correlato, ou o da relação do signo com seu 
objeto.

3) tiver uma uniformidade categorial no período da comunicação. O período 
da comunicação corresponde ao terceiro correlato, ou da relação entre signo, objeto e 
interpretante final.

Vejamos as dez classes de signos genuínos representados na Solenóide da 
Semiose: 
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O que significa “genuíno”?   
Os exemplos falam por si mesmos. Um qualisigno genuíno tem apenas pri-

meiridades nos períodos de fundamentação e presentação, um sinsigno genuíno tem 
apenas secundidades nesses mesmos períodos, e um legisigno genuíno tem apenas 
terceiridades nelas.  Um ícone tem apenas primeiridades no período de representação. 
Um índice tem apenas secundidades, e um símbolo tem apenas terceiridades. As dez 
classes de signos genuínos são as únicas, dentre as 66 classes da tabela periódica, que 
apresentam essas uniformidades categoriais em todos os quatro períodos. Ser uma 
classe de signo genuíno é, portanto, ter categorias puras em cada um dos quatro perí-
odos da Solenóide de Semiose. A classe de signo genuíno não possui misturas catego-
riais nos períodos.

O fundamento da representação 
Para o escopo deste artigo, é importante notar que o período da representação 

é determinado pelos períodos da fundamentação e da presentação. Enquanto o inter-
pretante final do signo (IF) for uma possibilidade – ou seja, enquanto o signo estiver 
destinado a ser interpretado como uma qualidade – então o período de representação 
mantém-se num estado de possibilidade, ou de ícone puro.  

Mais interessante ainda são as conjecturas que se podem extrair a partir da 
compreensão do papel do período de fundamentação no processo de semiose. A con-
junção entre idealismo objetivo, sinequismo e semiose nos permite avançar a hipótese 
de uma realidade puramente semiósica, em que as concepções fundamentais da física 
são reinterpretadas semiosicamente. O fundamento do signo, dado pelo objeto imedia-
to (OI) e pelo interpretante imediato (II), assume então a forma de um diagrama onto-
lógico (Machado e Romanini, no prelo) que substitui o diagrama do espaço-tempo. 

Qualquer signo é, antes de pretender representar seu objeto dinâmico, algo 
em si mesmo. Sendo algo, assume uma posição espaço-temporal, ou pelo menos se dá 
num campo de possibilidades espaço-temporais. Um desenho a giz numa lousa é, antes 
de representar uma casa ou uma figura humana, um conjunto de partículas espalhadas 
sobre uma superfície. Um pensamento, antes de representar uma idéia, é um conjunto 
de relações que acontece num determinado espaço e tempo. O que está sendo pensado 
a partir deste artigo depende da materialidade dessas letras, páginas – ou da minha voz 
que enuncia essas palavras e as faz ressoar no espaço-tempo.

Se o universo é signo, então a matéria brota do objeto imediato e do interpre-
tante imediato em suas roupagens de primeiridade e segundidade, ou seja, campos de 
possibilidades flutuantes e relações entre distintas qualidades para da origem a exis-
tentes. O objeto imediato é a figuratividade do signo, ou o arranjo de suas qualidades 
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e existentes no diagrama da simultaneidade, que é um outro nome para a “espaciali-
dade”. O interpretante imediato é, por sua vez, a possibilidade interpretativa do signo, 
que só se dá pelo esquema do tempo. O interpretante imediato se relaciona com a 
“temporalidade”.  Espaço e tempo são conceitos explicados pela semiose, que é um 
processo mais fundamental.

Somente após objeto imediato e interpretante imediato se tornarem habituais, 
por meio da percepção, é que o signo pode começar seu processo de representação do 
objeto dinâmico. Ninguém poderá interpretar a representação de uma casa ou figura 
desenhada a giz na lousa se, antes, não conseguir perceber a lousa e o traço a giz que 
servem de fundamento para a representação. Pelo processo de julgamento perceptivo, 
o período de  fundamentação e presentação se tornam gradualmente habituais, desli-
zando a materialidade do signo para o segundo plano. Nesse processo, a representação 
assume o primeiro plano e passa a se desenvolver até produzir legisignos encarnados 
em réplicas. O pensamento se complexifica e abandona a fase da percepção para entrar 
na inquirição – ou cognição. 

Ora, essa é outra maneira de explicar o percepto. Toda classe de signo que 
tem apenas primeiridades e segundidades no objeto imediato (e, portanto, em todos 
os demais aspectos da solenóide) é necessariamente um percepto. O percipuum apa-
rece quando a terceiridade passa a dominar o objeto imediato, gerando um campo de 
figuratividade análoga à metáfora. O percipuum é, de fato, uma metáfora no nível da 
percepção. O julgamento perceptivo ocorre quando a terceiridade alcança o aspecto do 
interpretante imediato, produzindo uma abdução inconsciente.

Quando a mente se esgota em hábito (objeto imediato e interpretante imediato 
habituais), o que era percebido inconscientemente se torna presente (no período da 
presentação) à nossa mente por meio da rede de significações que o aspecto do signo 
em si mesmo começa a tecer em torno do núcleo duro da fundamentação do signo. 

É no período da presentação do signo que dois tipos de informação passam a 
ser distinguíveis: 

1) a informação gerada na percepção no período da fundamentação, ligada ao 
arranjo das possibilidades no espaço-tempo e que, sem restrições nomológicas dadas 
pela terceiridade, tende a se desagregar na forma de entropia. 

2) a informação que é criada no processo de significação e sintetizada no 
objeto imediato, de sorte que o objeto imediato passa a significar a forma lógica do 
objeto dinâmico. 

O primeiro tipo de informação é pura codificação no objeto imediato (espaço), 
e que se esvai na medida em que é interpretada como possibilidade pelo interpretante 
imediato (tempo). O “passar do tempo” é o próprio esgotamento dessa informação, 
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produzindo entropia não-local. Esta é a informação de Shannon. Uma segunda forma 
de informação, porém, alimenta o circuito da semiose, descendo desde o aspecto do 
signo em si mesmo (S) até o objeto imediato. Ela só age onde o signo age, ou seja, ela 
é local, e permite o desenvolvimento, o crescimento da complexidade e, claro, a dimi-
nuição local da entropia. Essa é a informação de Fisher (Frieden e Romanini, 2008), 
que permite a formação de universos representativos pelas espécies percipientes, o que 
Uexkull chamou de Umwelt. 

Se o que expusemos acima for verdadeiro, a semiose é um processo sistêmico 
baseada no fluxo de informação que explica a realidade, talvez permitindo a unifica-
ção do físico, biológico e cognitivo numa única estrutura fundamental: a Solenóide da 
Semiose.

Referências bibliográficas

Collier, J. 1999. “The Dynamical Basis of Information and the Origins of Semiosis”. In: Taborsky, E. 
(Ed.) Semiosis. Evution. Energy. Towards a Reconceptualization of the Sign. Aachen Shaker Verlag 
(v.3), pp. 100-124.

_____. 2003. “Hierarchical Dynamical Information Systems With a Focus on Biology”. Entropy (n. 
5).

Farias, P. and Queiroz, J. 2000. “Notes for a Dynamic Diagram of Charles Peirce´s Classification of 
Signs”. Semiotica (v. 131, n. 1/2), pp. 19-44.

_____. 2003 .“On diagrams for Peirce´s 10, 28 and 66 classes of signs”. Semiotica (v. 147, n.1/4), pp. 
165-184.

Frieden, R. B. ; Romanini, V. (2008). Eluding the demon - how extreme physical information applies to 
semiosis and communication. Cognitio-Estudos (PUC-SP) , v. 5, p. 52-58.

Lieb, I. C. 1977. “ Appendix B”. In: HARDWICK, C. S. (Ed.). Semiotics and Significs: the Correspon-
dence between Charles S. Peirce and Victoria Lady Welby. Bloomington: Indiana Univ. Press.

Machado, I. e Romanini, V. (no prelo) Semiótica da Comunicação – Da semiose da natureza à cultura. 
In: Revista da Famecos.

Maturana, H. and Varela, F. 1980. Autopoiesis and Cognition. Dordrecht: Reidel Publishing Co.

Muller, R.1994. “On the Principles of Construction and the Order of Peirce’s Trichotomies of Signs”. 
Transactions of the Charles S. Peirce Society (v. 30, n. 1), pp. 135-153.

Olsen, L. 2000. “On Peirce’s Systematic Division of Signs”. Transactions of the Charles S. Peirce So-
ciety (v. 36, n 4), pp. 563-578.

Peirce, C. S. 1931-58. Collected Papers of Charles Sanders Peirce. 8 vs, P. Weiss, C. Hartshorne and 
A.W. Burks eds, Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 

_____. 1998. The Essential Peirce, 2, Peirce Edition Project. Bloomington: Indiana University Press.

Queiroz, J. 2004. “10cubes and 3N3: Using interactive diagrams to investigate Charles Peirce´s classi-
fication of signs”. Semiotica (v. 151, n. 1/4), pp. 41-63.

_____. 2004. Semiose segundo C .S. Peirce. São Paulo: EDUC/FAPESP.



13ª Jornada Peirceana

02 set 2010 265

Romanini, V. (inédito). Semiótica Minuta – Especulações sobre a Gramática dos Signos e da Comuni-
cação a partir da Obra de C.S. Peirce. Doctoral dissertation, ECA/USP.

Romanini, V. Projeto Minute Semeiotic. Website: www.minutesemeiotic.org.

Sanders, G. 1970. “Peirce sixty-six sign?” Transactions of C. S. Peirce Society (v.6, n. 1), pp. 3-16. 

Savan, D. 1977. “Questions Concerning Certain Classifications Claimed for Signs”.  Semiotica (v. 19, 
n. 3-4), pp. 179-195.

_____. 1987-88. An Introduction to C. S. Peirce’s Full System of Semiotic. Toronto: Toronto Semiotic 
Circle (v.1).

Scerri, E.R. 1998. ‘The evution of the periodic system’. Scientific American: september.

Short. T.L. 2004. “The Development of Peirce´s Theory of Signs”. Caderno da 7a Jornada do Centro 
de Estudos Peirceanos. São Paulo



13
ª J

or
na

da
 P

ei
rc

ea
na

02 set 2010266



13ª Jornada Peirceana

02 set 2010 267

O conceito de informação e as dez classes de signos
Amaral Gurick

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP / Brasil)

gustrick@gmail.com

Resumo:
O objetivo deste artigo é apresentar uma proposta de um ponto de vista teórico 
(ainda em desenvolvimento) que nos permita enxergar o conceito peirceano de in-
formação de forma dinâmica dentro das dez classes de signos. Para isso, trabalha-
mos com duas concepções de informação: a primeira delas é aquela desenvolvida 
por Peirce no ano 1865 (na décima primeira das Harvard Lectures) segundo a qual 
o termo “informação” é definido como tudo aquilo na conotação de um símbolo 
que vai além do necessário para delimitar sua aplicação (denotação); e a segunda 
dessas concepções pode ser entrevista numa definição elaborada por Peirce em 
1906 segundo a qual o signo seria um meio para comunicação de uma forma. Com 
relação às dez classes de signos, o texto que tomaremos como parâmetro é aquele 
apresentado em CP 2.254-264.
Por se tratar de um trabalho eminentemente conceitual e relativo somente ao pen-
samento peirceano, a pesquisa que serviu de base à construção deste artigo se limi-
tou apenas aos textos de Peirce e a alguns outros produzidos por comentadores e 
estudiosos da semiótica peirceana. Embora um dos principais focos do artigo seja 
a estrutura (e a análise) da proposição (Legi-signo Simbólico Dicente), a ordem em 
que seguem os assuntos tenta reproduzir, sempre que possível, a sequencia em que 
Peirce apresenta as dez classes de signos naqueles referidos trechos dos Collected 
Papers. Por este motivo, começamos a análise pelos componentes fundamentais 
dos símbolos. Então, focalizamos a ocorrência de símbolos fora de proposições 
e, depois, ao encaixá-los num contexto proposicional, passamos a explicar como 
a estrutura bipartida da proposição está arranjada para gerar informação caso a 
proposição seja, por sua vez, encaixada numa a estrutura maior (o argumento). A 
ideia é que o argumento (Legi-signo Simbólico Argumentativo) é o “tipo” sígnico 
que, por sua própria estrutura, melhor traduz a definição peirceana de signo como 
algo que serve de meio para a comunicação de uma forma, ou seja, de algo que 
serve de “veículo” de informação (num sentido lógico). Para que se possa mostrar 
o encaixe (a sintaxe significativa, nos termos de Peirce) dessas estruturas bem 
como demonstrar como emerge (de uma visão sistêmica e lógica das dez classes) 
um processo informacional, é necessário que consideremos como pressupostos 
uma série de regras de formação e interpretação de algumas classes (que serão 
apresentadas ao longo do texto). 
Uma das hipóteses que surgem no horizonte desse artigo diz respeito a uma espé-
cie de relação muito particular entre o Legi-signo Simbólico Remático e o Legi-
signo Icônico Remático e que foi anunciada por Peirce como uma relação que 
ocorreria “em certos casos” apenas. Acreditamos que um desses “certos casos” 
(provavelmente, o mais exemplar deles) seja a ocorrência de um Legi-signo Sim-
bólico Remático dentro de uma proposição (isto é, a parte predicado de uma pro-
posição). A hipótese é de que o interpretante do Legi-signo Simbólico Remático 
(parte predicado) o representa como um Legi-signo Icônico Remático diretamente 
(isto é, sem passar necessariamente por um Legi-signo Indicial Remático) porque, 
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numa proposição, a função indicial ficaria única e exclusivamente a cargo da parte 
sujeito (Legi-signo Indicial Remático).  
Palavras-chave: 
Semiótica. Peirce. Informação. Proposição. Argumento. Lógica.

THE CONCEPT OF INFORMATION AND THE TEN CLASSES OF SIGNS
 Abstract:
The objective of this paper is to present a proposal from a theoretical point of 
view (yet being developed) which could allows us to descry the Peircean concept 
of information in a dynamic way into the ten classes of signs. For this, we worked 
on two conceptions of information: the first one is that developed by Peirce in 
1865 (at the eleventh Harvard Lectures), and in conformity to it the “information” 
term is defined as all that, in a symbol connotation, goes beyond the necessary to 
delimitate its application (denotation), and the second of these conceptions can be 
conceived into the scope of a definition elaborated by Peirce in 1906. According 
to this definition, the sign would be a medium to communicate a form. Regarding 
the ten classes of signs, the text that we will take as a parameter is that presented 
in the CP 2.254-264.
As we are dealing with a fundamentally conceptual work, relative only to the 
Peircean thought, the search that has been the base to the elaboration of this paper 
was limited just to Peirce’s texts and to further ones produced by commentators 
and scholars of Peircean semiotics. Although one of the main focuses of this paper 
is the structure (and the analysis) of proposition (Dicent Symbolic Legisign), the 
order that subjects follow try to reproduce – early and often – the sequence in 
which Peirce presents the ten classes of signs in those excerpts from his Collected 
Papers. Due to this, I started the analysis through the essential components 
of symbols. Thus, I focused the presence of symbols out of propositions and, 
after, when adjusting them to a propositional context, I start to explain how the 
bipartite structure of proposition is arranged in order to produce information if 
the proposition is – for its turn – adjusted in a larger structure (the argument). 
The idea is that argument (Argumentative Symbolic Legisign) is the signic “type” 
which, by its own structure, translates better the Peircean definition of a sign as 
something that acts as a medium for the communication of a form, that means, 
something that can be a “vehicle” of information (in a logical sense). In order 
we could present the “dovetail” (in a “significant syntax” according to Peirce’s 
terms) of such structures as well as to demonstrate how an informational process 
emerges (from a systemic and logical vision of the ten classes), it is necessary to 
consider as presupposed a series of formation and interpretation rules for some 
classes (which will be presented along the text). 
One of the assumptions that appear in the horizon of this paper is related to a kind of 
very particular relation between the Rhematic Symbolic Legisign and the Rhematic 
Iconic Legisign, which has been announced by Peirce as a relation that could 
happen just “in some cases”. I believe that one of these “some cases” (probably 
the most exemplary among them) is the occurrence of a Rhematic Symbolic 
Legisign inside a proposition (that means, the predicate part of the proposition). 
The hypothesis is that the interpretant of Rhematic Symbolic Legisign (predicate 
part) represents it as a Rhematic Iconic Legisign in a direct way (that is, without 
to pass necessarily by a Rhematic Indexical Legisign) because, in a proposition, 
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the indexical function would be unique and exclusively the responsibility of the 
subject part (Rhematic Indexical Legisign). 
Keywords:
Semiotics. Peirce. Information. Proposition. Argument. Logic.

A proposta deste artigo é apresentar um ponto de vista teórico (ainda em de-
senvolvimento) que nos permita enxergar (de uma forma dinâmica) o conceito peir-
ceano de informação dentro das dez classes de signos. Com este intuito, optamos por 
trabalhar neste artigo com duas concepções de informação: a primeira delas é aquela 
desenvolvida por Peirce no ano 1865 segundo a qual o termo “informação” é definido 
como tudo aquilo na conotação de um símbolo que vai além do necessário para delimi-
tar sua aplicação ou denotação (Peirce, 1982, p. 287); e a segunda dessas concepções 
pode ser entrevista numa definição elaborada por Peirce em 1906 segundo a qual o sig-
no seria um meio para comunicação de uma forma (EP2, p. 477). Com relação às dez 
classes de signos, o texto que tomaremos como parâmetro é aquele apresentado em CP 
2.254-264. A ideia, então, é apresentar de maneira detalhada (embora não exaustiva), 
um gigantesco complexo semiótico que se esconde por trás de uma simples informação 
ou de um simples processo de obtenção de informação. Para adentrarmos este comple-
xo, devemos nos concentrar inicialmente na estrutura bipartida da proposição, pois é 
nela que os processos informacionais devem começar a tomar forma. Desçamos, então, 
às minúcias sígnicas.

Em termos técnicos, uma proposição é um legi-signo simbólico dicente, ou 
seja, uma proposição é um tipo de signo que tem a capacidade de indicar separadamen-
te um objeto e de prescrever suas características (Johansen, 1993, p. 161). De maneira 
similar ao que ocorre com os símbolos remáticos, esta proposição também só pode 
representar seu objeto com base numa associação de ideias gerais. Segundo Peirce, a 
principal diferença é que uma proposição é geralmente interpretada como um signo 
efetivamente capaz de trazer informação sobre aquele objeto indicado. É justamente 
por exigir que “cada um de seus casos seja realmente afetado por seu objeto de ma-
neira tal que forneça informação definida” (relativa àquele objeto) que Peirce afirma 
que o interpretante de um legi-signo simbólico dicente poderá representá-lo como um 
legi-signo indicativo dicente (CP 2.260). Se este signo é um legi-signo, logo, por sua 
própria natureza, deverá governar réplicas singulares. Cada réplica individual des-
sas é um sin-signo indicial dicente. Em outras palavras, qualquer proposição singular 
(como “isto é saudável” ou “Sócrates é mortal”) pode, portanto, ser entendida como 
uma atualização daquele legi-signo. Por sua vez, o sin-signo indicial dicente envolve 
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algo que incorpore informação (sin-signo icônico) e algo que indique a que objeto esta 
informação se refere (sin-signo indicial remático). 

Estes dois “componentes” que estão envolvidos em uma proposição são fun-
damentais para que seja transmitida alguma informação. Uma proposição, para que 
possa levar adiante informação, necessita de algo que funcione como um ícone (para 
expressar algum caráter) e de algo que funcione como um índice (para denotar um in-
dividual). Esta estrutura se repete dentro da própria proposição. Vejamos, então, como 
surgem estes componentes fundamentais.     

Uma proposição pode ser dividida em duas partes: o termo sujeito (algo sin-
gular) e o termo predicado (algo geral). Segundo algumas indicações de Peirce sobre 
as classificações dos signos (CP 2.262), podemos considerar aquela primeira parte (o 
termo sujeito) como um legi-signo indicial remático e a segunda parte (termo predi-
cado) como um legi-signo simbólico remático. Novamente, se cada uma dessas partes 
é um legi-signo, logo, pode-se presumir que deverá haver réplicas tanto numa parte 
como na outra. Entretanto, em uma proposição específica (isto é, individual), estes 
dois lados da proposição estão estruturados de tal forma que estes legi-signos deverão 
desencadear “caminhos interpretativos” bem distintos dos que se seguiriam caso suas 
réplicas estivessem ocorrendo fora de uma proposição (inclusive, as regras de interpre-
tação também deverão ser diferenciadas). 

Na primeira parte, aquele legi-signo indicial remático deverá ter como réplica 
um sin-signo indicial remático e o interpretante deste legi-signo deverá representá-lo 
como um legi-signo icônico remático. Na segunda parte (termo predicado), pode-se 
notar que a réplica do legi-signo simbólico remático também deverá ser um sin-signo 
indicial remático. Porém, numa proposição, o interpretante deste legi-signo deverá 
representá-lo também como um legi-signo icônico remático (exatamente como deve 
ocorrer com o interpretante do legi-signo indicial remático – na parte sujeito da pro-
posição). O que talvez seja intrigante é que (ao menos diretamente), de forma geral, 
o interpretante de um legi-signo simbólico remático o representa como um legi-signo 
indicial remático. Expliquemos, então, de forma mais detalhada a maneira pela qual 
acreditamos que isso deveria ocorrer.   

Em primeiro lugar, aquele sin-signo indicial remático que é uma réplica (ou 
uma atualização) do legi-signo indicial remático (parte sujeito) tem como objeto algo 
individual, sua denotação é algo específico (e não algo dotado de generalidade como 
no caso de um símbolo). Dissemos que o interpretante de um legi-signo indicial re-
mático deve representá-lo como um legi-signo icônico remático porque é justamente 
por meio de uma relação icônica que o mesmo pronome demonstrativo (legi-signo), 
por exemplo, pode fazer referência a uma grande variedade de objetos dependendo do 
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contexto da enunciação. Apenas é possível que cada réplica (sin-signo) de um prono-
me demonstrativo atraia a atenção do ouvinte para determinado objeto porque estas 
palavras incorporam qualidades que (por alguma regra interpretativa) estão aptas a 
despertar na mente do ouvinte este tipo de conduta (isto é, a de voltar-se para algum 
objeto). Na frase “aquele gato”, o signo “aquele” não parece guardar nenhuma seme-
lhança com o objeto do signo “gato” ou mesmo com qualquer outro tipo de animal ou 
coisa. As qualidades às quais nos referimos são as características sonoras ou visuais, 
isto é, o aspecto qualitativo da palavra “aquele”.        

Em segundo lugar, numa proposição, dissemos que o legi-signo simbólico 
remático (parte predicado) deve ser representado por seu interpretante como um legi-
signo icônico remático. Antes de analisarmos o processo interpretativo do legi-signo 
simbólico remático numa proposição, é necessário prestar alguma atenção ao interpre-
tante deste legi-signo numa situação em que tal signo esteja fora de uma proposição, 
uma vez que nestes casos o processo interpretativo seria distinto. Todo e qualquer 
legi-signo pode ser entendido como uma regra para a formação de uma classe de sin-
signos, ou seja, uma classe de réplicas daquele legi-signo. Segundo a semioticista bra-
sileira Lucia Santaella (2000, p. 135), a regra de formação de réplicas envolve também 
a regra de interpretação dessas réplicas. Por exemplo, ao se considerar a palavra ou o 
legi-signo simbólico remático “cachorro” como um simples substantivo, isto é, fora de 
alguma frase ou proposição, pode-se notar facilmente que este legi-signo é atualizado 
num sin-signo indicial remático que é, na verdade, uma réplica daquele legi-signo. 
Esta réplica, este sin-signo, ao contrário do legi-signo do qual é uma atualização, tem 
como objeto algo singular. Porém, este indivíduo que é objeto deste sin-signo é, na 
verdade, interpretado como um caso daquela classe (entidade geral) que é objeto do 
legi-signo (do qual o sin-signo é uma atualização). Vejamos, então, a regra para inter-
pretação e para a própria formação dessas réplicas. 

O primeiro ponto a ser acentuado é que um intérprete só pode saber que este 
indivíduo ao qual a réplica faz referência é um caso ou um exemplar daquela classe 
geral com um auxílio de algum tipo de índice que faça esta relação embora, no caso 
dos símbolos, esta ligação seja sempre hipotética. Não é por outro motivo que Thomas 
Short (1988, p. 85) afirma que a réplica de um símbolo é um tipo especial de índice 
que age para aplicar a regra geral ou hábito de ação ou expectativa associada com o 
símbolo a algo particular. É esta regra que, ao agir como índice, de alguma forma, 
coloca uma ideia geral (o que será denominado mais adiante de “parte-ícone”) em 
relação com a réplica do símbolo. Podemos considerar que a réplica (sin-signo indi-
cial remático) é um índice especial que tem por função dirigir a atenção para aspectos 
predominantemente simbólicos de uma palavra (neste caso, um legi-signo simbólicço 
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remático). A regra que torna possível esta função será denominada de regra “a”. Para 
que tal função possa ser realizada, vejamos, então, que, mesmo sem levar a análise 
muito longe, teríamos que admitir, ao menos, duas outras regras (que estariam envol-
vidas nesta primeira).    

Enquanto um símbolo possui um objeto que é de natureza geral, suas réplicas 
possuem objetos que são singulares. Logo, deve-se presumir que haja uma segunda 
regra (“b”) que, ao estar envolvida naquela primeira (“a”), conecte a réplica a algo sin-
gular (que, aliás, é [ao menos hipoteticamente] um caso da classe que “forma” o objeto 
do símbolo). Por este motivo, o interpretante do legi-signo simbólico remático deve re-
presentá-lo como um legi-signo indicial remático. Acreditamos estar exatamente neste 
legi-signo indicial a regra que exige que cada réplica de um símbolo seja efetivamente 
afetada por seu objeto. Uma pessoa, ao pronunciar a palavra “cachorro”, se acha efeti-
vamente determinada pelo objeto que esta réplica denota, ou seja, a palavra “cachorro” 
é um sin-signo indicial remático (uma réplica) na medida em que realmente é afetada 
por um objeto que foi constituído como consequência do conhecimento de diversos 
cachorros ou de variadas experiências e interações com “entidades caninas”. Nestes 
casos, pode-se dizer que o objeto da réplica é uma imagem, um conjunto antecipatório 
ou gestalt resultante da mistura de dados perceptivos reais e imaginários (Ransdell 
apud Santaella, 2000, p. 136). 

Então, por um lado, se o próprio legi-signo simbólico remático já inclui uma 
regra que ligue a réplica a estas experiências específicas ou a uma ideia geral resultante 
de todas estas interações com cachorros; por outro lado, aquele legi-signo indicial re-
mático é uma regra que “cria” diversos índices ligando as próprias experiências, dando 
forma àquela imagem que a réplica desperta em uma mente. Estes índices (governados 
pelo legi-signo indicial remático representado pelo interpretante do legi-signo simbó-
lico remático) agem como uma espécie de colágeno semiótico ao associar uma série de 
experiências e voltar atenção do intérprete para o núcleo comum dessas experiências 
ou para o seu conjunto. Dessa forma, uma réplica pode (por meio de uma regra) dirigir 
a mente do ouvinte para um objeto particular (a imagem ou uma espécie de “fotografia 
composta”). E da mesma forma, o falante, ao pronunciar tal réplica, se acha determi-
nado também por um objeto particular (a imagem ou “fotografia composta” que tem 
em mente naquele instante). 

Entretanto, qual seria a base daquelas associações? Por que diversas experi-
ências com cachorros, por exemplo, deveriam estar associadas para formar uma ima-
gem, uma fotografia composta? Por enquanto, a única coisa que podemos responder é 
que tais associações são realizadas com base em semelhanças de qualidades. Por este 
motivo, devemos supor que esta última regra (“b”) que descrevemos envolva uma 
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outra regra (“c”) que possa relacionar tais qualidades. Recordando: o interpretante do 
legi-signo simbólico remático deve representá-lo como um legi-signo indicial remá-
tico, o que realmente deve ser o caso porque existe a necessidade de que as réplicas 
de símbolos sejam efetivamente afetadas por seus objetos (singulares). Por sua vez, o 
interpretante deste legi-signo indicial remático deve representá-lo como um legi-signo 
icônico remático. Então, é provável que esteja neste último legi-signo a regra (“c”) que 
exija que alguma qualidade específica de alguma experiência com cachorros evoque a 
ideia de uma experiência semelhante. Ao longo do tempo, caso pudéssemos acompa-
nhar tais processos evolutivamente, poderíamos notar a formação de uma rede onde 
estariam associadas estas ideias. Isto é o que Peirce chama de Ideia Geral.

A ideia geral que algum falante ou ouvinte possui sobre cachorros é o elemen-
to mais próximo do objeto (geral) do símbolo “cachorro” que uma mente individual 
pode se dar luxo de ter. Esta ideia geral (que foi sugerida pela imagem que determina 
a réplica ou, no caso do ouvinte, foi sugerida pela imagem que a réplica despertou 
em sua mente) é a maneira pela qual cada interpretação individual pode encontrar um 
caminho que a leve em direção àquela classe geral, objeto do legi-signo simbólico 
remático. Entretanto, a classe geral que é objeto do símbolo não se esgota em inter-
pretações individuais. Como já tivemos a oportunidade de enfatizar, tal classe não é 
formada pela soma de elementos singulares. Neste sentido, o objeto do símbolo é algo 
como um conjunto aberto ao qual cada ocorrência individual da interpretação das ré-
plicas deverão se conformar. Para Peirce, “a palavra, em si mesma, não tem existência, 
embora tenha ser real, consistindo que os existentes deverão se conformar a ela” (CP 
2.292). Na passagem a seguir, Lucia Santaella presta alguns esclarecimentos com re-
lação a este tópico. 

A ideia geral seria a gestalt, forma ou unidade imediatamente percebida, isto é, ícone, um ge-
ral entitativo de tipo qualitativo. O ícone é, assim, a atualização do conceito, a concreção do 
conceito ou hábito que é, por sua vez, um geral objetivo ou referencial tanto quanto subjetivo 
ou entitativo do tipo nômico. Esse é o ingrediente autenticamente simbólico do símbolo, tão 
geral que, sem o auxílio do índice, para particularizar sua referencialidade, e do ícone, para 
concretizar sua generalidade nômica, ele, o símbolo, seria totalmente impotente para infor-
mar e significar qualquer coisa. (Santaella, 2000, p. 134 e 135)

Portanto, a regra “a” instancia um índice que chame atenção para o aspecto 
simbólico do símbolo, ou seja, esta regra é um hábito interpretativo que faz com que 
o objeto da réplica tenha a tendência a produzir em uma mente uma ideia geral. Ora, 
para que isso ocorra, é necessário que a réplica seja realmente afetada por um obje-
to, que seria uma imagem resultante de todo o conhecimento que alguém teria (por 
experiência colateral) sobre a referência daquele símbolo em determinado momento. 
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Esta conexão real (CP 2.261) seria exatamente o que faz a regra “b” e, assim, poderia 
oferecer alguma consistência ao objeto da réplica de um símbolo. 

Entretanto, se colocássemos esta imagem sob as lentes de um microscópio 
semiótico, talvez pudéssemos enxergar o elemento responsável pela ligação entre cada 
uma das partes que, ao longo do tempo, foram dando forma e vida a esta “imagem 
composta”. É possível que tal elemento fosse uma relação icônica, alguma qualidade 
(abstraída de experiências anteriores) que, por sua simples presença, evocasse a ideia 
de alguma coisa com a qual se assemelhasse. Este componente icônico estaria sob go-
verno de um legi-signo icônico remático, o que chamamos de regra “c”. 

Esta perspectiva nos parece plausível dentro do quadro teórico da semiótica 
peirceana na medida em que, primeiro, a réplica de legi-signo simbólico remático é um 
sin-signo indicial remático e a réplica de um legi-signo indicial remático (regra “b”) 
também o é; segundo, as réplicas de símbolos envolvem sin-signos icônicos remáticos 
e estes últimos são exatamente o tipo sígnico que é a réplica dos legi-signos icônicos 
remáticos (regra “c”). Assim, entendemos que as regras “c” e “b” (respectivamente, 
legi-signo icônico remático e legi-signo indicial remático) estão logicamente envol-
vidas na regra “a” (o próprio legi-signo simbólico remático). Tal raciocínio pode ser 
desenvolvido da seguinte maneira: para que uma réplica do legi-signo simbólico remá-
tico evoque uma ideia geral é necessário, em primeiro lugar, um hábito interpretativo. 
Porém, a própria formação deste hábito depende da ocorrência repetida de uma ideia 
geral e a experiência de sua utilidade (CP 7.498). A formação desta ideia geral depende 
de uma conexão entre ideias (de variadas experiências). E esta conexão, por sua vez, 
depende de qualidades que sejam capazes de despertar na mente de uma pessoa a ideia 
de algo semelhante. 

Com o auxílio de números, podemos expressar este ponto ainda de outra for-
ma: ao se “utilizar” um legi-signo simbólico remático (331), na verdade, sua réplica 
(sin-signo indicial remático – 221) deve ser obtida logicamente via legi-signo indicati-
vo remático (321) e não diretamente (de 331 para 221). Algo parecido deve ocorrer com 
o sin-signo icônico remático (211) envolvido nas réplicas (221), isto é, acreditamos ser 
admissível que tal sin-signo icônico seja obtido via outra regra (legi-signo icônico remá-
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tico – 311). Na ilustração a seguir, talvez estas relações e regas possam ficar mais claras.   

                 Então, mesmo que a palavra “cachorro” seja pronunciada de forma 
isolada, numa situação na qual não se esteja fazendo referência a nenhum cachorro 
individual, ainda assim este signo seria capaz de evocar aquela ideia geral. Neste 
caso, o que se estaria fazendo é uma tentativa de isolar a parte-ícone deste símbolo 
ao privar sua réplica de referência a algum objeto individual. Embora isto não seja 
plenamente exequível, não se pode deixar de reconhecer que mesmo nesta situação 
a réplica daquele símbolo iria significar, no mínimo, que “existe algo como um 
cachorro”.  Isto aconteceria porque a ideia geral que vem à mente do intérprete no 
momento em que a palavra (réplica deste símbolo) é pronunciada não é obtida, por 
abstração, neste mesmo instante. Se fosse assim, jamais poderíamos utilizar a palavra 
“cachorro” em um ambiente em que não estivesse presente algum cachorro. Portanto, 
neste caso, é importante enfatizar que a ideia geral é composta por um conjunto de 
características caninas abstraídas de diversas experiências anteriores (tanto reais 
como imaginárias) e este conjunto é atualizado, isto é, vem à mente do intérprete por 
força de um hábito. É este hábito interpretativo que coloca a ideia geral em relação 
com a réplica.    

Esta relação fica mais clara ao enfatizarmos que toda réplica (sin-signo in-
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dicial remático) de um legi-signo simbólico remático envolve um sin-signo icônico 
remático. É este componente icônico que torna aquele índice capaz de evocar a ideia 
geral relacionada ao símbolo “cachorro”, uma vez que, segundo Peirce, o sin-signo 
icônico remático é justamente aquele signo que pode, por suas próprias qualidades, 
determinar a ideia de um outro objeto (CP 2.255). 

Aproveitando o ensejo, pode-se requintar este procedimento analítico recor-
dando que qualquer sin-signo icônico remático envolve, por sua vez, um (ou mesmo 
uma miríade de) quali-signo(s). Assim, de um lado, temos o aspecto qualitativo da pa-
lavra “cachorro” (qualidade representada por uma sucessão de sons se esta réplica for 
pronunciada ou qualidades visuais, se tal palavra for escrita) e, do outro lado, temos 
o aspecto qualitativo da ideia geral do conceito de cachorro (todas aquelas qualidades 
que compõem a conotação deste símbolo em determinado estado de informação). O 
que liga estes dois conjuntos de qualidades no coração de um símbolo é uma relação 
icônica, é uma semelhança que, em última análise, é fruto de um hábito ou de uma 
regra interpretativa. Por isso, para Peirce, “tanto as palavras quanto seus signos são 
regras gerais, mas a palavra isolada determina as qualidades de sua própria réplica” 
(CP 2.292). Obviamente, cada interpretação específica de um símbolo não pode evo-
car todas as qualidades que compõe sua conotação em um determinado instante. Isto 
é apenas outra maneira de dizer que não existe um conjunto fixo e pré-definido de 
qualidades que deverá ser atualizado numa mente a cada vez que um símbolo for in-
terpretado. Thomas Short, em seu belo artigo sobre o crescimento dos símbolos, tece 
alguns comentários sobre esta “inconstância ou instabilidade” própria do processo in-
terpretativo de alguns legi-signos.      

Símbolos, em contraste com outros legi-signos, exibem grande variabilidade no que diz res-
peito às regras pelas quais suas réplicas devam ser interpretadas. Por exemplo, tudo o que 
você sabe, acredita, ou suspeita ser verdade sobre cavalos produz sua ideia de cavalo, assim, 
o que a palavra “cavalo” significa para você. Não terá o mesmo significado para outra pes-
soa.

Interpretantes dinâmicos do símbolo – isto é, hábitos interpretativos atualizados – variam de 
pessoa para pessoa e variam com uma pessoa ao longo do tempo. O interpretante imediato de 
um símbolo é aquele núcleo comum de significado que a maioria dos falantes da língua com-
partilha. Isto é o que dissemos que a palavra “cavalo” significa, ao contrário do que significa 
para mim e para você. (Short, 1988, p. 85)

Apenas neste breve esclarecimento sobre as partes (e as partes das partes...) 
de um símbolo bem como das regras de formação e interpretação de suas réplicas já 
se pode entrever como um signo é capaz de carregar informação independentemen-
te de interpretações específicas. Aliás, segundo Short, é essa a essência da noção de 
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interpretante imediato, isto é, a formação de um núcleo comum de significado com-
partilhado pela maioria das pessoas, mas que é, em grande medida, independente de 
interpretações individuais. Porém, se admitirmos que um signo é capaz de armazenar 
informação graças ao interpretante imediato e que, com o auxílio de hábito interpre-
tativos, este conteúdo (ou parte dele) pode ser trazido a uma mente, cabe ainda a per-
gunta: como isso é (semioticamente) possível? De onde provém tal informação?  E se 
esta informação não é exatamente a mesma para todas as pessoas, como seria possível 
haver algum sucesso na comunicação? Para, ao menos, flertarmos com a tentativa de 
responder a estas questões, temos que voltar nossa atenção para o papel do legi-signo 
simbólico remático dentro de uma proposição, uma vez que nestas circunstâncias, a 
parte sujeito age por uma réplica de um legi-signo indicial remático que aponta para 
um objeto individual ao qual se está atribuindo a informação (veiculada pela parte 
predicado).         

Diante do que já foi exposto com relação aos legi-signos simbólicos remáticos 
em geral, a primeira questão a ser colocada é a seguinte: por que Peirce afirma que tais legi-
signos, ao entrarem na composição de uma proposição, devem ser representados por seus 
interpretantes como legi-signos icônicos remáticos (e não legi-signos indiciais remáticos)? 

 Nossa hipótese é de que o interpretante do legi-signo simbólico remático (parte pre-
dicado) o representa como um legi-signo icônico remático diretamente (isto é, sem 
passar por um legi-signo indicial remático) porque, numa proposição, a função indicial 
fica única e exclusivamente a cargo da parte sujeito (legi-signo indicial remático). 

Retomemos a composição de uma proposição de onde paramos: a descrição 
daqueles componentes fundamentais (icônicos e indiciais) sem os quais uma proposi-
ção não poderia transmitir informação sobre algum objeto. Como já foi dito, a propo-
sição necessita de algo que incorpore informação (sin-signo icônico remático) e algo 
que indique a que objeto esta informação se refere (sin-signo indicial remático). Não é 
por coincidência que tais sin-signos são justamente aqueles que compõem as réplicas 
de uma proposição, isto é, o legi-signo simbólico dicente (proposição) tem como répli-
ca um sin-signo indicial dicente que, por sua vez, é composto por um sin-signo icônico 
remático e um sin-signo indicial remático (CP 2.257). 

Analisemos, então, de maneira similar ao que foi feita com os símbolos, as 
regras de formação e interpretação dessas réplicas. Como os símbolos, uma proposição 
possui um objeto que é de natureza geral e suas réplicas possuem objetos que são sin-
gulares. Porém, exatamente como ocorre com legi-signos simbólicos remáticos, este 
indivíduo que é objeto deste sin-signo é também interpretado como um caso daquela 
classe (entidade geral) que é objeto do legi-signo (do qual o sin-signo é uma réplica). 
A diferença fundamental é que, graças a uma notável divisão de tarefas, as réplicas 
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das proposições (sin-signos indiciais dicentes), ao contrário das réplicas daqueles sím-
bolos (sin-signos indiciais remáticos), não são índices especiais que tem por função 
apenas dirigir a atenção para aspectos predominantemente simbólicos. As réplicas das 
proposições são índices especiais que têm por função dividir a atenção do intérprete 
em “dois focos”: a informação veiculada pela parte predicado e o objeto denotado pela 
parte sujeito. Portanto, enquanto os interpretantes de símbolos “solitários” são ainda 
meras possibilidades, as proposições geralmente trazem para primeiro plano algum ob-
jeto singular para tratá-lo como um exemplar ou um caso daquela classe geral a qual o 
predicado faz referência. Neste sentido, pode-se dizer que as proposições (legi-signos 
simbólicos dicentes) trazem mais segurança para o processo interpretativo (se forem 
comparadas aos símbolos que ocorrem “solitariamente” fora de uma proposição). 

Então, denominaremos esta regra que faz com que as proposições tenham 
estes dois focos de regra “a1”. Novamente, se o legi-signo simbólico dicente for real-
mente capaz de “denotar um individual” e de “expressar um caráter” (regra “a1”), de-
vemos pressupor a ação de outra regra (“a2”) que conecte cada réplica deste legi-signo 
a algo singular de maneira a transmitir alguma informação. E talvez seja isto mesmo 
que Peirce queria dizer ao afirmar que o interpretante do legi-signo simbólico dicente 
deve representá-lo como um legi-signo indicial dicente (CP 2.262), pois este último 
é, por definição, aquele signo que constitui um tipo ou lei geral (ou ainda regra) que 
exige que cada um de seus casos seja realmente afetado por seu objeto de maneira tal 
que forneça informação definida, relativamente àquele objeto (CP 2.260). 

Por exemplo, alguém que enuncie a proposição “Sócrates é mortal” se acha 
efetivamente determinado não só pelo objeto do signo “Sócrates” mas também pelo 
fato de tal objeto ser um exemplo de coisas que são mortais. Porém, para que esta as-
sociação entre o termo sujeito (Sócrates) e o termo predicado (mortal) seja possível é 
necessário ainda pressupor, no mínimo, duas outras regras (“b1” e “c1”) que estariam 
envolvidas naquela segunda regra (“a2”) que está envolvida na primeira (“a1”). Aque-
las duas regras se tornam evidentes ao se prestar alguma atenção à natureza composta 
de qualquer proposição. Todo legi-signo indicial dicente (regra “a2”) deve envolver, 
como já foi dito, um legi-signo icônico remático para expressar informação e um legi-
signo indicial remático para denotar a matéria daquela informação. A regra “c1” (legi-
signo icônico) exige que a parte predicado de cada réplica de uma proposição tenha 
alguma qualidade que seja capaz de evocar na mente de um intérprete a ideia de algo 
semelhante (como veremos, está é base para a criação de um campo de associações, a 
ideia geral veiculada pelo predicado). Assim, seguindo aquele mesmo exemplo, é pos-
sível que o signo “mortal” traga à mente alguma qualidade como “mortalidade”; então, 
esta qualidade pode evocar a ideia de outras qualidades, tais como humanidade (uma 
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vez que, homens geralmente morrem); e esta última pode ainda sugerir a qualidade ou 
o predicado “ter duas pernas” (uma vez que, homens, além de morrerem, geralmente 
possuem duas pernas). Por sua vez, a regra “b1” (legi-signo indicial remático) exige 
que a parte sujeito de cada réplica de uma proposição atraia a atenção do intérprete 
para um objeto singular.

É muito importante notar que, em uma proposição, estas duas últimas regras 
(que dão “corpo” àquelas duas primeiras) não podem ser consideradas separadamen-
te. Uma proposição jamais pode ser entendida como a simples soma da parte sujeito 
com a parte predicado. Com relação a este ponto, a solução encontrada no elegante 
maquinário conceitual peirceano é suficientemente clara. A sintaxe ou o arranjo entre 
as partes de uma proposição é necessariamente significativo. Vejamos este ponto pelas 
palavras de Peirce:

Um Símbolo Dicente, ou Proposição ordinária, é um signo que se relaciona com seu Objeto 
por uma associação de ideias gerais e que age como um Símbolo Remático, exceto pelo fato 
de que seu pretendido interpretante representa o Símbolo Dicente como sendo, com respeito 
àquilo que ele significa, realmente afetado por seu Objeto, de sorte que a existência ou lei que 
ele faz surgir no espírito deve estar efetivamente relacionada com o Objeto indicado. Assim, 
o Interpretante contempla o Símbolo Dicente como um Legi-signo Indicativo Dicente; e se 
isso for verdadeiro, partilha dessa natureza, embora aí não se esgote. à semelhança do Sím-
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bolo Remático, ele é necessariamente um Legi-signo. à semelhança do Sin-signo Dicente, 
ele é composto, de vez que necessariamente envolve um Símbolo Remático (e assim é para 
seu Interpretante um Legi-signo Icônico) para expressar-lhe a informação, e um Legi-signo 
Indicativo Remático para assinalar a matéria daquela informação. Contudo, a Sintaxe desses 
é significativa. (Peirce, 1972, p. 107 e 108 ou CP 2.262) 

Portanto, a natureza composta de uma proposição (legi-signo simbólico dicen-
te) consiste num arranjo entre a parte sujeito (formada pelo legi-signo indicial dicente) 
e a parte predicado (formada pelo legi-signo icônico remático). Se esta estrutura interna 
for comparada àquilo que encontramos ao longo do processo interpretativo dos símbo-
los (legi-signos simbólicos remáticos), não será difícil notar algumas semelhanças (bem 
como algumas diferenças fundamentais). Talvez a principal semelhança seja a de que 
estas partes ou estes legi-signos que compõe uma proposição também apareçam em um 
símbolo. Por exemplo, como já foi explicado, o interpretante de um legi-signo simbólico 
remático deve representá-lo como um legi-signo indicial remático (o que foi, por nós, 
denominado de regra “b”). Por sua vez, o interpretante deste legi-signo indicial remáti-
co deve representá-lo como um legi-signo icônico remático (o que foi denominado de 
regra “c”). Não é mera coincidência o fato de poder se encontrar algumas semelhanças 
estruturais entre as réplicas de símbolos e de proposições. Por exemplo, a réplica de um 
legi-signo simbólico remático é um sin-signo indicial remático, que, aliás, pode ser obti-
do logicamente por aquele legi-signo indicial remático (regra “b”), uma vez que aquele 
sin-signo é réplica deste legi-signo. Um dos mais notáveis componentes destas réplicas 
são os sin-signos icônicos remáticos, que, aliás, podem ser obtidos via legi-signo icônico 
remático (regra “c”), pois tais sin-signos são também réplicas destes legi-signos. Logo, 
não é por acaso que a réplica de uma proposição (sin-signo indicial dicente) é compos-
ta justamente por um sin-signo indicial remático e por um sin-signo icônico remático. 
O que parece ocorrer no caso das proposições é que estas funções indiciais e icônicas 
(presentes na formação e interpretação das réplicas dos símbolos) são desmembradas e 
rearranjadas dentro de uma nova estrutura onde passam a agir sob comando de outras 
regras (“a1” e “a2”). Isto explicaria a razão pela qual o interpretante do legi-signo sim-
bólico remático (parte predicado) o representa diretamente como um legi-signo icônico 
remático (cf. no próximo diagrama). 

Se, num símbolo, a parte-ícone (que é um geral entitativo qualitativo) serve 
para concretizar a generalidade nômica do símbolo, numa proposição, a parte-ícone 
é isolada no lado do predicado para que um índice possa apresentar (no lado sujeito) 
algo concreto como um exemplo daquela classe geral. O processo de “isolamento” é 
absolutamente fundamental, pois apenas assim a parte-ícone pode criar, no interior do 
símbolo (parte predicado), um espaço lógico de possibilidade qualitativa que logo será 
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preenchido pela referência do termo sujeito, ou seja, alguma qualidade envolvida na 
parte sujeito da proposição é interpretada como uma atualização daquela possibilidade 
qualitativa da parte predicado.

Entretanto, é necessário que enfatizemos que estrutura de uma proposição 
não tem como finalidade tornar suas partes incomunicáveis. Ao contrário, este arranjo 
peculiar tem por função separar as tarefas de “referência” e de “expressão” com a fina-
lidade, digamos, de garantir mais segurança no processo interpretativo, isto é, a regra 
“b” nos símbolos é convertida na regra “b1” na proposição (que, por sua vez, não pode 
ser entendida de forma separada da regra “c1”).  

É apenas por esta divisão de tarefas que duas (ou mais) proposições arranjadas 
dentro de um argumento (legi-signo simbólico argumentativo) podem fazer uma ponte 
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(construída com associações de qualidades) que permita a passagem de uma informa-
ção. No esquema a seguir enfatizamos esta ponte lógica com uma seta pontilhada.

Esta divisão de tarefas fica muito clara se, por exemplo, notarmos que o termo 
“mortal” faz referência a uma classe que engloba toda e qualquer coisa que seja mor-
tal. Ora, o que esta proposição faz é declarar que Sócrates é uma dessas coisas, ou seja, 
que o objeto do signo “Sócrates” é um caso daquele geral (objeto do símbolo). Temos, 
então, duas novas proposições, as (assim chamadas) “premissas”. A primeira delas 
tem como termo sujeito novamente “Sócrates” e como termo predicado “humano”. 
Assim, esta proposição apresenta separadamente o objeto do signo “Sócrates” como 
um exemplar da ideia geral de “humano”. Embora a estrutura interna de cada uma 
dessas proposições que compõe a premissa possa ser aparentemente similar, há de se 
destacar que, caso se considere a primeira uma proposição particular e a segunda uma 
proposição universal, algo de notável surge na passagem de uma à outra: a aplicação 
de uma regra interpretativa.

Na passagem da primeira para a segunda proposição temos mais um belo 
caso dos prodígios analíticos da semiótica peirceana: aquele ingrediente eminente-
mente simbólico dos símbolos (a generalidade entitativa de tipo nômico) reaparece no 
argumento de forma clara e cristalina, ou seja, se considerarmos a segunda proposição 
como um legi-signo simbólico dicente (universal), nota-se facilmente que seu interpre-
tante deverá representá-lo como um índice de uma lei real (e não como um índice de 
algum objeto individual como o faz a primeira proposição [que é um legi-signo simbó-
lico dicente, digamos, particular]). Esta diferença é significativa (CP 2.271), pois uma 
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regra deve denotar uma regularidade ou uma classe de casos (e não apenas um exem-
plar ou um caso). Tal regra ou lei, neste exemplo, é dada pelo condicional “se alguma 
coisa é humana, tal coisa é mortal”, ou seja, “algo será mortal logo que a condição de 
ser humano for preenchida”. 

Óbvio está que esta regra deve ter sido obtida por um intérprete ou por uma 
comunidade interpretativa ao longo do tempo e com base na experiência de coisas 
mortais e humanas, ou seja, tal regra já deve ter passado por um estágio no qual era 
ainda uma simples e frágil hipótese e deve ter ganhado força não só por mera repeti-
ção mas pela experiência de sua utilidade. Esta talvez seja a única maneira de tornar 
uma proposição um signo capaz de fazer alguma referência a uma lei ao invés de fazer 
referência direta a um objeto individual (existente ou atualizado). Embora a estrutura 
bipartida das proposições pareça somente estar preparada para receber um existente 
(um objeto individual) em sua parte sujeito (o legi-signo indicial remático) e, assim, 
ser interpretada como algo que aponte para um fato concreto, não há nada que impeça 
que uma proposição, pela pragmática força de um hábito, seja interpretada como algo 
que aponte para uma lei, uma regularidade de casos ou uma regra (mesmo que, por 
conta de sua estrutura, esteja condenada a fazê-lo apenas figurando-se na finitude de 
algum de seus casos ou exemplares). 

Segundo Peirce, as réplicas de proposições (sin-signos indiciais dicentes) re-
almente não podem veicular informação de lei, porém, se alguma proposição pretende 
veicular este tipo de informação, isto poderia ser realizado “apenas na medida em que 
a lei tem o seu ser em casos” (CP 2.262). Neste exemplo, pode-se notar que mesmo 
que aquela segunda proposição faça referência à mortalidade de um ser humano indi-
vidual, ainda assim há de se admitir que a qualidade de “ser humano” (ou “humanida-
de”) é capaz de criar uma espécie de ponte entre os termos “Sócrates” e “mortal”. Por 
que? Porque a qualidade “humanidade” (abstraída de sua ocorrência em um individual 
como Sócrates ou qualquer outro humano) está habitualmente (e a regra interpretativa 
aponta para isso) associada à qualidade “mortalidade”. A tarefa executada pelas propo-
sições que compõem a premissa deste argumento é simplesmente atualizar estas asso-
ciações. Assim, os componentes indiciais deste argumento (principalmente, as partes 
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sujeito das proposições) têm por função fazer esta atualização, este índices agem como 
verdadeiros conectores. 

Ao colocarmos todos estes componentes em pleno funcionamento, uma das 
maneiras possíveis de se descrever (brevemente) o processo que leve algum intérprete 
a admitir a conclusão deste argumento é a seguinte: (1) a parte-ícone do legi-signo 
simbólico remático “ser humano” é isolada na proposição I enquanto a parte-índice 
“aguarda” para atualizar aquela informação (veiculada pela parte-ícone). É obvio que 
um símbolo complexo como “ser humano” deve envolver diversas outras qualida-
des (tais como a propriedade de “ser vivo”, “ser falante”, “ser bípede”, etc.). Porém, 
como podemos facilmente supor um estado de informação no qual estas qualidades 
já estivessem todas associadas (provavelmente sob governo de um legi-signo icônico 
remático) no “interior” do símbolo, não incorreríamos em erro caso considerássemos 
todas estas associações sob a qualidade “humanidade” (que seria, então, a parte-ícone 
daquele símbolo ou a ideia geral veiculada pela parte predicado); (2) esta qualidade 
(“humanidade”) que compõe aquela parte-ícone deve ser conectada (indicialmente) a 
algum indivíduo (o objeto de “Sócrates”). Este é, então, apresentado ainda pela pro-
posição I como um exemplar daquela ideia geral (parte-ícone). Isto é apenas outra 
maneira de dizer que o objeto individual do signo “Sócrates” e algum possível obje-
to individual do signo “humano” compartilham algumas qualidades ou propriedades 
(pertencentes ao seres humanos). Antes de passarmos para a segunda proposição (na 
qual algo semelhante deve ocorrer), deve-se enfatizar que a estrutura de um argumento 
é tal que não há como separar completamente as proposições que formam a premissa. 
É como se a primeira terminasse onde a segunda necessariamente começa. (3) Na 
proposição II, a parte-ícone (ideia geral) do legi-signo simbólico remático “mortal” é 
isolada; (4) então, as qualidades que compõe aquela ideia geral de mortalidade ou mes-
mo a própria qualidade “mortalidade” é conectada (também) por um índice a algum 
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objeto individual. Tal objeto pode ser inclusive algum outro ser humano (que não fosse 
Sócrates). Consideremos que seja este exatamente o caso. 

A proposição III (conclusão) apenas foi expressa dessa maneira incerta (ou 
não tão certa) porque é provável que Sócrates seja um daqueles humanos dos quais a 
proposição II nada afirmou e, assim, não se poderia saber se Sócrates é ou não um hu-
mano que é mortal. É de fundamental importância enfatizar que este estado de incerteza 
poderia ser reduzido (em algum grau) caso aquela proposição II fosse representada por 
seu interpretante como uma regra ou lei (dada por aquele condicional: “se alguma coisa 
é humana, tal coisa é mortal”). Caso contrário, a passagem da primeira proposição para a 
segunda necessitaria que o intérprete abstraísse alguma qualidade daquele ser particular 
(algum ser humano específico que é o objeto da parte sujeito da proposição II) que, por 
sua vez, lhe sugerisse a ideia geral de humano (parte predicado da proposição I). Então, 
a ligação (a ponte) entre estas duas proposições que compõe a premissa seria realizada 
mesmo sem o auxílio daquela regra interpretativa (daquele condicional). A diferença é 
que, neste caso, tal ligação teria ainda a natureza frágil de uma hipótese, uma simples 
sugestão de uma mente atenta. Por este mesmo motivo, o estado de incerteza ao se 
concluir o raciocínio é consideravelmente maior se aquela regra interpretativa inexistir 
ou for simplesmente desconsiderada. Ora, esta incerteza, esta hesitação em se admitir a 
verdade da proposição III (conclusão) não é nada que não possa ser aplacado pela força 
do tempo e da experiência, nada que o fortalecimento de hábitos não possa resolver 
(mesmo que seja provisória e parcialmente). Mais uma vez, se olharmos numa perspec-
tiva evolutiva, temos que reconhecer que cedo ou tarde alguma crença com relação a 
este assunto tão vital teria que ser fixada e é plenamente possível que tal crença pudesse 
ser traduzida na seguinte proposição: “todos os humanos são ‘efetivamente’ mortais”. 
Então, a expressão da crença de que aquilo que é humano é também mortal pode ser des-
crita pelo condicional “se alguma coisa é humana, tal coisa é mortal”. Este condicional 
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é simplesmente um dos modos de expressar aquela regra interpretativa que constitui o 
interpretante (dinâmico) lógico. 

O processo interpretativo, ao atingir este nível, deve, então, ser capaz de pro-
duzir um signo mais desenvolvido. Que signo seria este? A própria conclusão do ar-
gumento. Tal conclusão, em termos técnicos, é um legi-signo simbólico dicente e sua 
estrutura deve ser similar a de qualquer outra proposição. Porém, o mais significativo é 
que, graças à (relativa) riqueza da teia de associações qualitativas subjacente às partes-
ícone (das proposições que compõe a premissa) e devido ao inestimável trabalho de 
atualização e conexão indicial promovido pelos termos sujeito (daquelas mesmas pro-
posições), alguma informação foi obtida ao final de todo esse processo. Neste sentido, 
a proposição “Sócrates é mortal” seria informativa na medida exata em que houvesse 
um enriquecimento da conotação do termo “Sócrates” ao se atribuir a qualidade ou a 
propriedade de “ser mortal”. 

Outro aspecto digno de nota é que, dada esta premissa, o intérprete é praticamen-
te levado a aceitar ou admitir a conclusão do argumento. Se as proposições são aqueles 
signos capazes de indicar separadamente seu objeto (e prescrever suas características), os 
argumentos, por sua vez, são justamente aqueles signos capazes de indicar separadamente 
seu interpretante (Johansen, 1993, 161). Assim, Peirce define o legi-signo simbólico argu-
mentativo ou simplesmente argumento como aquele signo “cujo interpretante lhe repre-
senta o objeto como sendo um signo ulterior, através de uma lei”, ou seja, “a lei segundo a 
qual a passagem dessas premissas para as conclusões tende a ser verdadeira” (CP 2.263). 
Por este motivo, acreditamos que o argumento é o tipo sígnico que, por sua própria es-
trutura, melhor traduz a definição peirceana de signo como algo que serve de meio para a 
comunicação de uma forma (EP 2.544)1.

Neste argumento, a informação de que Sócrates seria mortal foi obtida, em 
última análise, com base numa rede na qual tanto as qualidades “humanidade” e “mor-
talidade” (bem como algumas outras) estariam associadas. Aliás, tal associação é muito 
bem representada pela regra (condicional) que considera mortal tudo o que for humano. 
Porém, se já parece estar suficientemente claro porque aquelas qualidades deveriam es-
tar associadas na mente de um intérprete em algum momento, ainda não apresentamos 
nenhum motivo razoável para que, na mente deste mesmo intérprete, estejam associados 
os termos “Sócrates” e “humano”, ou seja, o que torna logicamente viável a proposição 
I? Basicamente, este é o mesmo caso da segunda proposição, isto é, aquilo que está con-
tido na proposição I também deve ter sido derivado da experiência. Este ponto deve, ao 
menos, ficar delineado ao se acompanhar as análises que partem desta primeira proposi-

1.  Cf. levantamento realizado por João Queiroz e Charbel Niño (2007, p. 291). 
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ção. Vejamos, então. Se, neste exemplo que estamos desenvolvendo, o intérprete apenas 
pôde obter a informação de que Sócrates seria mortal com base na informação de que este 
indivíduo também seria humano, não é difícil imaginar alguma outra qualidade ou pro-
priedade (deste ser) que possibilitaria ao intérprete identificá-lo como humano. Suponha-
mos que tal qualidade seja “racionalidade”. Assim, é possível traçar um novo argumento 
cujo interpretante deverá nos guiar até a primeira das proposições que compõe a premissa 
do argumento antigo. Se “Sócrates é racional” e “aquele ser que é racional é um ser huma-
no” (ao menos até onde vão algumas célebres e, ao mesmo tempo, humildes definições do 
que seja racionalidade), logo, “Sócrates é humano”.  A cadeia argumentativa responsável 
pela obtenção dessas informações poderia ser representada da seguinte forma:

A entrada em cena deste segundo argumento (que, no entanto, é logicamen-
te anterior ao primeiro) traz outra informação (a de que “Sócrates é racional”) bem 
como outra regra interpretativa (que pode ser expressa pelo estranho condicional 
“se alguma coisa é racional, então esta coisa é humana”). Dessa maneira, pode-se 
perceber que a estrutura deste segundo argumento é muito similar a do primeiro, 
afinal, foi também a aplicação de uma regra interpretativa (ou seja, via interpretante 
dinâmico lógico) que tornou possível a rápida e certeira produção de um novo signo. 
E, para que não precisemos recuar indefinidamente por dentro de uma sequência de 
argumentos, podemos, então, supor que a ideia geral que se tem de racionalidade (e 
que, nesta proposição, foi atribuída a Sócrates) deve ter sido obtida por um processo 
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de generalização de algumas ocorrências particulares, ou seja, de algumas vezes em 
que aquele que enuncia esta argumentação observou que o indivíduo (objeto do signo 
“Sócrates”) agia de forma reconhecidamente racional (isto é, motivada, planejada, 
inteligente, complexa, dentre outras palavras ou ideias afins). Pode-se também presu-
mir (para que já nos encaminhemos para o fechamento deste artigo) que estas característi-
cas novas (mortalidade, humanidade, racionalidade) apenas foram assumidas como quali-
dades (ou simplesmente ideias) realmente associadas ao signo “Sócrates” após terem sido 
apresentadas “formalmente” a este signo por meio de um argumento (legi-signo simbólico 
argumentativo). É neste exato sentido que a conclusão de um argumento é uma proposição 
(legi-signo simbólico dicente) que pode ser denominada ampliativa ou informativa. Esta 
é, acreditamos, a maneira formal e lógica pela qual um suposto estado de informação (de 
algum signo) é alterado. Talvez seja por este mesmo motivo que De Tienne (2005, p. 154 e 
155) definiu o suposto estado de informação como “o conjunto completo de premissas que 
sustenta a afirmação de uma proposição dada no modo indicativo (o modo genuinamente 
sintético)”. Assim, no exemplo sobre Sócrates, a informação de que “Sócrates era mortal” 
depende das informações de que este indivíduo era também humano e racional, ou seja, 
aquela primeira informação é, de certa forma, sustentada por estas últimas. 

Portanto, uma sequência de argumentos é um conjunto de signos (muito bem ar-
ranjados) que tentam fazer uma espécie de recapitulação onto-genética. Estes signos têm 
por finalidade apontar (para um possível intérprete) por quais caminhos uma informação 
foi sendo levada a outra até o ponto em que se pudesse saber, por exemplo, que Sócrates 
era mortal. Não é por uma mera coincidência que estes caminhos devem ser muito se-
melhantes aos caminhos pelos quais (acreditamos que) a natureza criou (ou deu forma a) 
seres mortais. Ao se apresentar uma série de argumentos como aqueles (sobre Sócrates), 
não estamos de maneira alguma estabelecendo, por convencionalismos nominalistas, que 
o signo “Sócrates” deve se associar ao signo “mortal”, mas estamos tentando demonstrar 
porque a experiência nos levou a pensar que este objeto (do signo Sócrates) é realmente 
um “ser mortal”. Quando argumentamos a favor da tese “Sócrates é mortal”, estamos 
organizando passo a passo (até onde nossa experiência nos permite enxergar) o cami-
nho pelo qual efetivamente acreditamos que o universo tenha dado forma a indivíduos 
que seriam mortais (por serem humanos e seriam humanos por serem racionais...). 
Assim, pode-se dizer que o conjunto destes argumentos ordenados historicamente é jus-
tamente um signo em gestação.
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Resumo:
A marca de refrigerantes “H2OH!”, lançada no mercado brasileiro em 2006, atra-
vés de uma parceria entre as empresas PepsiCo e AmBev, adotou um estratégia se-
miótica peculiar para representar o seu produto. Ao apropriar-se, fonética e grafi-
camente, da fórmula da água, o legissígno-simbólico “H2O”, regra segundo a qual 
a união de dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio produz o líquido conheci-
do como solvente universal, e não outro elemento, a marca em questão conseguiu 
deslocar um signo predominantemente de terceiridade para a primeiridade, habili-
tando-o a, preferencialmente, gerar interpretantes na esfera qualitativa-sugestiva. 
Isso foi feito, de um lado, pela incorporação de elementos gráficos como cores e 
formas e, de outro, pela agregação da interjeição “OH!”, a qual denota surpresa, 
alegria e desejo. Em tal processo, a palavra “H2OH!”, quase em homofonia e 
homografia com “H2O”, não perde a sua capacidade sígnica de representar água, 
mas ganha novos sentidos pela presença dos elementos verbo-visuais tipificados. 
Tais elementos, argumentamos, conduzem a um “deslizamento categorial semió-
tico”, e assim a uma nova interpretação, na qual o signo de terceiridade assume 
as facetas do sugestivo, gratificante e instintivo, ao invés de conduzir a uma inter-
pretação relativa, usual, ou habitual, como poderíamos supor que seria própria de 
um símbolo. A partir desse estudo de caso, e no intento de compreender melhor o 
potencial interpretativo dos signos, em especial, dos símbolos, restringimos nossa 
análise aos interpretantes e às relações que eles estabelecem com o signo e objeto. 
Para isso, adotamos a divisão dos signos em dez tricotomias, e os respectivos três 
interpretantes pertencentes a essa classificação: imediato, dinâmico e final. Tra-
balhamos, pois, com as seis tricotomias que envolvem esses interpretantes e que 
dizem respeito tanto aos interpretantes em si mesmos, quanto às relações que eles 
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podem estabelecer com o signo, para demonstrarmos, assim, o modo pelo qual 
ocorre aquilo que nomeamos por “deslizamento de categoria”.
Palavras-chave: 
Deslizamento de categoria. Símbolo. Interpretante. Semiótica aplicada. Marca.

SLIDING THROUGH SIGN CATEGORIES OF C. S. PEIRCE: A CASE STUDY
Abstract:
The soft drink trademark “H2OH!” was launched in Brazilian market in 2006 
by means of a partnership between PepsiCo and AmBev companies. A peculiar 
semiotic strategy to present the product was adopted. The trademark assumes in 
phonetical and graphical terms the water formula, the symbolic legisign “H2O”, 
which is a rule that establishes that the union of two hydrogen and one oxygen atoms 
produce the liquid known as the universal solvent, and not another element. The 
above-mentioned brand displaced a predominant sign of thirdness and qualified 
it preferentially to engender interpretants in a qualitative-suggestive scope that 
characterizes firstness. The sliding from thirdness to firstness was accomplished, 
on one hand, after the incorporation of graphical elements like colors and forms, 
and, on the other hand, by the aggregation of the “OH!” interjection, which means 
surprise, joy, wish. In such a process, the “H2OH!” word, almost in homophony 
and homography with “H2O”, does not lose its capacity to represent water, but 
reaches new senses through the presence of typified verbal and visual elements. In 
this article, we discuss that such elements lead to a “semiotic categorial sliding”, 
and so to a new interpretation in which the sign of thirdness presents suggestive, 
rewarding, and instinctive facets, instead of leading to a relative, usual or habitual 
interpretation, as we could suppose to be adequate for a symbol. From this case 
study and with the purpose of better understanding the interpretative potential of 
signs, especially from symbols, we restrict our analysis to interpretants and their 
relations with the sign and the object. For that, we adopted the classification of 
signs in ten trichotomies and the respective three interpretants that belong to such 
a classification: immediate, dynamic, and final. Thus, we operated six trichotomies 
that encompass such interpretants and which are related to the interpretants 
themselves as well as with the relations that they are able to establish with the 
sign in order to demonstrate the manner by which happens what we design as 
“category sliding”.
Keywords:
Category sliding. Symbol. Interpretant. Applied semiotics. Brandmark.

Introdução
Lançada nos Estados Unidos no ano de 1988, a bebida “H2OH!” foi trazida 

ao Brasil em setembro de 2006 por uma parceria das empresas PepsiCo e AmBev 
(Revista Veja, 2007). Três meses após o início de sua comercialização, a “H2OH!” já 
respondia por 10% do mercado nacional de refrigerantes (ibid.). O sucesso foi tama-
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nho que, em alguns lugares, conforme noticia matéria publicada no jornal “O Globo” 
de 18 de maio de 2007, a demanda pelo produto gerou desabastecimento. 

Além do êxito mercadológico, o début da “H2OH!” no Brasil também esteve 
associado a uma extensa e curiosa batalha nos tribunais: a Associação Brasileira da 
Indústria de Água Mineral (Abinam) solicitou o cancelamento de registro e retirada de 
circulação da bebida, argumentando que 

o produto, além de ter um nome que induz à crença de que se trata de uma água, fica exposto 
nos supermercados na seção das águas, mas não pode ser assim classificado por causa de 
sua composição. No rótulo da H2OH! está especificado se tratar de refrigerante de limão 
de baixa caloria. O objetivo, segundo a Abinam, é proteger o consumidor, o qual deve ter 
acesso a informações corretas. A PepsiCo se defende, no entanto, alegando que a legislação 
não possui classificação para água saborizada, daí a necessidade de encontrar outra definição, 
que no caso da companhia foi refrigerante. (...) O rótulo da H2OH! informa que o produto 
é composto por ‘água levemente gaseificada, sem açúcar, com vitamina B e suco natural de 
limão’.  (O Estado de São Paulo, 2006). 

A proximidade entre o nome da bebida e a fórmula química da água é tão 
grande que, em 2009, a Advocacia Geral da União ― AGU ―, segundo o site da 
Instituição (agu.gov.br), precisou intervir contra uma ação ajuizada pelo Ministério 
Público Federal contra a AmBev, acusando a empresa de vender um produto “enga-
noso”. A defesa promovida pela AGU, em favor do Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial, que concedeu registro para a marca “H2OH!”, foi a de que “o acréscimo 
da letra ‘H’ e do ponto de exclamação (!), ao símbolo H2O, diferenciava a marca do 
símbolo da água” (ibid.). 

Há, a despeito das questões jurídicas, químicas e mercadológicas citadas, um 
peculiar objeto semiótico: através de seu nome, quase que em homofonia e homografia 
com a fórmula do solvente universal, a marca “H2OH!”, explicitaremos, passa não só 
a se remeter à água, mas também a gerar interpretantes em nível qualitativo-sugestivo 
inesperados para a notação científica à qual faz referência1.

A seguir, resumidamente, procederemos a uma análise semiótica dos aspectos 
visuais presentes na marca “H2OH!”, a partir da assinatura encontrada no rótulo da 
embalagem de 500ml do produto, comercializada em junho de 2010 no Brasil. Para 

1.  Apenas a título informativo, adicione-se que a “H2OH” foi, legalmente, obrigada a parar de ser 
vendida na seção de águas dos supermercados, sendo hoje comercializada na gôndola dos refrigerantes; 
segundo dados da Advocacia Geral da União (agu.gov.br), “com o intuito de esclarecer a comunidade 
diante da confusão entre as águas engarrafadas e a H2OH!, chegaram a ser celebrados Termos de 
Ajustamento de Conduta por meio dos quais as empresas se comprometeram a aumentar o tamanho 
das letras da denominação que explica a natureza do produto. As fabricantes prometeram, ainda, 
recomendar às grandes redes de supermercado e à Associação Paulista dos Supermercados (APAS) que 
não divulgasse os produtos como se fossem água”. 
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tanto, seguiremos o roteiro metodológico proposto por autores a exemplo de Santaella 
(2002), Santaella e Nöth (2010), Araújo (2004; 2005) e Chiachiri (2004; 2006).

A marca “H2OH!” (rótulo)

Figura 1: Rótulo H2OH!

1. Aspectos qualitativos-icônicos
1.1 Cor 
Existem dois tons ― brilho relativo ― de azul e um de verde, ver figura 2.  

Figura 2: Circulo cromático
 
Como podemos observar, um dos tons de azul é escuro, enquanto o outro, 

assim como o verde, é luminoso. No círculo cromático2, percebe-se que os tons en-
contrados situam-se próximos, conferindo, portanto, um efeito harmônico. Adicione-

2.   O “círculo cromático” é também conhecido por nomes como “disco das cores” ou “disco de 
Newton” (Goldman, 1964: 159). Na sua obra “Doutrina das Cores”, Goethe (apud Giannotti1996:170-
171) apresenta o círculo cromático como um diagrama lógico para a compreensão das relações entre 
as cores a partir de suas polaridades, o que permite uma divisão em cores primárias, secundárias e 
terciárias, ou ainda em cores complementares, análogas, opostas, e assim por diante. São categorias 
que, por exemplo, dão elemento para pensar a impossibilidade de o púrpura e o verde produzirem cor 
intermediária; “Wittgenstein discute essas questões quando pergunta se podemos pensar um vermelho-
esverdeado” (Giannotti, 1996: 172). Em desenvolvimentos posteriores, as órbitas cromáticas também 
passaram a ser associadas a características como temperatura (Goldman, 1964: 162). 
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se que apesar do azul e do verde serem cores predominantemente frias, o tom claro de 
azul seguido pelo tom cítrico de verde criam um efeito levemente aquecido, sugerindo 
uma nota de frescor, a sensação de refrescante, e não de frio (ver figura 3).

Figura 3: temperatura no círculo cromático.

Por fim, cumpre dizer que, cromaticamente, há a presença de neutralidade 
[menor saturação de um dos tons de azul], mas também de maior emoção/intensidade 
[azul e verde mais saturados], sendo a última predominante.

 .2 Textura
A textura visual é lisa em toda a experiência, evocando harmonia, continui-

dade. 
1.3 Forma
Pode ser observada a presença de formas simples, tanto retilíneas quanto or-

gânicas. A presença do contorno branco entre as formas possibilita que cada elemento 
seja visto em separado, comunicando não apenas em conjunto, mas também indivi-
dualmente. Destaque para as formas circulares verdes centrais que dão a sensação de 
movimentospaço vazio entre as formas possibilita que cada elemento seja visto em 
separado, comunicando n

1.4 Opacidade
No rótulo, a marca apresenta-se opaca, impressa sobre material semitranspa-

rente, levemente esverdeado, sugerindo limpidez, pureza, interpenetrância, pois é pos-
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sível visualizar o líquido no interior da embalagem. É quase como se a marca estivesse 
dentro da bebida. 

1.5 Dimensão
Apesar de a marca ser chapada, existe a sugestão de duas camadas distintas: 

uma azul, em primeiro plano, e uma verde. A marca parece pequena.
 1.6 Sensação geral
As gradações tonais próximas, a textura lisa e uniforme, a semi-transparência 

e a simplicidade das formas criam um efeito de harmonia e leveza na marca, com um 
leve toque refrescante. 

2. Aspectos singulares-indiciais
2.1 Cor 
Nas cores presentes na marca, encontra-se uma decomposição em quadricro-

mia3 particular (ver figura 4).

Figura 4: Quadricromia aproximada das cores usadas na marca H2OH!.

Constata-se que o pigmento preto não é usado, e que à exceção da primeira 
cor decomposta, as demais apresentam teores medianos, próximos aos 50%, para o 
cyan.  Isso demonstra que tanto o segundo azul quando o verde são cores luminosas, 
especialmente a última, na qual há concentração de por volta de 97% de amarelo.

2.2 Textura
Verifica-se a textura de um material plástico, que é liso e leve tanto visual-

mente quanto ao toque.  A ausência de texturas gráficas além da lisa faz com que a 

3.  “O gravador alemão Jackob Christof Le Blon, em seu tratado Colloritto, publicado em 1725, define 
que podemos representar todos os objetos visíveis com três cores (vermelho, amarelo a azul), todas as 
outras cores podem ser compostas destas três e que a mistura destas três produz o preto. No entanto, 
foi Goethe quem propôs a substituição do vermelho pelo púrpura e do azul pelo azul-esverdeado para 
compor a tríade primária das cores-pigmento. Em 1936, a Agfa e a Kodak padronizaram os nomes destas 
cores criando a cor magenta para denominar o púrpura primário e o cyan (ou ciano) para denominar 
o azul-esverdeado. Nos anos 50, a Deutsches Institut für Normung (DIN) define as cores magenta 
amarelo e cyan como as cores básicas de impressão (...). Considerando que os pigmentos têm certo grau 
de impureza, foi acrescentado o reforço do preto como a quarta cor de impressão” (Guimarães, 2000: 
64-65).
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atenção fique toda concentrada no cromatismo, indicando-se que a cor seja uma das 
informações visuais mais importantes. 

2.3 Forma
Constata-se a existência de componentes verbais, a saber, letras, um número e 

um sinal de pontuação, assim como elementos circulares exclusivamente gráficos, que 
indicam um movimento da direita para esquerda.

Figura 5: Malha gráfica da marca.

Quanto à distribuição das formas, conforme pode ser observado (figura 5), 
existe um ligeiro desequilíbrio, com maior concentração de massa gráfica do lado di-
reito da marca, assim como na sua porção inferior; estão nestas áreas, pois, a maior 
quantidade de formas gráficas.

2.4 Opacidade
A opacidade da marca impressa é de 100%, indicando que ela é um elemento 

importante, para ser visto em integridade. O rótulo é feito em plástico transparente, o 
qual adquire tom esverdeado em função da cor da garrafa à qual recobre. 

2.5 Dimensão

Figura 6: dimensão da marca H2OH!

A área ocupada pela marca é a de um retângulo com 10,34cm2. A volumetria, 
por tratar-se de um objeto bidimensional, é desprezível.  

2.6 Descrição geral
Trata-se de um objeto predominantemente luminoso, pela ausência de preto 

em sua composição e pela grande concentração de amarelo em seu hemisfério direito. 
A textura é, de fato, leve e lisa, pois a marca é impressa em um fino material plástico, 
do qual se destaca por ser opaca. Apesar de, objetivamente, não existir equilíbrio, esse 
efeito é conseguido pela quase distribuição homogênea das formas, com um leve peso 
gráfico na porção direita inferior, indicando que, nesta área, esteja localizada a infor-
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mação visual mais relevante. A área de 10,34cm2 possibilita que toda a marca seja vista 
de uma única vez: trata-se de uma leitura rápida. 

3. Aspectos simbólicos
3.1 Cor
Desenha-se um percurso que vai da neutralidade [menor saturação do pri-

meiro tom de azul] para a um estado de maior emoção/intensidade [azul e verde mais 
saturados], pois o ocidental tem o hábito de ler da esquerda para a direita. Sabendo-se 
que o produto representado é uma bebida comercial, composta, segundo o fabricante, 
por “água levemente gaseificada e suco natural de limão”, pode-se ler que a cor azul, 
simbolicamente, esteja se remetendo à água, e a cor verde, ao limão; é um produto, 
logo, que se desloca entre o “neutro aquoso” e o “emocionante cítrico”, conservando 
essas duas características. Não se trata de uma emoção qualquer, mas de uma emoção 
com segurança, garantida pela presença sóbria do primeiro tom de azul. 

É importante notar que, cromaticamente, ficam sugeridas duas interpretações: 
na primeira, lê-se separado os dois tons de azul e o tom de verde, como dois blocos de 
signos. Na segunda, secciona-se a marca em “H”[menos saturação] e “2OH!” [maior 
saturação], simbolizando que o número “2”, mesmo azulado, pertença ao hemisfério 
de emoção da marca -  seria ele o símbolo de uma água emocionante [ou emocionada 
pelo contado com o limão]?

3.2 Textura
A textura lisa que acompanha toda a marca acaba, como relatado, dando des-

taque ao cromatismo, símbolo gráfico principal do produto. Ao mesmo tempo, o liso 
refere-se a algo contemporâneo, simples, sem imperfeições e, fazendo correlações eti-
mológicas, tem-se que liso origina “lisura” e, assim, “correção”, “confiabilidade”.

3.3 Forma
Lê-se na marca “H2OH!”. Há, aí, um sofisticado jogo lingüístico, mas antes 

de adentrar nele, é preciso noticiar alguns fatos físico-químicos. “Existem mais de cem 
elementos e cerca de um milhão e meio de compostos, cada qual com a sua química” 
(Pimentel, 1974: 42) e a sua notação, uma representação que não resulta do acaso, 
mas de questões como a eletrovalência (Schaum, 1975: 99).  Dentre os compostos 
químicos, situa-se a água, constituída por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio 
(Mortimer, 1996). 

O primeiro a propor que o solvente universal fosse composto por hidrogênio 
e oxigênio foi Lavoisier, na Academia de Ciência de Paris, em 1783. 

Quando John Dalton propôs a teoria atômica em 1803, sugeriu a interpretação de que cada 
elemento fosse constituído por uma única espécie de átomos. Em uma reação química, os 
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átomos de diferentes elementos poderiam combinar-se para formar moléculas (chamadas por 
Dalton de ‘átomos compostos’), que seriam a menor unidade da substância composta. Para 
Dalton, um átomo de hidrogênio combinava-se com um átomo de oxigênio para formar a 
molécula de água — que teria a fórmula HO. Gay- Lussac, seguindo os trabalhos de Cavan-
dish e Priestley, verificou que na formação da água dois volumes de hidrogênio combinam-se 
com um volume de oxigênio. Logo após a publicação desses resultados por Gay- Lussac, 
em 1808, Berzelius sugeriu a fórmula H2O para a água. A idéia de fórmula química surgiu, 
portanto, como uma forma de expressar as quantidades das substâncias elementares que se 
combinam (ibid.)

Da segunda metade do século XIX em diante, os químicos passaram , também, 
a por meio das fórmulas representar espacialmente a molécula. Na década de 1930, 
os desenvolvimentos trazidos pela física quântica introduziram dados mais precisos 
que a valência [capacidade que um átomo de um dado elemento tem de se combinar 
com outros átomos] para explicar o poder de combinação dos elementos, com o átomo 
sendo então seccionado em distintas áreas [o centro, neutro, e os elétrons, negativos, o 
orbitando]. A partir desse momento, a ligação

química passa a representar um interação de natureza eletromagnética que ocorre entre os 
núcleos (carregados positivamente) e as eletrosferas (carregadas negativamente) de átomos 
vizinhos. O ‘tracinho’ com que ligamos os átomos de hidrogênio e oxigênio na fórmula da 
água representa na verdade uma região do espaço ocupada por elétrons que estão sendo atra-
ídos pelos dois núcleos vizinhos (o do oxigênio e o do hidrogênio). Ele não tem a realidade 
física de um elo material, apenas representa uma interação ou força elétrica que tem uma 
direção preferencial. (...). O fato de a primeira representação ser mais usual está ligado a 
sua simplicidade. No entanto, do ponto de vista de uma maior aproximação da natureza da 
ligação química, a segunda representação é mais conveniente (ibid.; grifos nossos).

Desse modo, a simbologia química da água, fórmula de amplo conhecimento 
público e que prontamente aparece à mente das pessoas, é H2O, notação quase em ho-
mografia e, na fonética da língua portuguesa, homofonia com “H2OH!”. Basta pensar, 
tal qual anteriormente citado, na necessidade da Advocacia Geral da União em expli-
car juridicamente os elementos verbais responsáveis por distinguir a fórmula da marca 
de bebida [H;!], para assim garantir a validade do registro da última. 

A decomposição de “H2OH!” em unidades menores revela dados ainda mais 
interessantes; tem-se que a marca contem não só a fórmula da água, mas também a 
palavra “OH!”, interjeição, em português, empregada para designar “surpresa”, “emo-
ção”, “alegria”, “desejo” (Moderno Dicionário da Língua Portuguesa, s.d.). Simboli-
camente, portanto, a marca “H2OH!” agrega água e emoção, com especial ênfase na 
última, tendo em mente o fato de a interjeição “OH!” estar situada na região de maior 
peso gráfico do signo visual. 

Por fim, cumpre comentar as formas circulares que margeiam a letra “O”. 
Ao indicarem movimento da direita para a esquerda, isto é, da interjeição “OH!” em 



13
ª J

or
na

da
 P

ei
rc

ea
na

02 set 2010300

direção a fórmula da água “H2O”, elas passam a simbolizar não apenas a presença do 
solvente universal e da emoção, mas a mistura de ambos. 

3.4 Opacidade
O fato de a marca ser completamente opaca não cria, simbolicamente, efeitos 

relevantes, destacando-se as características qualitativas-icônicas e singulares-indiciais 
já apontadas. 

3.5 Dimensão
A dimensão é pequena em relação à escala humana, e possibilita, como é de-

sejável em uma marca, a visão rápida dos signos visuais. 
3.6 Breve análise
Os aspectos simbólicos descritos acima caracterizam “um signo convencional 

que depende de um hábito nato ou adquirido” (CP 2.297 apud Santaella, 2001, p.263). 
Na semiótica peirceana, o símbolo descreve um tipo de relação que permite ao signo 
representar o objeto. Essa relação se dá “por meio de uma convenção de que ele será 
assim entendido, ou ainda por meio de um instinto ou ato intelectual que o toma como 
representando seu objeto, sem que qualquer ação necessariamente ocorra para esta-
belecer uma conexão factual entre signo e objeto” (CP 2.308 apud Santaella, 2001, 
p.263).

A capacidade simbólica da marca representar o solvente universal aliado a 
uma emoção específica que particulariza essa água é possível devido a um conjunto de 
fatores que determinam interpretantes gratificantes, práticos e lógicos. Como símbolos 
são legissignos, há uma lei que funciona como signo e que o fará ser interpretado. Essa 
lei pode gerar interpretantes de diferentes naturezas variando conforme as qualidades 
particulares de cada réplica do legissigno. Como o símbolo se constituí através de seus 
interpretantes (NEM IV:260 apud Santaella, 2001), dedicaremos o final desse artigo à 
análise dos possíveis interpretantes produzidos pela marca “H2OH!”, com o objetivo 
de elucidar a estratégia comunicativa que torna a marca representativa de um novo 
produto no mercado.

Como vimos, a associação entre cores, texturas, formas e dimensões sugere 
uma certa emoção que será vinculada à marca. Esses elementos qualitativos são as-
sim interpretados porque há um hábito comum criado por experiências anteriores. As 
qualidades da marca adquirem características simbólicas, pois elas compõem e podem 
ser experimentadas em outros signos, formando aquilo que Peirce chama de experi-
ência colateral. A experiência com outros signos, principalmente aqueles inseridos no 
mesmo contexto da marca, como águas minerais e refrigerantes, auxiliam no poder 
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representativo desse signo, sugerindo que tal produto tem características semelhantes 
à água e aos refrigerantes.

Mas o elemento que mais caracteriza a função simbólica deste signo é o seu 
próprio nome. A notação química “H2O”, presente no nome da marca, funciona como 
uma réplica de um legissigno. Ela é uma atualização de uma lei química que determina 
que a fórmula “H2O”, dadas certas circunstâncias, deve representar a água. Essa regra 
determina um tipo de interpretação que liga o símbolo ao seu objeto, portanto, envolve 
um interpretante lógico. A relação entre a notação “H2O” e o elemento água ocorre em 
função do conhecimento de uma convenção química. 

Mas esse produto não é como o elemento químico água representado por 
“H2O”. Os caracteres “H!” modificam esse símbolo adicionando certa particularidade 
a ele. Como sabemos, o signo “H2O” é um legissigno e, assim como uma palavra, ele 
não é um individual, mas uma lei geral que é atualizada em diferentes instâncias. A 
lei determina a conformidade de suas réplicas e “por mais variações qualitativas que 
possam existir nas manifestações concretas, nas réplicas orais ou escritas de uma pala-
vra ou de um padrão frasal, elas sempre se conformarão a uma invariância que é a da 
palavra ou do padrão como lei.” (Santaella, 2001, p.262-263) A presença da notação 
química no nome “H2OH!” torna-o um sinsigno, uma réplica, ou uma forma corpori-
ficada do legissigno. Sua forma escrita ou falada, apesar de ter qualidade própria, não 
tem poder de transformar a capacidade representativa da lei. 

Observamos que o acréscimo dos caracteres “H!” ao “H2O” transforma as 
qualidades desse signo escrito e falado. Apesar dessa variação qualitativa não modifi-
car a lei que determina que “H2O representa a composição atômica da água, ela modi-
fica a idéia que temos de água na medida em que acrescenta a interjeição “OH!”. 

Segundo Peirce (CP 4.56 apud Santaella, 2001, p.267), 

um símbolo em si mesmo é um mero sonho, ele não mostra  sobre o que está falando. Precisa 
estar conectado a seu objeto. Para esse propósito um índice é indispensável. (...) um índice é 
essencialmente um caso do aqui e agora, seu ofício sendo o de trazer o pensamento para uma 
experiência particular ou uma série de experiências conectadas por relações dinâmicas.

A fórmula da água presente na marca “H2OH!”, particulariza a experiência 
com a água e indica uma relação existencial com esse elemento. Ela desempenha a 
função indicial dentro do símbolo, apontando para um tipo de água.

Mas além de apontar para a experiência particular, o índice incorpora uma 
determinada qualidade. Conseqüentemente, o símbolo também apresenta uma parte 
icônica responsável por produzir uma idéia geral do signo. Esse ingrediente icônico 
da generalidade simbólica é responsável por atualizar o hábito gerando significação. 
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Ele qualifica o símbolo e pode ser subdividido em duas partes. Uma delas mostra a 
qualidade imediatamente percebida, enquanto, na outra, a qualidade funciona como 
uma atualização do conceito. 

No caso analisado, as qualidades imediatamente percebidas, tanto pelo pala-
dar quanto pela visão, não coincidem com do elemento químico “H2O”, pois nem o 
sabor nem a grafia coincidem. Essa incongruência mostra que os caracteres “H” e “!”, 
além de modificarem a grafia da palavra, indicam uma mudança também na qualidade 
do líquido ao qual o nome “H2OH!” se refere. As qualidades gráfica e gustativa, nesse 
caso, atualizam o conceito de “H2OH!”, mas não o de “H2O”. Portanto, essas quali-
dades são fundamentais para a distinção desses dois signos e para a introdução de um 
novo conceito no mercado, o da água saborizada.

Os símbolos podem ter interpretantes imediatos hipotéticos, categóricos ou 
relativos. O interpretante imediato mostra a potencialidade do signo para produzir in-
terpretantes. Aqueles que são hipotéticos têm a capacidade de produzir uma hipótese. 
Os categóricos têm uma forma imperativa, são capazes de fazer previsões baseadas na 
hipótese e testá-las. Já os relativos, apontam para um processo lógico de pensamento. 
Baseados nas dez tricotomias (EP 2:477-491) e nas 66 classes de signos produzidas 
por elas (Borges, 2010) analisaremos como os interpretantes imediato, dinâmico e 
final podem ser gradativamente produzidos e qual relação eles estabelecem com o 
símbolo para entendermos melhor como um novo conceito pode ser criado.

O interpretante imediato hipotético produz um interpretante dinâmico sim-
patético, isto é, um efeito criado devido a uma experiência similar com outro signo, 
uma experiência colateral. Esse efeito relaciona-se com o símbolo por sugestão, tem a 
capacidade de produzir um interpretante final gratificante e há apenas garantia de ins-
tinto nessa semiose. Por isso, o interpretante imediato hipotético produz uma hipótese, 
uma premissa lógica frágil, que é fundamental por iniciar o raciocínio lógico. No caso 
analisado, temos a produção de hipóteses baseada em todos os elementos simbólicos 
trabalhados anteriormente. Isto é, a hipótese de que trata-se de uma água, dada pela 
fórmula “H2O”, e a de que esse líquido produz uma emoção, dada pela interjeição 
“OH!”. 

O interpretante imediato categórico é um interpretante de secundidade, sua 
função é fazer previsões a partir das hipóteses e testá-las. Interpretantes imediatos 
categóricos podem produzir interpretantes dinâmicos simpatéticos ou percussivos. No 
primeiro caso, não temos ainda previsões propriamente ditas, mas uma disposição a 
prever. No segundo caso, há uma previsão de fato baseada somente na expectativa com 
relação ao sabor, textura, sensação [refrescância] dada por experiências anteriores com 
a água e com a interjeição “OH!”. Essa previsão feita pelo objeto dinâmico percussivo 
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pode seguir sendo apenas uma sugestão de interpretação do símbolo, ou pode tornar-se 
imperativa, isto é, gerar uma relação de fato entre signo e interpretante. Essa relação 
tem a forma de uma experiência (que pode ser tátil, visual ou gustativa) que confirmará 
ou não as previsões. As previsões confirmadas produzirão um resultado interpretativo 
(interpretante final) gratificante e a semiose é instintiva. Já as previsões não confirma-
das levarão a um resultado interpretativo prático, isto é, deve ocorrer uma ação mental. 
Ela pode produzir um novo termo, introduzindo o nome “H2OH!” na mente. Ou pro-
duzir uma proposição na qual o termo é associado a qualidades próprias do signo dadas 
por experiências de qualquer natureza com ele. 

Quando há produção de um termo, há outra vez na semiose a garantia de 
instinto, pois apesar das experiências com o signo, não foi agregada a ele nenhuma 
qualidade específica, particular, de fato, além daquela que o identifica como um ter-
mo. Podemos pensar que a experiência tenha sido apenas visual criando uma idéia 
do produto, possibilitando sua identificação e diferenciação, mas sem agregar a esse 
nome qualidades gustativas. No caso da produção de uma proposição, a semiose expe-
rimental, ou garantida de experiência, ela associa qualidades próprias e experienciadas 
do signo ao termo. Para ter essa capacidade, a experiência com o signo deve ser mais 
ampla. Ela pode ser uma experiência direta como a gustativa ou olfativa, mas também 
pode ser uma experiência indireta dada por um relato descritivo do sabor dessa bebi-
da.

A produção desses interpretantes leva ao conhecimento do signo. A marca 
“H2OH!” passa a ser conhecida e aponta para a produção de um interpretante imediato 
relativo, capaz de significar um determinado produto. Essa capacidade significativa 
varia em graus de determinação. Quando o interpretante imediato relativo é seguido 
por um interpretante dinâmico simpatético, temos um significado menos preciso, mais 
abdutivo e baseado em expectativas. Quando dele segue um interpretante dinâmico 
percussivo, temos a produção de significado baseada em deduções e induções. Assim, 
o significado é construído tornando-se usual na mente interpretadora. Novamente, sen-
do usual, o interpretante pode estabelecer uma relação apenas sugestiva com o signo, 
dada por semelhança de qualidades, produzindo uma abdução. Ou, ele pode estabe-
lecer uma relação baseada em experiências que é chamada imperativa e que testa a 
abdução por meio de processos dedutivos e indutivos. Como resultado desses testes, 
alcançamos um interpretante final pragmático, um resultado interpretativo que produz 
auto-controle. 

Nessa etapa, voltamos ao objeto de análise desse artigo, pois percebemos 
que após uma série de experiências com o produto e da relação dessas experiências 
com as expectativas que são constantemente geradas, o consumidor constrói uma idéia 
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consolidada e consciente da marca. A produção de auto-controle mostra que houve 
um processo de racionalização, que torna possível a tomada de decisão por meios ló-
gicos. Novos termos e proposições podem ser criados e, por fim, há possibilidade de 
produção de um argumento. Quando o signo e o interpretante final [ou resultado inter-
pretativo] estabelecem uma relação do tipo argumentativa, torna-se possível a criação 
de um hábito interpretativo, a consolidação de um conceito, e há garantia formal na 
semiose. 

Considerações finais
Por meio da análise descrevemos aspectos qualitativos, singulares e simbó-

licos da marca “H2OH!” capazes de mostrar a complexidade de um signo que desliza 
entre categorias sígnicas. A problemática imposta por esse novo produto introduzi-
do em um mercado no qual não há uma categoria que contemple suas características 
mostra a capacidade de um signo de tornar-se significativo. Não são apenas aspectos 
qualitativos, nem a pura experiência com o produto, tampouco o poder simbólico da 
fórmula química agregada ao nome que produzirão esse novo conceito de água sabo-
rizada proposta pela “H2OH!”. Há um intrincado percurso semiótico que possibilita 
esse significado e que buscamos descrever nesse artigo. 

Esse percurso semiótico mostra que o signo não pertence a uma categoria 
sígnica, nem pode ser explicado pelo poder representativo de uma só classe. Está na 
passagem de uma classe à outra o potencial dos signos para significarem. Por isso, 
deslizamos entre as categorias sígnicas de Peirce para mostrar como essa marca, que 
também desliza entre categorias mercadológicas [entre água e refrigerante], se estabe-
lece no mercado, criando um novo conceito de bebida.

Referências

Bibliográficas

ARAÚJO, Eduardo Fernandes (2004). Design gráfico: descoberta e convencimento. In: Caderno da 7ª 
Jornada de Estudos Peirceanos. São Paulo: PUC-SP, pp.83-95

_____. (2005). A Lógica Heurística/persuasiva do Design Gráfico. Dissertação de mestrado defendida 
no Programa de Estudos Pós-Graduados em Comunicação e Semiótica da PUC-SP.

BORGES, Priscila M. (2010). Mensagens Cifradas: a construção de linguagens diagramáticas. Tese de 
doutorado defendida no Programa de Estudos Pós-Graduados em Comunicação e Semiótica da 
PUC-SP.

CHIACHIRI, Roberto (2004). Aspectos sugestivos na comunicação publicitária. In: Caderno da 7ª 
Jornada de Estudos Peirceanos. São Paulo: PUC-SP, pp.75-82.

_____. (2006). A estratégia da sugestão na publicidade. Uma análise semiótica. São Paulo: Academia 
Editorial.



13ª Jornada Peirceana

02 set 2010 305

GIANNOTTI, Marco (1996). Apêndice. In: GOETHE, J. W.  Doutrina das Cores. Apresentação, sele-
ção e tradução Marco Giannotti. São Paulo: Nova Alexandria.

GOETHE, J. W. (1996).  Doutrina das Cores. Apresentação, seleção e tradução Marco Giannotti. São 
Paulo: Nova Alexandria.

GOLDMAN, Simão (1964). Psicodinâmica das cores. 3. ed 2v. Porto Alegre: La 
Salle.

GUIMARÃES, Luciano (2000). A cor como informação: a construção biofísica, lingüística e cultural da 
simbologia das cores. São Paulo, Annablume. 

PEIRCE, Charles S. (1931-58). Collected Papers of Charles S. Peirce, vols. 1-6, Hartshorne, C; Weiss, 
P. (Eds.); vols. 7-8, Burks, A.W. (Ed.), Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press. (Citado como CP, 
seguido do volume e página)

_____. (1976). The new elements of mathematics. 4 in 5 vols. Vol. 1. Hague. Atlantic Highlands, N.J: 
Mouton Publishers. Humanities Press. (Citado como NEM, seguido do volume e página)

______. (1992-98) The Essential Peirce. Selected Philosophical Writings, vols. 1-2, Houser, N. et al. 
(Eds.), Bloomington, IN: Indiana University Press. (Citado como EP, seguido do volume e pági-
na)

SANTAELLA, Lucia. (2001). Matrizes da linguagem e do pensamento: sonora, visual, verbal. São 
Paulo: Iluminuras.

_____. (2002). Semiótica Aplicada. São Paulo: Pioneira Thomson Learning.

SANTAELLA, Lucia, NÖTH, Winfried (2010). Estratégias semióticas da publicidade. São Paulo: Cen-
gage Learning, 2010. 

Internet

Advocacia-Geral da União. Registro do INPE para as marcas H2OH! e Aquarius Fresh é confirmado 
pela Justiça, publicado em  16 de outubro de 2009. Acessado em 22 de junho de 2010. Disponível 
em: http://www.agu.gov.br/sistemas/site/TemplateImagemTexto.aspx?id Conteudo =102073&id_
site=3

Moderno Dicionário da Língua Portuguesa, s.d.. Acessado em 24 de junho de 2010. Disponível em 
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/definicao/oh!_120381. html

O Estado de São Paulo. PepsiCo prepara defesa contra suspensão da H2OH!, publicado em 16 de 
outubro de 2006. Acessado em 20 de junho de 2010. Disponível em http://www.estadao.com.br/
arquivo/economia/2006/not200610 16p17318.htm

Revista Veja. O “light” caducou, publicado em 31 de janeiro de 2007. Acessado em 20 de junho de 
2010. Disponível em: ttp://veja.abril.com.br/ 310107/ p_062. html



13
ª J

or
na

da
 P

ei
rc

ea
na

02 set 2010306



13ª Jornada Peirceana

02 set 2010 307

A Questão do Método na Elaboração de Projetos Arquitetônicos 
Analisada da Perspectiva da Semiótica de Peirce

Eluiza Bortolotto Ghizzi

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Brasil

eluizabortolotto.ghizzi@gmail.com

Resumo:
O objeto geral deste estudo é a relação entre os modos de raciocínio e o estudo 
do método em Charles S. Peirce (1839-1914), de um lado, e aspectos gerais – de 
construção do pensamento e metodológicos - envolvidos nos processos de elabo-
ração de projetos arquitetônicos, de outro. O viés pelo qual estabelecemos essa 
relação inclui a idéia peirciana de diagrama, que serve de referência para a análise 
dos desenhos utilizados pelos arquitetos enquanto pensam e desenvolvem seus 
projetos. Como referencial teórico e metodológico principais utilizamos a semió-
tica filosófica de C. S. Peirce; particularmente a parte chamada de “lógica crítica”, 
estudada por meio de textos de autoria do próprio Peirce, além de outros de au-
toria de Ivo Assad Ibri e Lúcia Santaella. Outros autores e estudos sobre método, 
provenientes de Haapranta, Valery e Morin, servem de referência complementar. 
Com base nesses e em exemplos concretos de desenho arquitetônico, observamos 
e analisamos características gerais desses recursos de mediação do arquiteto para 
trabalhar o problema, a solução e as finalidades dos projetos. Nossas conclusões e 
considerações sobre aspectos gerais desses processos não traduzem toda a varieda-
de de experiências metodológicas nessa área, mas, podem estar nas bases de uma 
teoria do projeto arquitetônico de extração peirciana.
Palavras-chave: 
Modos de Raciocínio. Método. C. S. Peirce. Desenho arquitetônico. Projeto ar-
quitetônico.

METHOD IN ELABORATION OF ARCHITECTONIC PROJECTS ANALYZED 
FROM THE PERSPECTIVE OF PEIRCE’S SEMIOTICS
Abstract:
The general object of this study is the relation between the kinds of reasoning 
and the study of method in Charles S. Peirce (1839-1914), on the one hand, and 
general aspects – including methodology and construction of thought - involved 
in the processes of elaboration of architectonic projects, on the other. The aspect 
by which this relationship is established includes Peirce´s idea of diagram, 
serving as reference for the analysis of the drawings used by architects when they 
think and develop their projects. C. S. Peirce´s philosophical semiotics is used 
as the main theoretical and methodological reference, especially the part called 
“critical logic”, studied through the texts of Peirce himself and those of authors 
like Ivo Assad Ibri and Lúcia Santaella. Other authors and studies about method 
– Haapranta, Valery and Morin – serve as complementary reference. Based on 
these authors and on concrete examples of architectonic drawings, we observe 
and analyze the general characteristics of the architect’s resources of mediation 
to deal with the problem, solution and purposes of projects. Our conclusions and 
considerations about the general aspects of these processes do not convey all the 
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range of methodological experiences in this area, but may lie in the basis of a 
theory of architectonic project extracted from Peirce.
Keywords: 
Kinds of reasoning. Method. C. S. Peirce. Architectonic project.

Neste estudo tomo como referencial teórico-metodológico a semiótica de 
Charles S. Peirce (1839-1914), mais diretamente a parte chamada de Lógica Crítica, 
para aplicá-la a aspectos gerais dos processos de elaboração de projetos em arquitetu-
ra. Este tem sido meu objeto geral de pesquisa desde a tese de doutoramento (2005), 
quando abordei – paralelamente ao problema da substituição dos croquis à mão livre 
pelos digitais - uma parte dos processos de elaboração de projetos que foi caracteriza-
da como dedutivo-diagramática1, na qual os desenhos dos arquitetos, tomados como 
signos icônico-diagramáticos, assumem o papel de explorar/experimentar as conseqü-
ências de uma idéia.

Mais recentemente (2009) passei a analisar com mais interesse, além da de-
dução, a abdução e a indução. Considere-se, primeiramente, que esses três modos de 
raciocínio estudados por Peirce estão presentes não apenas nas ciências, mas, também, 
nas simples investigações de senso comum quando em assuntos práticos um homem 
busca descobrir ou compreender algo. Tais modos são distinguidos segundo suas for-
mas lógicas de argumentação, estabelecendo certas relações de continuidade uns com 
os outros e desenhando um vetor lógico que vai da abdução à indução, passando pela 
dedução. Com base nestes modos, estabeleci algumas correlações iniciais entre suas 
formas e certas etapas dos processos de elaboração de projeto em arquitetura, confor-
me segue:

1. O raciocínio abdutivo faz uma associação de idéias por similaridade que 
leva a uma conclusão apenas possível, constituindo o que usualmente se denomina 
hipótese. É notável como, analogamente, todo problema de arquitetura se inicia por 
conjecturas sobre suas possíveis soluções num processo criativo-especulativo que se 
faz por meio de uma linguagem diagramática.

2. O raciocínio dedutivo constrói um argumento de necessidade, conside-
rando determinadas premissas oriundas da hipótese, de tal modo que, admitindo-se 
algo de princípio verdadeiro, uma outra coisa, sua conclusão, será necessariamente 
verdadeira. Esse modo de raciocínio, também se configura no trabalho do arquiteto a 
partir de um suposto primeiro diagrama, o que envolve conceber, experimentalmente e 
virtualmente, outros diagramas decorrentes da aceitação do primeiro.

3. A indução consiste em comprovar ou refutar, por meio da experiência, 
aquilo que está virtualmente previsto na dedução. Ela considera determinados fatos 

1.  Para essa caracterização foi importante o texto de IBRI, 1994.
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contidos em suas premissas de modo a determinar uma conclusão da ordem de uma 
probabilidade geral, válida para indicar que certo tipo de coisas deve ocorrer na expe-
riência, dadas certas condições. Este terceiro modo de agir do raciocínio está na base 
das considerações sobre a validade das soluções diagramáticas considerando-se seus 
efeitos práticos.

O procedimento descrito, em linhas gerais, decorre de ponderações mais 
aprofundadas sobre como esses modos de raciocínio estão presentes no processo de 
elaboração de projeto em arquitetura, as quais eu passo a expor.

A primeira delas aponta para a necessidade de compreender melhor o aspec-
to da passagem do problema de um projeto de arquitetura aos diagramas iniciais dos 
arquitetos. Para isso fui levada a resgatar, além do conceito de abdução, os vínculos 
dos modos de raciocínio com os nossos Juízos Perceptivos. Esses têm sido importantes 
para a compreensão de como a mente do projetista estabelece ligação com as variantes 
do problema, que são externas a ela.

Um artigo que me ajudou a compreender essa passagem – e que tenho levan-
do em conta já há algum tempo - é de autoria de Leila Haaparanta, intitulado Sobre a 
metodologia da lógica e a filosofia de Peirce  (In: Cognitio, nº3, 2002); nesse texto a 
autora discute o modelo de análise de problemas na geometria e traz para a discussão 
os conceitos peircianos de juízo perceptivo, abdução, dedução e indução. Em linhas 
gerais, de acordo com esse texto, a solução de tais problemas caminha do mais geral 
para o mais específico; e implica em iniciar executando certas construções que são 
descritas no problema, na forma de uma “figura modelo”, que é admitida como se 
fosse a solução para o problema. Em seguida, caminha-se por meio de suas conseqüên-
cias, realizando a análise propriamente dita, para chegar a algo que se tenha admitido. 
Essas “figuras modelo” são, para Haaparanta, os pontos iniciais do processo de análise 
de um lógico. E, dado que equivalem a proposições ou, ainda, asserções, ela as consi-
dera equivalentes a juízos perceptivos quando devidamente explicitados.

Na análise geométrica, portanto, o vetor lógico do processo em sua fase ini-
cial e mais geral envolve (1) um problema dado, (2) sua descrição na forma de uma 
figura e (3) a aceitação dessa figura como modelo inicial da solução do problema; a 
linguagem geométrica dessa figura é coerente com a natureza do problema.

Analogamente, procurei compreender como se passa do problema de projeto 
aos croquis/diagramas iniciais dos arquitetos. Verifiquei que essa passagem pode ser 
organizada em três etapas, conformes às descritas anteriormente: (1) todo processo 
projetivo parte de um problema de arquitetura dado e, (2) independente do modo como 
esse problema é apresentado, ele envolve inúmeras variáveis colocadas verbalmente 
ou por escrito, além de, eventualmente, por meio de gráficos e outros recursos; além 
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disso, (3) para dar início à solução gráfica do problema, o arquiteto deve organizar uma 
síntese dessas variáveis e ser capaz de expressá-la graficamente em desenhos/diagra-
mas muito simples, como o da Figura 1.

!

Figura 1: Esboço do arquiteto Oscar Niemeyer para a marquise do Parque Ibirapuera – SP, Brasil.

Esses desenhos, sob esse ponto de vista, são como juízos perceptivos tal como 
considerados por Haapranta; representam o meio usado pelo arquiteto para a descrição 
inicial do problema que é, ao mesmo tempo, a forma dada incialmente à solução do 
mesmo. A linguagem que chamo genericamente de diagramática – especificamente, o 
desenho arquitetônico tipo planificação ou perspectiva, conforme o caso - é o modo 
proprio dos arquitetos de elaborar essa descrição/solução arquitetônica do problema.

Aqui chamo a atenção para esse momento de elaboração inicial de projeto, 
que me parece de crucial importância, se considerarmos a disparidade entre a generali-
dade de que é dotado o desenho/diagrama, de um lado, e a quantidade de particularida-
des que caracterizam os problemas de arquitetura, de outro. Além de esses problemas 
serem dotados de múltiiplas variantes oriundas de fontes distintas (programas, valores, 
tradições, leis, técnicas, materiais, condições geográficas, climáticas, ideais, etc.), cada 
caso requer uma combinação especial das mesmas, que não se submete a regras rígidas 
ou à mera soma de partes; e esta me parece ser uma dificuladade para a formalização 
rígida das metodologias de projeto é uma das razões que move esta pesquisa.

Os desenhos/diagramas iniciais de projeto, portanto, não me parecem poder 
ser descritos como um tipo de consequência direta dos problemas, relação de causa e 
efeito (como na fórmula “a forma segue a função”); mas, como um tipo de percepção 
complexa destes, capaz de gerar uma supersíntese diagramática. Para compreender 
isso retomo o tema dos juízos perceptivos, avançando para sua relação com a abdu-
ção.

Nessa linha recordo Ibri (1994) que, analisando a questão da abdução, ob-
serva que ela está associada ao modo como o “tecido eidético” do mundo estabelece 
relação com a mente que, por sua vez, procede como que por adivinhação (IBRI, 
1994:120-121) dos elementos gerais da natureza. Essa adivinhação, uma espécie de 
“Introvisão da Terceiridade” (PEIRCE, 1977:221) da natureza é da classe da “razão” e 
do “instinto” ao mesmo tempo. É certo que a análise lógica da abdução como um ato 
de introvisão requereu de Peirce uma relação entre a abdução e os “juízos perceptivos” 
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(PEIRCE, 1977:226-232), também analisada por Ibri (1994:116-122), a qual aponta 
que os juízos perceptivos nos são dados em um processo não totalmente consciente, 
portanto, não controlado; um processo que, se analisado à luz da lógica, “termina 
naquilo que a análise representaria como sendo uma inferência abdutiva” (PEIRCE, 
1977:226). Resulta dessa análise uma continuidade entre abdução e percepção ou ra-
zão e sentidos, a qual procuro ilustrar – correndo o risco de fazê-lo muito grosseira-
mente - no Diagrama 1.

INDUÇÃO
Validade/Probabilidade

ABDUÇÃO
Hipótese/Possibilidade

DEDUÇÃO
Consequencias/Necessidade

JUÍZO PERCEPTIVO
Resulta de um tipo de organização

ou relação entre fenômenos,
vaga e não analisada

que é captada pela percepção.

Diagrama 1. Relação entre juízo perceptivo e modos de raciocino. A linha tracejada da seta entre juízo 
perceptivo e abdução – diferentemente da linha contínua que faz o vínculo entre os modos de raciocínio 
- pretende sinalizar a passagem entre a instância da percepção e a do raciocínio.

Ainda com base em Ibri (1994), aceitando uma terceiridade que é de natureza 
instintiva, Peirce é levado a admitir uma organização dada na percepção que, estando 
além do autocontrole do pensamento deve ter independência dele. Paralelamente ou 
em estreita continuidade, contudo, parece estar implicada aí uma ação do pensamento 
sob a forma de uma razão criativa (abdutiva), que dá status de razoabilidade a essa 
terceiridade. Deste fato decorre o poder heurístico da abdução, poder este que ela co-
loca em ação por um método que requer a liberdade do pensamento para aceitar uma 
sugestão meramente instintiva como razoável.

Proponho aqui, paralelamente ao que foi sugerido acima com base em Haa-
paranta, que os desenhos/diagramas iniciais dos arquitetos sejam considerados como 
julgamentos iniciais (juízos perceptivos) dos problemas, representados graficamente, 
exigindo uma capacidade da mente dos arquitetos para perceber, em meio às muitas 
particularidades das variáveis dos problemas, os elementos de generalidade que es-
truturarão as soluções finais do projeto. Seu modo próprio de se relacionar diagrama-
ticamente com o mundo – desenvolvido ao longo de sua vida em situações diversas 
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(NASCIMENTO, 2002) – o habilita para originar um ícone-diagrama mental, o qual 
exige ser atualizado graficamente em um desenho/diagrama.

Em seguida, para pensar a continuidade do processo, ponderei que, segundo 
Haaparanta, “[...] [o que é peculiar na análise geométrica é que] mesmo se desenhar-
mos a figura modelo no início, isto é, mesmo se parecemos construir a figura, no senti-
do real da palavra nós não a construímos. Isto porque não sabemos como construí-la” 
(In; Cognitio, nº3, 2002); nós só a temos em linhas gerais. Isso aponta a etapa de aná-
lise propriamente dita como responsável por descobrir como ela é construída, o que é 
feito por meio de outras construções experimentais além da figura-modelo. Ainda 
segundo Haaparanta (In; Cognitio, nº3, 2002, grifos nossos), na “análise nós revela-
mos o conteúdo e a forma, que o sujeito dá à figura no ato de desenhar”.

Ambas as observações me parecem coerentes com o processo arquitetônico. 
Os desenhos dos arquitetos, como eu os vejo, são soluções conceituais sobre proble-
mas dados e para finalidades dadas, representadas diagramaticamente e propostas para 
serem executadas espacial e materialmente e, para além disso, vividas, experimentadas 
na prática e nas cognições que as acompanham.

Em meio a esse processo – entre o início e o fim – são muitos os desenhos 
que um arquiteto deve fazer e por meio dos quais é adequado dizer que ele realiza 
construções ou variações experimentais, nas quais desenvolve o problema em seus 
aspectos formais e conceituais; tal procedimento requer uma espécie de diálogo – de 
continuidade - entre a mente do projetista e o conteúdo eidético dos croquis.

Enquanto realiza diagramas auxiliares o arquiteto pode fazer coisas como 
separar o desenho inicial em partes, detalhar cada uma delas, fazer variações de di-
mensão, proporção, forma, etc. Essa ação do pensamento auxiliada pela construção de 
outros diagramas que ajudam a analisar o primeiro, explorando suas consequências, é 
da ordem do raciocínio dedutivo.

O processo dedutivo é comparado por Haaparanta à elaboração de predições 
virtuais: “[...] uma conseqüência experimental deduzida da hipótese e escolhida entre 
possíveis conseqüências, independentemente do fato de ser conhecida, ou acreditada, 
de ser verdadeira ou não [...]” (In; Cognitio, nº3, 2002). O que comanda a elaboração 
e escolha dessas predições nessa etapa do processo é a exigência de uma coerência 
interna.

Na seqüência disso e em uma terceira etapa das ponderações deste estudo, 
analisei a intervenção do raciocínio indutivo nos processos. Seu papel é estabelecer a 
factibilidade prática do que prescreve o projeto, seja por simulação de uso do espaço 
arquitetônico, seja por comparação com situações reais em que as condições de uso se 
assemelham às do projeto, constituindo-se, com este procedimento por analogia, al-
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guns parâmetros para juízo do projeto no seu plano experimental. Contudo, tais simu-
lações ou comparações não podem ser, propriamente, consideradas verdadeiramente 
induções, uma vez que, stritu sensu, esta etapa somente se consolidaria quando do uso 
real do projeto realizado2.

O raciocínio indutivo, em síntese, além de dever ser considerado como tendo 
um caráter experimental, deve ser tomado como tendo uma validade limitada a certos 
experimentos (Peirce, 1977: 30). Decorre dessa “validade limitada” que uma solução 
não é dada como uma verdade ou conclusão absoluta, mas como um fim relativo a um 
caso em específico; no caso da arquitetura às variantes do problema e à sua organiza-
ção complexa. A adoção de uma solução de projeto como experimental implica, ainda, 
que o projetista deve estar pronto para aceitar o erro caso o processo de vivência da 
obra realizada assim o recomendar. A correção do mesmo, todavia, só terá lugar em um 
novo projeto que, sob esse ponto de vista, é parte do processo contínuo de investigação 
sobre a significação da arquitetura.

Por fim, ainda levando em conta o texto de Haaparanta (In; Cognitio, nº3, 
2002), a figura modelo representa o fim e o início da solução do problema: (1) a cons-
trução imaginada é delineada em linhas gerais no ícone diagrama, (2) procedemos na 
análise experimentando suas conseqüências e (3) ao fim do processo devemos poder 
elaborar a síntese necessária à sua efetiva construção, em um percurso no qual a gene-
ralidade inicial não é perdida.

A significação de que a generalidade inicial não é perdida me parece especial-
mente evidente em alguns casos de projeto que ratificam a continuidade conceitual e 
formal desde a idéia inicial até o produto final, como mostra a Figura 2, abaixo:
! ! !

Figura 2. Croqui, maquete e vista aérea da marquise do Parque Ibirapuera em SP e dos edifícios cor-
relacionados. Entre o primeiro estudo e a realização final das edificações Niemeyer realizou muitos 
outros (variações formais e conceituais), que ocorreram em um intervalo de aproximadamente 50 anos, 
se considerado que a concepção inicial do grupo de edifícios e da marquise data de 1950 e o auditório 
só foi finalizado em 2005. E, sem desconsiderar as mudanças significativas realizadas em projetos nesse 
período de tempo, a generalidade do conjunto não parece perdida.

2.  Esse tema está desenvolvido em texto de Ivo Assad Ibri, , intitulado “Reflections on Practical 
Otherness: Peirce and Applied Sciences”, previsto para publicação em Applied Peirce – Essays, 
Helsinki, em 2011.
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*   *   *
Uma das conseqüências de colocar o processo projetivo sob a óptica de que 

o início do vetor lógico está na correlação entre juízo perceptivo e abdução, tal como 
proposto aqui, colocando grande responsabilidade sobre a capacidade heurística e de 
tradução formal-conceitual de um croqui/diagrama inicial, apesar de sua alta simpli-
ficação, é a de que talvez devamos dar mais importância àquilo que está na base da 
construção desses diagramas; na base da formação dos juízos perceptivos dos arqui-
tetos, da sua capacidade para lidar com a natureza complexa dos problemas de ar-
quitetura. Um erro grave é considerar esses diagramas/conjecturas iniciais como de 
pouca importância, pela sua simplicidade. Ela não significa menos se somos capazes 
de perceber a grandeza de sua natureza eidética. E esses diagramas não são, tampouco, 
meras possibilidades; como procuro mostrar com meus estudos – e o exemplo acima 
me parece ilustrar a questão -, isso não os impede de exercerem forte influência sobre 
todo processo projetivo.

O que me parece essencial, ainda, é que essa síntese conceitual e diagramá-
tica, embora da ordem de uma terceiridade, aparece como que dominada por uma 
predominante expressiva. E o que essa expressão por meio do croqui exterioriza é uma 
síntese icônica de conceitos variados: concepções de espaço, de arquitetura, de beleza, 
funcionalidade, de vida, de poesia... ao mesmo tempo que uma solução específica de 
projeto. Aí a necessidade de uma visão sobre o processo que não seja meramente téc-
nica e redutora.
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Resumo:
A partir da relação triádica signo/objeto/interpretante e enfatizando o papel da 
experiência colateral na semiose, na mente humana, tentamos delinear a noção de 
contexto do signo. Em seguida, para conjeturar sobre o papel do índice na ação do 
signo buscamos também a teoria semiótica da percepção proposta por Santaella 
e estudos sobre o imaginário, na perspectiva de Durand.  A relevância dessas re-
flexões está na possibilidade de reavivar a noção de contexto do signo, de refletir 
sobre os modos como o signo pode funcionar para seu conjunto de interpretantes 
e, desse modo, conjeturar sobre a possibilidade de constatar também o movimento 
do imaginário na semiose.
Palavras chave: 
Contexto do signo. Semiose. Índice. Imaginário.

THE CONTEXT OF THE SIGN AND THE ROLE OF THE INDEX IN SEMIOSIS
Abstract: 
Starting from the triadic relation sign/object/interpretant and emphasizing the 
collateral experience’s role in semiosis, in the human brain (mind), we tried to 
define the notion of the context of the sign. Afterwards, to suppose about the role of 
the index in the action of the sign we also searched the perception’s semiotics theory 
proposed by Santaella and studies about the imaginary, on Durand’s perspective. 
Those reflections’ importance is in the possibility to refresh the notion of context 
of the sign, to reflect about the ways a sign can work for its group of interpretants 
and, like this, to suppose about the possibility to establish the movement of the 
imaginary in semiosis too.
Keywords: 

Context of the sign. Semiosis.Index. Imaginary.

1. Introdução
O processo que se dá envolvendo a tríade signo/objeto/interpretante permite 

adentrar toda a arquitetura filosófica de Peirce. Sendo assim, nessas reflexões tratamos 
da noção de contexto do signo, como um aspecto dessa tríade que parece se firmar com 
a experiência colateral e certas relações do signo com o objeto. Apresentamos, inicial-
mente, algumas ideias sobre relações monádicas, díadicas, e triádicas. Em seguida, 
ancoradas ainda nas três categorias, que têm tais relações como modelo, passamos aos 
níveis de consciência, vinculados sempre à ação de signos. A partir disso explicitamos 
o nosso entendimento sobre contexto de signo, fundamentados na teoria semiótica da 
percepção proposta por Santaella e, em seguida, para vincular a ação dos signos ao 
imaginário, buscamos contribuições de Durand, notadamente sobre a lógica que opera 
no imaginário. Para finalizar, conjeturamos que a contribuição da mente interpretadora 
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vem pela experiência colateral, que não pode ser desvinculada do imaginário, enquan-
to a contribuição do signo vem se esse, ao se ligar ao objeto, estabelece com proprie-
dade uma relação de indexicalidade/iconicidade

2. Mônadas, díades e tríades
A lógica ou semiótica emergiu como uma consequência natural das descober-

tas que Charles Sanders Peirce empreendeu em lógica. Ele começou a estudar lógica 
desde muito jovem e ao completar 28 anos, em 1867, publicou trabalhos importantes 
dentre os quais se destaca o artigo intitulado: “Sobre uma nova lista de categorias”, 
talvez o que tenha norteado toda a sua obra. As categorias foram elaboradas após 
um estudo minucioso de como os fenômenos se apresentam à experiência, sendo que 
“fenômeno é o total coletivo de tudo aquilo que está de qualquer modo presente na 
mente, sem qualquer consideração se isto corresponde a qualquer coisa real ou não” 
(CP 1.284). Peirce (CP 1.293) nos diz que um completo estudo da lógica dos relativos 
(...) mostra que termos lógicos são mônadas, díades, ou políadas, e que essa última não 
introduz qualquer elemento diferente daqueles encontrados nas tríades.

A ideia pura de uma mônada é a de que ela não é um objeto, enquanto a díade 
se estabelece com dois objetos postos em unidade.

Estes objetos têm seus próprios modos de ser, e eles também têm seus modos de ser, como 
primeiro e segundo, etc., em conexão um com outro. Eles são dois, se não realmente, pelo 
menos no aspecto. Há também um tipo de união deles. A díade não é o objeto, ela tem os 
objetos como um elemento dela. Ela tem, além disso, uma talidade característica monádica; 
e tem talidade, ou talidade peculiar dela como uma díade. A díade traz os objetos juntos e 
fazendo assim conceder uma característica para cada uma delas (CP 1.326).

As relações triádicas não podem ser construídas de relações diádicas ou mo-
nádicas, de acordo com Peirce (CP 1.346-347).  Para tornar clara esta ideia, ele se vale 
dos gráficos existenciais. Abaixo as representações gráficas (figura 1) para mônada, 
com uma cauda; díade, com duas caudas e tríade, com três caudas, respectivamente: 

!mônada díade

!

tríade

!

   Figura 1

  Unindo as extremidades das caudas em uma díade, a relação ainda é diádica. 
Um gráfico de três caudas não pode ser feito a partir de gráficos de uma ou duas caudas 
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e qualquer gráfico com mais de três caudas pode ser construído com combinações de 
gráficos de três caudas.

Admitindo-se que as relações que as coisas do mundo estabelecem entre si, 
classificam-se em monádicas, diádicas e triádicas e que as mônadas estão livre de día-
des e tríades; díades estão livres de tríades, mas envolvem necessariamente mônadas, 
e tríades envolvem o que é próprio das mônadas e das díades, Peirce reduziu a varie-
dade de fenômenos a apenas três elementos. Dessa idéia ele concebeu as categorias 
fenomenológicas. 

Em 1885, depois de longos anos de investigações empíricas, publicou um 
novo artigo denominado: “Um, dois, três: categorias fundamentais do pensamento e da 
natureza”, no qual as categorias retornam ampliadas à natureza, uma vez que suas in-
vestigações possibilitaram a constatação da presença das categorias em diversas áreas 
do conhecimento tais como a lógica, a psicologia, a metafísica, a fisiologia, a física.

Assim há três modos pelos quais se constitui a nossa experiência, a saber: por 
meio da qualidade (relação monádica), da alteridade (relação diádica) e da mediação 
(relação triádica) e tais modos de aparecer constituem as categorias denominadas: pri-
meiridade, segundidade e terceiridade, respectivamente, para Peirce (CP 1.346-347).

Como primeiridade tem-se um primeiro modo do aparecer, dado pelas quali-
dades do fenômeno. É algo que não reage, que se apresenta como um objeto que não 
resiste. As qualidades da cor, do som, do odor, do prazer estão presentes em fenômenos 
completos em si mesmos e que se constituem em livres possibilidades de experiên-
cia. A qualidade de sentimento é monádica, não depende de outra coisa do mundo, 
em nenhum aspecto. Outro modo do fenômeno aparecer é o da alteridade, o lado da 
contrariedade, da resistência. É algo que se opõe à vontade, à expectativa. O modo de 
aparecer objetual é característica da segundidade. A terceiridade não se reduz às quali-
dades ou aos embates. “É a ideia daquilo que é tal qual é por ser um Terceiro ou Meio 
entre um Segundo e seu Primeiro” (CP 5.66), sinônimo, portanto, de mediação. 

Segundo Peirce (CP 1.365) há dois níveis de segundidade e três de terceirida-
de. Vamos buscar as explicações nas díades e tríades novamente. As díades podem ser  
degeneradas e genuínas. Peirce dá vários exemplos. Vamos a um deles. Tomemos uma 
pedra e um homem. Há várias possibilidades de relacionarmos esses dois objetos. Se 
compararmos o peso de uma pedra e de um homem construímos uma relação diádica 
degenerada. Objetos diferentes são comparados.  Mas se a pedra atingiu o pé do ho-
mem, então, a relação é diádica genuína.

Assim, no tocante às relações triádicas, há a degenerada de primeiro nível, 
quando envolve uma relação diádica genuína; a degenerada de segundo nível, quando 
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não envolve relação diádica genuína; finalmente, e triádica genuína, quando os três 
correlatos permanecem ou vem juntos. 

A partir disso, vejamos os níveis para a segundidade e terceiridade. Busca-
mos, em CP 1.366, exemplos para os níveis de terceiridade. Uma mulher lavando uma 
toalha... apresenta três coisas distintas: uma mulher, uma toalha e o ato de lavar roupa. 
Há uma combinação de eventos e não conexão entre eles. Nesse caso, a terceiridade 
é degenerada de primeiro nível, não há nenhuma relação diádica genuína envolvida. 
Para a terceiridade de segundo nível, como em “Um filho de Jinnee foi morto por uma 
pedra e a pedra foi arremessada por um comerciante”, o arremesso e a morte são liga-
dos por coincidência. Há ao menos uma relação diádica genuína envolvida.

Assim, no nível degenerado, há combinação de eventos; enquanto no genu-
íno, há um elemento conectivo de propósito ou intenção envolvido como o que leva 
o evento a adquirir unidade em um processo. Para explicar o sentido de intenção ou 
propósito, Peirce dá outro exemplo, que traduzimos a seguir.

A própria natureza frequentemente supre o lugar da intenção de um agente racional em tornar 
a terceiridade genuína e não meramente acidental; como quando uma faísca, como terceiro, 
cai em um barril de pólvora, como primeiro, causa uma explosão, um segundo. Como a natu-
reza fez isto? Por virtude uma lei inteligível de acordo com a qual ela atua (CP 1.366). 

Contudo, o que nos importa efetivamente nessas reflexões são as relações 
sígnicas na mente humana. A definição de signo como exemplo, pode ser dada pelo 
diagrama abaixo (figura 2).   

      
 Signo (Representamen)

Objeto Interpretante

 Figura 2 (DRIGO, 2007, p. 63)

Observando o diagrama, podemos enfatizar que ele exibe uma relação triádi-
ca, cuja leitura pode ser expressa por:

(...) um signo pretende representar, pelo menos em parte, um objeto que é, portanto, num 
certo sentido a causa fundante deste signo. Mas dizer que ele representa seu objeto implica 
em que ele afete uma mente, de tal modo que nela determine algo devido ao objeto. Esta 



13ª Jornada Peirceana

02 set 2010 321

determinação da qual a causa imediata ou determinante é o signo, e cuja causa mediada é o 
objeto, pode ser chamada interpretante (CP 6.347).

Voltaremos às relações sígnicas após tratarmos dos níveis de consciência.

3. Os níveis de consciência
Onde há semiose, ação de signo, há algum nível de consciência, pois para 

Peirce os interpretantes envolvem modificações na consciência (CP 5.485). Assim há 
três níveis de consciência, tal como nos explica Peirce. 

As categorias da consciência são três: primeira, sentimento, a consciência que pode ser inclu-
ída em um instante de tempo, consciência passiva de qualidade, sem recognição ou análises: 
segundo, consciência de uma interrupção no campo da consciência, sentido de resistência, de 
um fato externo; terceiro, consciência sintética, ocorrendo no tempo, sentido de aprendiza-
gem, pensamento (CP 1.377).

De acordo com o relato em CP (1.387), quando da sua investigação na Psi-
cologia em busca de comprovar as categorias fenomenológicas, consideradas como 
conceitos simples e aplicáveis a quaisquer objetos, Peirce substitui as três faculdades 
dessa ciência: sentimento, vontade e cognição, por uma nova tríade. Sentimento, ou 
consciência imediata ou simples; sentimento de polaridade ou consciência dual e cons-
ciência sintética. Segundo Peirce,               

 (...) se nós aceitamos estes como os modos de consciência fundamentais  elementares, eles 
possibilitam uma explicação psicológica das três concepções lógicas de qualidade, relação e 
síntese ou mediação. A concepção de qualidade, a qual é absolutamente simples nela mesma 
e, contudo, observada nessas relações ela parece ser repleta de variedade, surgiria em qual-
quer momento quando sentimento ou consciência singular se torna proeminente. A concepção 
de relação vem da consciência dual ou sentido de ação e reação. A concepção de mediação 
emerge da consciência plural ou sentido de aprendizagem (CP 1.378).

Ao tratar da consciência sintética, considerando os níveis de relações tríadi-
cas, Peirce propõe três tipos de consciência sintética, a que inclui (a) sentido de simila-
ridade ou semelhança; (b) o sentido de conexão real, e (c) o sentido de aprendizagem. 
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Nessa classificação há ênfase na compulsão, embora essa seja pertinente à segundida-
de. Observemos o diagrama (figura 3).

Consciência sintética

!

Compulsão interna 
Associação por semelhança ou similaridade

Compulsão externa (conexão com o real)
Associação por contiguidade

Conexão intuitiva
Interesse pela inteligibilidade 

Figura 3

Peirce1 se vale da ideia de compulsão para explicitar os três tipos de cons-
ciência sintética e menciona que o nível maior de síntese não se dá com atração de 
feeling ou representações deles, nem por força de necessidade, mas por interesse de 
inteligibilidade, isto é, interesse em sintetizar. A conexão, nesse caso, se dá por intui-
ção - algo não contido nos dados, nas informações -, que pode ser compreendida como 
a consideração, no sentido de atentar para, do abstrato em uma forma concreta. 

Segundo as hipóteses de Peirce2, a compulsão por similaridade se dá quando 
a parte de uma ideia é considerada idêntica à parte ou à outra ideia, o que corresponde 
ao sentimento peculiar à excitação de uma ou mais células nervosas; já a compulsão 
de pensar que dois elementos da experiência, particularmente distintos, se vinculam, 
se dá por força da forma de descargas elétricas, enquanto a conexão por força da in-
tuição se dá pela propriedade mais característica do sistema nervoso, o poder de tomar 
hábitos. 

Essas especificidades vinculadas ao sistema nervoso, à lógica encarnada dos 
signos, portanto, levam-nos a conjeturar sobre o papel da experiência colateral e do 
imaginário na ação do signo. Desse modo, as modalidades de compulsão e a passa-
gem aos três níveis de terceiridade nos conduzem à ideia de contexto do signo. A 
contribuição da mente interpretadora vem pela experiência colateral, que não pode ser 

1.  CP 1.383

2.  CP 1. 388 a 1. 391.
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desvinculada do imaginário, enquanto a do signo vem se esse, ao se ligar ao objeto, 
estabelecer com propriedade uma relação de indexicalidade/iconicidade

4. Sobre o contexto do signo
4.1. Aspectos Preliminares
Vamos inicialmente retomar alguns exemplos. Consideremos o caso em que 

a pedra atinge o pé do homem. Se, em uma experiência anterior, esse mesmo homem 
fraturou um dedo do pé por ocasião de uma queda, então, a dor que sentiu quando a 
pedra atingiu o seu pé pode, eventualmente, remetê-lo ao outro acidente. Aqui há uma 
passagem do nível da consciência dual para a consciência sintética degenerada de pri-
meiro nível, pois há uma relação diádica genuína envolvida. 

Ao adentrar uma sala identifico uma cadeira e o seu revestimento num certo 
tom de vermelho clama por meu olhar e, sem conseguir precisar o porquê, vem uma 
sensação de angústia, que identifico. Há, nesse caso, uma compulsão interna envolvi-
da, bem como a passagem do nível de consciência da qualidade para o segundo nível 
de degeneração da consciência sintética.

Nesses dois exemplos o contexto do signo se explicita. Informações adqui-
ridas colateralmente por meio de outros signos possibilitaram a ligação do signo ao 
objeto. A experiência colateral, portanto, desempenha um papel importante no delinear 
do contexto do signo. Independente do poder do signo de gerar interpretantes, no caso, 
a pedra ela própria, como um existente, há a experiência do intérprete. A compulsão 
externa e interna é potencializada pela experiência do intérprete, experiência essa - his-
tória de semioses –, que constrói na mente do intérprete um tecido significativo.

As muitas semioses realizadas por um intérprete envolvendo a cor verme-
lha, por exemplo, compõem o contexto de um signo ou quase-signo qualquer, que de 
algum modo, representa ou apresenta essa cor. Assim entendemos que o contexto do 
signo depende de um intérprete.

No processo, poderíamos dizer que o contexto do signo se constitui com a 
retomada do objeto dinâmico do signo, ou seja, a experiência colateral é um dos ele-
mentos que possibilita o delinear do contexto do signo por ser uma via de aproximação 
ao objeto. 

Se, metaforicamente, tomarmos o objeto dinâmico como um conjunto de 
pontos – uma nuvem de pontos –, então, por meio da experiência colateral retomamos 
pontos do objeto dinâmico não presentes no objeto imediato. A ideia da nuvem de 
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pontos é razoável, pois sob certas condições, os pontos podem se colocar próximos e 
construir   tessituras, tecidos... redes. 

Mas há de se considerar ainda aspectos do representamen que também es-
tão envolvidos no delinear do contexto do signo e que está vinculado ao percipuum. 
Apresentamos, a seguir, alguns aspectos da teoria semiótica da percepção elaborada 
por Santaella.

4.2. Sobre uma teoria semiótica da percepção 
Em Santaella (1998) encontramos uma possível teoria semiótica da percep-

ção. A autora empreendeu um pertinente alinhavo das ideias presentes na arquitetura 
filosófica peirceana, sem deixar de dialogar com outros comentadores de Peirce, tais 
como: Robert F. Almender, Richard J. Berstein, Sandra B. Rosenthal e Carl R. Haus-
man. 

Segundo a mesma autora, perceber é se dar conta de algo externo a nós. O 
ato perceptivo no ser humano estabelece um elo entre a linguagem – universo dos 
signos – e a realidade; “são os signos, é a linguagem a única e grande forma de síntese 
entre o exterior e o interior, entre o mundo lá fora e o que se passa dentro deste mundo 
interior” (ibidem, p. 30). 

Afinal o que se percebe num ato perceptivo? O que é percepto? O que é per-
cipuum? O que é juízo perceptivo? Qual é o movimento que eles estabelecem? Esses 
termos foram utilizados por Peirce para explicar o ato perceptivo. 

O percepto é algo que aparece e é insistente e impositivo. É um acontecimen-
to singular que se realiza aqui e agora, portanto, não se repete. Não se trata de uma 
imagem ou de algo que a mente elabora. O percipuum é o lado mental do percepto. 
Mas nada se pode saber do percepto a não ser via julgamento perceptivo. Se algo se 
apresenta, este não é um primeiro, mas já é produto de um efeito interpretativo, são os 
julgamentos perceptivos. 

Os perceptos, portanto, veiculados pelos sentidos, se convertem, após elabo-
ração cognitiva, em juízos perceptivos. Mas “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 imediatamente interpretado, no julgamento de percepção, sob o nome 
de percipuum” (CP 7.643). 

Por outro lado, o percipuum não nos apresenta o objeto tal como ele é na sua 
existência. No entanto, “o que nós apreendemos do objeto é algo que faz com que reco-
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nheçamos aquele objeto e todos os outros que com eles se assemelham”(SANTAELA, 
1998, p. 107). 

Ao adentrar uma sala percebo uma cadeira branca com estofado vermelho. 
Pode-se reconhecer uma forma, que funciona como mediação diante da diversidade 
de aparência que as cadeiras apresentam. O particular e o geral estabelecem vínculos, 
o que é possível pela função icônica. É a semelhança que permite ao interpretante de 
um julgamento de percepção expressar “A cadeira é branca com estofado vermelho” e 
isso corresponde exatamente ao objeto que está lá. Não há e não pode haver identidade 
material entre o objeto (percepto) e o percipuum, mas há uma semelhança formal entre 
eles.

Mas que tipo de julgamento é o de percepção? Os julgamentos perceptivos 
devem ser considerados como casos extremos de inferências abdutivas, das quais di-
ferem por estar totalmente à margem da crítica”(CP 5.181), ou ainda, para Santaella, 
“o juízo perceptivo é determinado por um objeto não-cognitivo, real, independente do 
pensamento”(ibidem, p. 115).

Mas o que diferencia o julgamento perceptivo da inferência abdutiva?

Ambos são igualmente falíveis, porque hipotéticos. No entanto, o julgamento de percepção 
tem algo de insistente, compulsivo, algo que obstrui nosso caminho e que somos obrigados a 
reconhecer, enquanto a inferência abdutiva é mais gentil. Ela nasce em momentos de soltura, 
de entretenimento quase lúdico do pensamento consigo mesmo, por isso mesmo, é destituída 
de certeza. O julgamento de percepção, ao contrário, embora falível, é indubitável. Nossa 
vida ficaria insana, esquizofrênica, não conseguiríamos sequer sobreviver, se estivéssemos a 
todo instante colocando nossos julgamentos de percepção em dúvida. Por isso mesmo, nossas 
abduções podem e devem ser submetidas à crítica, enquanto os julgamentos de percepção 
não ( SANTAELLA, 1998, p. 67).

Há outros tipos de julgamentos como os que podem ser submetidos à crítica, 
podendo haver até regras e treinamento mental para desenvolvê-los com mais proprie-
dade. Segundo a mesma autora (ibidem, p. 67), os juízos perceptivos são formados por 
mecanismos mentais que escapam totalmente ao nosso controle e domínio. 

O ato perceptivo se refere à segundidade, pois a maior parte dele não está sob 
nosso controle. Logo, ele se finaliza no momento em que o percepto é interpretado. Só 
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então, a percepção pode ser testada, modificada etc. O que se dá antes do ato interpre-
tativo, não pode ser objeto de experimentação.

Há dois tipos de segundidade, uma ativa e outra passiva. Enquanto a ação 
é ativa, a percepção é passiva, ou seja, na ação o ser humano age sobre as coisas, 
transformando-as, enquanto na percepção, elas se impõem aos sentidos. Peirce (1977, 
p. 181) ressalta que:

(...) um percepto não pode ser excluído à vontade, mesmo da memória. Muito menos pode 
uma pessoa impedir-se de perceber aquilo que, num modo de dizer, a encara de frente. Além 
do mais, é esmagadora a evidência de que o percipiente tem consciência  dessa compulsão 
que pesa sobre ele (...). Basta dizer que o percipiente tem consciência de ser compelido e per-
ceber aquilo que percebe. Ora, existência significa exatamente o exercício da compulsão. 

Por outro lado, as categorias permeiam todas as ideias peirceanas, logo, tam-
bém há três elementos do percepto, conforme Santaella (1998, p. 61), que se apre-
sentam, traduzidos no percipuum como mera qualidade de sentimento vaga e difusa, 
assim com fraca compulsividade; ou como situações de confronto – que domina nas 
situações perceptivas - entre aquilo que se apresenta à percepção e aquele que percebe, 
ou com caracteres de generalidade, em conformidade com os esquemas gerais que 
regulam os julgamentos de percepção.                                                  

Assim, o percepto “pode ser interpretado numa qualidade de sentimento, atra-
vés de uma reação física ou através dos esquemas gerais que colocam o julgamento de 
percepção no fluxo dos processos mentais” (SANTAELLA, ibidem, p. 112).

O julgamento perceptivo “é signo, mas não um signo genuíno, uma vez que 
além de sua formação estar fora do nosso controle, o objeto desse signo é algo que se 
força sobre nós, algo que chega como não-ego, o outro lado da polaridade da segunda 
categoria” (SANTAELLA, 1998, p. 106). Na percepção há sempre primazia do exis-
tente sobre o pensado e se constata que há algo no mundo que não é simplesmente o 
objeto da cognição, ou seja, há algo que para dizer que existe, reage. 

Para a mesma autora (ibidem, p. 108-10), o percepto retém do objeto traços 
formais essenciais e o representa como um índice, pois é forçado a corresponder ao seu 
objeto. O nível icônico desempenha um papel importante na percepção, pois funciona 
como um tecido ilusório, que confunde o objeto tal como é percebido com o próprio 
objeto. A indexicalidade, por sua vez, introduz o elemento de singularidade, unindo 
o geral da semelhança icônica ao particular. Sem o índice, a semelhança icônica não 
poderia ser aplicada a um objeto particular. A generalidade está presente, pois é ela que 
conduz a um juízo de percepção do tipo “cadeira branca com estofado vermelho”..

Desse modo, podemos enfatizar que há todo um repertório cultural envolvido 
na percepção, uma vez que o percipuum é o modo como o percepto é imediatamente 
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interpretado no julgamento de percepção. O percipuum pode vir como qualidade de 
sentimento, choque ou julgamento de percepção. Como eles se fazem signos, ou seja, 
como migram da segundidade para a terceiridade genuína ou degenerada, ou melhor, 
como se dão as mudanças de níveis de consciência?

Ainda na tentativa de delinear o que seria o contexto do signo, vamos a outros 
aspectos que vêm pela nossa experiência, ou seja, as reflexões que permeiam as tenta-
tivas de realizar análise semiótica de representações visuais, principalmente.

4.3. A relação indexicalidade/iconicidade 
Mas como se estabelece o contexto do signo? Como se dá o vínculo entre 

signo e objeto para que esse se estabeleça? Entendemos que algo similar ao que se dá 
na percepção, no nível da consciência dual, se dá na possível passagem para os níveis 
da consciência sintética. O que se manifestou no percipuum, deve prevalecer como 
índice, preservando a correspondência ao objeto. Por sua vez, por estar no nível segun-
do de um terceiro - a consciência sintética -, essa manifestação reaviva as qualidades 
de sentimento e juntos firmam o contexto do signo, garantindo o desencadear da se-
miose. A indexicalidade, portanto, nesse estágio, reforça o elemento de singularidade 
necessário agora para que o diálogo entre signo e objeto se firme e assim o contexto 
se delineia. Na ação do signo... esse deve prevalecer, inicialmente, na relação com o 
objeto, como um índice.  

 Mas, para possibilitar o desencadear da semiose genuína, esse nível 
de indexicalidade deve ser o degenerado, ou seja, ele deve estar calcado no poder de 
referência, de alusão, uma vez que a segundidade genuína chama ao confronto, ao em-
bate... trata-se da compulsão externa, que incita pelo que está fora, pelo hic et nunc. 

 Retomando o exemplo da cadeira de estofado vermelho, vestígios da 
cor vermelha, na cadeira, ao prevalecerem como índice e reavivarem as experiências 
com essa cor, firmam o contexto do signo. Se as experiências do intérprete atreladas a 
essa cor forem frágeis, possivelmente a ação desse signo se esvanecerá no reconheci-
mento, no nível da segundidade. 

 Mas esses níveis de consciência sintética, ou seja, os dois níveis de de-
generação,  vinculam-se ao imaginário3. Nesse caso, a possibilidade de se estabelecer 

3.  Segundo Wunenburger (2007), há duas concepções de imaginário: uma que “designa o conjunto 
de conteúdos produzidos por uma imaginação (definida além disso como faculdade)  e que tendem a 
adquirir certa autonomia, por repetição, por recorrência, para formar em última análise um conjunto 
coerente  (a memória como conjunto de lembranças passivas é uma parte importante de nosso 
imaginário)” (p. 13); a outra, integra a atividade da própria imaginação e, em nosso período pós-
moderno, “se explica igualmente pela tendência de fazer desaparecer o sujeito como autor de suas 
representações, em benefício de processos de simples jogos (de textos, de imagens etc.) que, por 
combinatória e desconstrução, engendram de modo indefinido novos efeitos de significação” (p.15).
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vínculos com o contexto do signo, estaria também dependente da lógica do imaginário 
que, não é outra, senão, a que reina nesses dois níveis de consciência. 

 Sobre a lógica do imaginário, ou seja, sobre os modos de pensar que 
envolvem o sonho, o onírico, o rito, o mito, a narrativa da imaginação, na esteira de 
Durand (2004, p. 87), concluímos que ela está distante da lógica ocidental. Nas pala-
vras desse mesmo autor:

A identidade não-localizável, o tempo não-assimétrico e a redundância e metonímia ‘halo-
gráfica’ definem uma lógica ‘inteiramente outra’ em relação àquela, por exemplo, do silo-
gismo ou da descrição eventualista, mas muito próxima, por alguns lados, daquela música. 
A música, da mesma forma como o mito e o onírico, repousa sobre as inversões simétricas 
dos “temas” desenvolvidos ou variados, um sentido que somente pode ser conquistado pela 
redundância (o refrão, a sonata, a fuga, o leitmotiv etc.) persuasiva de um tema. A música, 
acima de qualquer coisa, procede por uma ação de imagens sonoras “obsessivas”.

Segundo Wunenburger (2007, p. 11), o imaginário está “mais próximo das 
percepções que nos afetam do que das concepções abstratas que inibem e esfera afe-
tiva”. Considerando esses autores, bem como as ideias peirceanas sobre os níveis de 
consciência, podemos dizer que há consonância entre a lógica do imaginário e a pos-
sibilidade de se delinear o contexto do signo, quando há um jogo entre a consciência 
dual e a da qualidade.

Peirce (CP 1.311) explica que toda operação da mente, ainda que complexa, 
tem seu feeling absolutamente simples, a emoção da totalidade. É um feeling secun-
dário ou sensação provocada de dentro da mente. A ação do signo se dá num conti-
nuum de sentimento. O diálogo indexicalidade/iconicidade é imprescindível para que 
o terceiro nível da consciência sintética se firme, uma vez que esse pode construir um 
tecido qualitativo para permear a ação do signo.

Só a contiguidade, o choque, a reação... faz tudo se sobrepor...sem demora. A 
compulsão externa estabelece atos de reação. As associações de nossos pensamentos 
baseados nos hábitos dos atos de reação são chamadas associações por contiguidade. 
Ser contíguo significa estar próximo no 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.

Retomando, então, mencionamos dois aspectos que firmam o contexto do 
signo. a experiência colateral do sujeito e o jogo que o signo estabelece com o objeto. 
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Anunciamos nossas considerações finais cientes da necessidade de retomarmos algu-
mas ideias que tentamos desenvolver. 

5. Considerações finais
Há sempre certo grau de vagueza e generalização no signo. Logo, tanto no 

nível de consciência dual como nos vários níveis de consciência sintética faz-se neces-
sário amenizar tais graus, delimitar esse campo de diversidade.

Na ação do signo há um primeiro recorte do objeto dinâmico, que vem com 
o objeto imediato. Esse recorte delimita um conjunto de possíveis interpretantes. No 
entanto, para que o signo cresça na semiose, o objeto dinâmico deve ser retomado, o 
que é possível também devido à experiência colateral, que não pode ser desvinculada 
do imaginário. Esse resgate depende, portanto, da mente interpretadora, bem como dos 
aspectos indiciais e icônicos do signo ou de como os fundamentos qualitativos e exis-
tências se manifestam no representamen. Os interpretantes, fora do signo, possíveis 
devido a essa retomada de pontos do objeto dinâmico, constituem o contexto do signo 
que, uma vez firmado, alimenta, portanto, a semiose. 
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Resumo:
Este trabalho é parte de uma pesquisa de mestrado em Comunicação e Semiótica 
que se preocupou em estudar os mecanismos não-representativos dos signos visu-
ais, estabelecendo uma espécie de modelo analítico para estudar fenômenos gráfi-
cos. Neste artigo, iremos trabalhar o próprio conceito de não-representatividade – 
tal como proposto nas Matrizes da Linguagem-Pensamento (SANTAELLA, 2005) 
e em Comunicação e Semiótica  (SANTAELLA, et al., 2004) –, retomando suas 
raízes nos conceitos de ícone, mônada, quali-signo e primeiridade da semiótica de 
C. S. Peirce. Sabendo-se que esta teoria tem seus alicerces na noção de mediação, 
processo eminentemente triádico, relacionaremos conceitos da semiótica e da per-
cepção como um processo semiótico na expectativa de que esta interface permita 
contribuir para a compreensão de sistemas de linguagem (entendidos em sentido 
amplo, como mecanismos de troca de ideias). Neste sentido, pode-se dizer que, 
para Peirce, a função primeira do pensamento (produzir crença) só é possível por 
meio do signo, sendo as relações eficientes um passo fundamental para este ca-
minho. Levando em consideração os tipos fundamentais de processos semióticos, 
propõe-se focalizar o aspecto mais propriamente monádico e sua função de insta-
bilidade. Longe de tentar prescrever um “grau zero” da significação, pretendemos 
apenas nos aproximar do mecanismo de crescimento do signo, dependente por 
um lado de uma gramaticalidade capaz de estabelecer um princípio regular, e por 
outro de uma função caótica, criativa, capaz de incitar a renovação de hábitos. O 
conceito de não-representatividade, trabalhado aqui, ganha um estatuto importante 
se for visto não na medida em que dispensa a referência ou o interpretante – como 
poderia fazer parecer, caso fosse tomado como “ausência de representação” –, mas 
como uma representação que ao invés de apontar para um referente singular, ecoa 
um feixe de qualidades, construindo-o quase a partir do nada, num sabor tenro 
de “presentidade”, que existe para uma consciência despida apenas enquanto for 
possível senti-lo. 
Palavras-chave:
Não-representativo. Semiótica. Arte. Ciência. Criatividade. 

Abstract:
This work is part of a Masters research in Communication and Semiotics who 
bothered to study the mechanisms of non-representative visual signs. In this 
paper, we will work the very concept of non-representation – as proposed in the 
Matrices of Language-Thought (SANTAELLA, 2005) – returning to its roots in the 
concepts of icon, monad, quality and firstness of semiotics as presented by C. S. 
Peirce. Knowing that this theory has its foundations in the notion of mediation, 
process essentially triadic, we will relate concepts of semiotics and perception 
in the expectation that this interface could contribute for a comprehension of 
communicative processes (understood broadly as mechanisms for exchanging 
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ideas in form of language). In this sense, one can say that, for Peirce, the primary 
function of thought (to make belief) is possible only through sign, and efficient 
relations are a key step in this direction. The thought and therefore semiotics must 
seek of a signification capacity with a power to affect future relations, valid in the 
consequential effects that it admits. Thus, to understand something is to understand 
the “how” of something, how it manifests itself, once an idea is nothing more than 
what it allows. Concerning of the basic types of semiotic processes, it is proposed 
to focus most strictly on the monadic and its function of instability. Far from 
attempting to prescribe a “zero degree” of meaning, we just want to get closer to 
the growth mechanism of sign, dependent on one hand of a grammaticality able to 
establish a regular principle and, second, of a chaotic function, creative, capable 
of inducing the renewal of habits. The concept of non-representative, focused here, 
won an important status if it is not seen in that it dispenses with the reference 
or the interpretant – which could make it appear as if it were taken as “lack of 
representation” – but as a representation that rather than pointing to a singular 
referent, echoes a bundle of qualities, almost built from scratch, in a mild taste of 
“present”, which exists only for a bare while would possible to feel it.
Keywords:
Non-representative. Semiotic. Art. Science. Creativity.

Introdução
Podemos dizer que a semiótica faz parte de uma tentativa de pensar a realida-

de como um processo evolutivo. Charles Sanders Peirce, seu fundador, elaborou uma 
filosofia cujo núcleo se ampara em um forte caráter lógico, em contraste com o caráter 
psicológico e antropocêntrico das abordagens que irradiam do cartesianismo.

A filosofia peirceana apresenta uma parte não-introspectiva e necessária para 
a evolução do conhecimento, estabelecendo uma dura crítica à “intuição” ao indicar 
que o pensamento não substitui a experiência observacional (PEIRCE, 1993: 51). Ape-
sar de ser motivado pela dúvida, essa dúvida não pode ser universal. Mais que isso, a 
dúvida que se apresenta sempre imediatamente, acaba por impelir o pensamento, que, 
ao contrário, se dá mediatamente. E aqui a noção de signo, como aquilo que traduz um 
processo de mediação encontra seu caráter eminentemente triádico, pois mediar é estar 
entre – donde se infere uma relação de uma “coisa” com outras duas, ao contrário da 
simples oposição que envolve uma dualidade.

Em um texto chamado A fixação das crenças (1877), Peirce argumenta que 
uma vez entendida a importância do raciocínio correto, seria indispensável um estu-
do sobre os “princípios orientadores do raciocínio”. Tal seria o objetivo da semióti-
ca, como uma das ciências normativas, isto é, ciências que têm por intuito fornecer 
os princípios-guia das atividades humanas (Santaella, 1992). Naquele texto, o autor 
afirma que a utilidade de tal estudo está presente, por exemplo, no teste da validade 
das premissas ou hipóteses. Uma vez que a proposição tanto de uma hipótese correta 
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quanto de uma falsa são possíveis na investigação científica, não há uma concordância 
necessária entre as escolhas do investigador e o método que a cientificidade aprovaria 
(Peirce, 1993: 86). Esse afastamento é o que permite a aplicação prática da semiótica, 
servindo de esquema sobre as relações existentes nas proposições a fim de conferir 
determinadas atribuições funcionais aos termos.

Pode-se dizer que a função primeira do pensamento (produzir crença) só é 
possível por meio do signo, sendo as relações eficientes o passo fundamental para este 
caminho. Portanto, o pensamento e, indiretamente, a semiótica devem buscar uma 
capacidade de representação dotada de um poder de aplicabilidade real, de modo a 
permitir afetar relações futuras. Ou seja, o pensamento é validado também nos conse-
quentes efeitos que admite. Desse modo, compreender algo é compreender o “como” 
desse algo, o modo como ele se manifesta, pois uma ideia nada mais é do que aquilo 
que ela permite1.

Especificamente sobre a semiótica, cabe assinalar que se trata de uma ciência 
formal cujo papel é fornecer, enquanto estudo dos signos, os tipos de processos que 
regem o raciocínio, sendo, por isto, anterior a toda ciência especial. Sua origem é fe-
nomenológica, pois é dessa quase ciência das aparências (fenômenos) que surgem as 
categorias universais, as quais fornecem as bases necessárias para a noção de insufici-
ência de um primeiro e segundo termo para que ocorra a mediação. Neste sentido, as 
coisas que nos aparecem são consideradas complexas misturas de três classes gerais: 
primeiridade, secundidade e terceiridade.

Entendemos por fenômeno, palavra derivada do grego Phaneron, tudo aquilo, qualquer coisa, 
que aparece à percepção e à mente. A fenomenologia tem por função apresentar as categorias 
formais e universais dos modos como os fenômenos são apreendidos pela mente.

Os estudos que empreendeu levaram Peirce à conclusão de que há três, e não mais do que 
três, elementos formais e universais em todos os fenômenos que se apresentam à percepção 
e à mente. Num nível de generalização máxima, estes elementos foram chamados de primei-
ridade, secundidade e terceiridade. A primeiridade aparece em tudo que estiver relacionado 
com o acaso, possibilidade, qualidade, sentimento, originalidade, liberdade, mônada. A se-
cundidade está ligada às ideias de dependência, determinação, dualidade, ação e reação, aqui 
e agora, conflito, surpresa, dúvida. A terceiridade diz respeito à generalidade, continuidade, 

1.  O Pragmatismo, doutrina filosófica inaugurada por Peirce que tem como meta estabelecer os 
princípios que devem guiar o raciocínio, nasce da noção de que a ideia de uma coisa sempre está 
relacionada com a capacidade de imaginar os efeitos sensíveis daquela coisa. Para mais informações 
ver: Ibri, 2000; Silveira, 2000; Santaella, 2000
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crescimento, inteligência. A forma mais simples da terceiridade, segundo Peirce, manifesta-
se no signo (SANTAELLA, 2002: 7)

A citação acima nos mostra que a própria noção de signo corresponde à for-
ma mais simples da terceiridade, contendo dentro de si três elementos, denominados: 
signo, objeto e interpretante. Esses três elementos do processo sígnico, que agora pos-
suem nomes técnicos, são dotados de funções distintas e complementares. A definição 
abaixo ajuda a compreender tais funções.

[...] para que algo possa ser um Signo, esse algo deve “representar”, como costumamos dizer, 
alguma outra coisa, chamada seu Objeto, apesar de ser talvez arbitrária a condição segundo 
a qual um signo deve ser algo distinto de seu Objeto [...]. Se um signo é algo distinto de seu 
objeto, deve haver, no pensamento ou na expressão, alguma explicação, argumento ou outro 
contexto que mostre como, segundo que sistema ou por qual razão, o Signo representa o 
Objeto ou o conjunto de Objetos que representa. (CP 2.230)2

Deste modo, o caráter da representação existente no par signo-objeto é dado 
principalmente pela relação de referencialidade: um signo é sempre algo que repre-
senta algo, ou seja, está no lugar desse algo. E o objeto é sempre aquilo que o signo 
representa, indica, torna presente, ou seja, aquilo a que o signo se refere. Pode-se clas-
sificar esta relação como uma troca não-equivalente, como, por exemplo, uma peruca 
que substitui o cabelo de uma pessoa. Neste caso, a peruca seria o signo e o cabelo seu 
objeto. Apesar do exemplo grosseiro, fica claro que o papel de ausente está no objeto 
(cabelo) e o de presente está no signo (peruca). Estes papéis sempre serão assim.

Já o Interpretante, conceito que completa a tríade, pode ser entendido como 
o efeito que surge na mente de um possível intérprete, fruto da relação entre o signo 
e o objeto. Ou seja, é uma entidade mental para a qual o signo está no lugar do objeto 
de modo que esta entidade mental seja, possivelmente, o termo que esteja no lugar do 
mesmo objeto para uma outra entidade mental. Assim, a peruca que está substituindo 
o cabelo, por exemplo, só “substitui” para alguém que identifica esta substituição. Se 
uma pessoa que nunca viu uma peruca a ver pela primeira vez, confundindo-a com o 
cabelo natural e se não achar nada de estranho nele, neste caso não há signo (ao menos 
não há signo de peruca no lugar de cabelo), pois não há o processo mental de compre-
ensão da relação de substituição. Para o dono da peruca, todavia, o signo está agindo 
perfeitamente, substituindo o objeto sob determinados aspectos e gerando interpreta-

2.  CP, neste trabalho, se refere aos Collected Papers of Charles Sanders Peirce (PEIRCE, 2005 
(2000)). Os números que o seguem referem-se, respectivamente, ao volume e ao parágrafo.
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ções próprias à situação. Percebe-se, assim, que o Interpretante é o elo que comple-
menta o percurso do signo, sem o qual nada poderia estar no lugar de outro.

Com este mecanismo de funcionamento do signo, Peirce continuou elaboran-
do sua semiótica encontrando as relações sígnicas que podem estar presentes neste me-
canismo triádico. Essas relações são feitas a partir das tricotomias presentes no signo e 
são responsáveis por gerar as chamadas classes de signo. Não é nosso objetivo estudar 
todo este mecanismo. Para quem estiver interessado, a bibliografia especializada está 
repleta de materiais sobre este tema (ver, por exemplo, Santaella,1983; Santaella:2008, 
Queiroz, 1997; Farias, 2002).

O que cabe ressaltar é o papel mediador que o signo tem, uma vez que ele 
está sempre entre um objeto e um interpretante, seja quando o objeto é representado 
pelo signo para o interpretante, seja quando o interpretante é influenciado pelo signo 
(isto é, sofre um efeito criado pelo signo), que, por sua vez, é influenciado (no sentido 
de ser determinado) pelo objeto. Por ser essencial para nosso objetivo, vamos demorar 
um pouco mais sobre essa intrincada relação de interdependência dos três correlatos 
semióticos.

No livro Comunicação e semiótica (2004), Santaella e Nöth esclarecem a 
relação entre representação e mediação na semiótica peirceana.

Parmentier (1985: 27-29) enfatiza que a relação sígnica se articula pelo cruzamento de um 
vetor de representação, que aponta do signo e do interpretante para o objeto e um vetor de 
determinação que aponta do objeto para o signo e deste para o interpretante. A posição do 
signo é mediadora entre o objeto e o interpretante. O signo faz face simultaneamente em duas 
direções: ele faz face para o objeto em uma posição passiva de ser determinado, ao mesmo 
tempo em que está na posição ativa de representar o objeto para o interpretante, fazendo, 
então, face para o interpretante em uma posição ativa de determinação. [...]

Como se pode ver, enquanto a função mediadora é uma função geral, a função representativa 
corresponde apenas a um dos vetores da função do signo. Por representar o objeto [e por ge-
rar um efeito-interpretante] é que o signo pode cumprir a função mediadora. (SANTAELLA, 
et al., 2004 p. 201)

Parece lícito, portanto, afirmar que o fundamento de toda representação, isto 
é, aquilo que está na origem representativa, é uma função mediadora. Nem toda função 
mediadora corresponde a uma função representativa, mas toda representação é apenas 
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um tipo de – portanto, é mais específica que a – mediação. O outro tipo de mediação, 
a determinação, envolve uma espécie de “afetabilidade”, uma propriedade de permitir 
um efeito em outro elemento. Desse modo, o objeto determina, isto é, age ativamente 
para gerar um signo, ao passo que o signo determina o interpretante. Podemos repre-
sentar graficamente estes dois mecanismos mediadores do seguinte modo:

Figura 1: Diagrama dos conceitos de mediação, representação e determinação no signo.

Da representação à não-representação
Antes de falar em não-representação, é necessário esclarecer melhor o que é e 

como funciona a representação, explorando sua intimidade com a ideia de terceiridade 
na tríade sígnica.

Se o vetor da representação é o vetor que caminha em direção à revelação 
do objeto3, ele cumprirá seu propósito mais eficazmente se as ligações O-S-I forem 
repletas de terceiridade. Em termos das dez principais classes de signo, podemos dizer 
que o legi-signo simbólico argumentativo (333)4 é o que preenche mais os requisitos 
de uma representação plena. Isto ocorre porque, como se sabe, a terceiridade inclui, 
dentro de si, a secundidade e a primeiridade. O gráfico abaixo, ilustra este envolvimen-
to categorial.

3.  O objeto referido, neste caso, é o denominado objeto dinâmico, que, em contraste com o chamado 
objeto imediato, está fora do signo, sendo acessível apenas via experiência colateral (SANTAELLA, 
2008).

4.  Legi-signo simbólico argumentativo é uma das dez classes de signos que considera apenas as três 
tricotomias principais, S (signo em si), S-OD (signo - objeto dinâmico) e S-IF (signo - interpretante 
final), sendo a mais genuína de todas, isto é, a mais repleta de terceiridade. Para se chegar a ela é 
necessário perguntar: qual o fundamento do signo? Como este signo se relaciona com seu objeto 
dinâmico? E como este signo se relaciona com seu interpretante final? Se a resposta às três perguntas 
for “através da terceiridade” (3, 3 e 3), então teremos, necessariamente o signo legi-signo simbólico 
argumentativo.
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Figura 2: envolvimento – terceiridade > secundidade > primeiridade.

Deste modo, o signo que tiver mais terceiridade será o mais representativo, 
pois terá mais abrangência e generalidade. O símbolo5, para usar uma terminologia 
bastante sucinta, inclui dentro de si um índice6 – sem o qual perderia seu poder de 
referencialidade – e um ícone7 – sem o qual perderia seu poder de imaginação (SAN-
TAELLA, et al., 2004). Por isso mesmo podemos dizer que o símbolo é o signo re-
presentativo por excelência. Entretanto, se ele é o mais representativo, isto é, o que 
mais tem condições de aproximar um interpretante de um objeto, ele não é o único que 
caminha para essa aproximação, sendo apenas um dos tipos possíveis, cujos demais 
são menos representativos. Antes de falarmos deles, convém atentar para um detalhe 
importante relativo à própria ideia de representação em contraste com a de apresenta-
ção – motivo de grandes polêmicas no terreno da semiótica, principalmente por conta 
de uma tendência a segregar o estudo do signo (semiótica) com o estudo da coisa em 
si, do “ontos” (ontologia).

Não é toda a comunidade científica que consegue identificar relações amisto-
sas entre a semiótica e a ontologia. Bense e Walter (1973), por exemplo, diferenciam 
estas ciências como se fossem dois modos bastante distintos de se conhecer a reali-
dade através dos fenômenos. Enquanto uma se constituiria a partir de representações, 

5.  Símbolo é um signo que se relaciona com seu objeto por meio de hábitos interpretativos, isto é, 
envolve fundamentalmente terceiridades na sua representação.

6.  Índice é um signo que se relaciona com seu objeto por uma conexão dinâmica, sendo mais 
enfaticamente diádico.

7.  Ícone é um signo que se relaciona com seu objeto por relações de analogia, envolvendo, portanto, 
apenas primeiridade.
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e portanto, mediações, a outra tem um contato mais direto com eventos, que seriam 
meramente apresentados para a consciência.

A diferença entre um objeto (diretamente) presente (e, como tal, algo que se mostra a si 
mesmo) e um objeto (mediado) representado tem a ver com a diferença entre semiótica e 
ontologia. Pertence à condição de se introduzir o conceito de signo. [...] Objetos apresenta-
dos funcionam ontologicamente, enquanto objetos representados funcionam semioticamente. 
(Bense e Walter apud Santaella, 2004: 206)

Opondo-se veementemente à confinação da semiótica a uma região na qual 
estão vetados fenômenos “meramente apresentados”, Santaella afirma que “há signos 
que não representam nada” (idem). Ora, se a maior eficácia da representação, como 
vimos, ocorre nos signos com maior grau de terceiridade, um signo com baixa quanti-
dade de terceiridade seria menos representativo, e um signo sem nenhuma terceiridade 
seria não-representativo. Entretanto, estes modelos abstratos de signo são difíceis de 
se estudar sem as exemplificações necessárias.

Antes de mais, vale lembrar que existem dois tipos de signos quase-repre-
sentativos: os signos em que prevalece a secundidade, mais especificamente índices, 
e aqueles em que predomina o aspecto monádico, isto é, ícones. No sexto capítulo do 
livro Comunicação e semiótica (SANTAELLA, et al., 2004), há uma fértil explicação 
sobre as passagens da representação até a não-representação, passando pela ideia de 
apresentação.

No caso do índice, seria lícito delegar o papel fundamental justamente à apre-
sentação. Não uma apresentação imediata, como parece querer Bense e Walter, mas 
uma apresentação mediata. Para entender melhor esta mediação de um fenômeno que 
se apresenta basta recordar que toda percepção é um processo semiótico8. Sendo as-
sim, um índice qualquer se força sobre nossa percepção, impelindo-nos a ver determi-
nado aspecto da realidade que nos aparece com toda sua força.

Em vez de representações, os índices são meros casos de apresentações. Quando olhamos 
para as trilhas das marcas que os passos deixam na neve, essas marcas se apresentam em sua 
concretude e singularidade. (idem: 207)

A apresentação, neste sentido, mediada pelo sistema perceptivo, apesar de 
não representar, permite uma leitura semiótica fértil, capaz de identificar traços de um 
existente que lhe é externo, mas que em algum momento esteve conectado dinamica-

8.  Sobre a percepção como um processo semiótico, ver Santaella, 1993.
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mente a ele. Ver nos fatos causas é ver acontecimentos capazes de apontar, indicar, mas 
não representar de modo geral um objeto exterior.

Já no que diz respeito à quase-representação do tipo icônico, parece lícito re-
lacionar a qualidade como possibilidade à qualidade pura que um fenômeno qualquer 
intenta apresentar. Com relação à cor, por exemplo, a qualidade pura não é o vermelho 
que está atualizado em uma página, mas a qualidade de “ser vermelho”, que não está 
em nenhum lugar, mas que se manifesta em cada ocorrência particular. Justamente 
por se tratar de uma mera possibilidade, por não estar materializada, ela é anterior ao 
fenômeno, o que não a invalida como característica metafísica e semiótica.

Um tal fenômeno se constitui em uma quase-representação, uma vez que se baseia em uma 
hipótese que pode ser refutada a qualquer momento.

A apreensão de signos visuais não-figurativos, chamados de “abstratos” fornece-nos exem-
plos ilustrativos dessa questão. Diante de uma obra plástica cuja figuratividade é deixada 
em aberto, digamos, uma composição de linhas, cores, formas, pesos e levezas, volumes e 
equilíbrios de Kandinsky, muitas hipóteses podem ser levantadas acerca dos objetos de refe-
rência daquela composição. Quaisquer que sejam as hipóteses [...] nenhuma [delas] pode ser 
tomada como definitiva, podendo ser refutada, pois as qualidades que ali se apresentam não 
se restringem a uma referência única. (idem: 211)

Apesar do seu difícil acesso, por conta de sua inerente fugacidade, de uma 
forma ou de outra, todo organismo quer estar em contato consigo, haja vista a busca 
pelo estado criativo presente na atividade heurística de qualquer cientista ou artista.

As possibilidades qualitativas no momento da criação são possibilidades mais 
férteis do que a ausência total de imaginação. Enquanto a falta de referência seria 
o máximo de possibilidades, esse estado de suspensão emocional-racional é “quase-
representativo”, o que é uma espécie de meio caminho para a representação. Isto quer 
dizer que as possibilidades nesse estado criativo são muitas, mas menos do que quan-
do não se está nele. Ou seja, na medida em que um cientista começa a ter ideia, antes 
mesmo de ter uma ideia clara, ele tem uma qualidade de sentimento que o coloca em 
contato com certas qualidades. Elas são meras possibilidades, pois ele ainda não as 
utilizou, são “formas em nascimento” (SANTAELLA, 2005: 213).

Por ser anterior à manifestação existencial, a semiose neste nível aspira um 
contato com qualidades praticamente intangíveis no nível da experiência. Algumas 
teorias específicas (haja vista as abordagens psicanalíticas, historicistas ou hermenêu-
ticas) tentam formular métodos para resgatar o contato com essa origem criativa, bus-
cando as possibilidades que estavam na gênese de uma forma sígnica em estágio em-
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brionário. Entretanto, por maior que seja o esforço, o efeito só é atingido pelo ínfimo e 
fugaz momento em que surge um espaço para uma consciência desarmada contemplar 
o fenômeno, sendo capaz de borrar seus próprios limites com os dele. Essa espécie de 
fusão é responsável pela chamada “presentificação” (Santaella e Nöth, 2004: 210).

Neste momento, a mediação do processo perceptivo volta a ganhar importân-
cia. O mecanismo que relaciona percepto, percipuum e julgamento perceptivo é, em 
determinada fase embrionária, abastecido de elemento monádico, que recebe o nome 
de medad por se aproximar muito da pureza qualitativa (idem: 216). 

Figura 3: diagrama da medad. Fusão fenômeno-consciência na qualidade de sentimento.

Sem identificar com clareza os lugares de um sujeito e um predicado, este es-
tado pode ser melhor entendido como uma qualidade de sentimento, momento em que 
o percipuum não toma conhecimento do percepto como um outro diferente de si.

Entretanto, como é sabido, não se pode permanecer neste estado de espírito 
por muito tempo, e o organismo logo busca chegar a um juízo perceptivo (semiótico, 
mas ainda inconsciente) para fazer caminhar o signo. Neste sentido, vale lembrar que 
perceber é um movimento que une (formalmente) e separa (materialmente), isto é, 
que relaciona formas, num processo de percepção imediata do percipuum (medad), 
passando a uma separação material entre forma e percepto e, posteriormente, congre-
gação sintética do movimento anterior recheado de primeiridade com o de secundida-
de (Santaella e Noth, 2004: 220), mecanismo típico do julgamento perceptivo. Este 
mecanismo pode ser ilustrado, do seguinte modo:
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Figura 4: consciência do percipuum, do conflito percipuum-percepto e da síntese (julgamento percep-
tivo)

O processo quase-inferencial descrito acima traduz um mecanismo capaz de 
justificar a existência de semioses não-representativas, isto é, anteriores aos processos 
mais propriamente simbólicos.

O feixe alusivo
Um signo não-representativo, desse modo, designa um tipo de mecanismo 

semiótico no qual a linguagem é trabalhada para expressar um conteúdo plural rela-
cionado com a ideia de liberdade, espontaneidade, criatividade, difusão como já foi 
mencionado. Entretanto, este tipo de processo é especial justamente por não requerer 
uma regra que force o entendimento do intérprete a pensar tal ou qual coisa. Ao contrá-
rio, as conclusões a que o interpretante chegar, no contato com essas mensagens, serão 
difusas ou vagas, devido às qualidades de sentimento ali presentes. Entretanto, talvez 
as conclusões sejam, neste caso, o que menos importa, pois diante de uma linguagem 
como esta, nota-se um teatro de hipóteses interpretativas e emoções no qual o produto 
tem valor por si.

Este caráter dúbio, que justamente na sua imprecisão parece anêmico do pon-
to de vista do interpretante lógico, revela-se, ao contrário, necessário do ponto de vista 
macro ecológico. O efeito de suspensão e afastamento da crítica pode ser considerado 
útil, até mesmo eficiente, se a escala de observação da realidade for ampliada para 
além da ocorrência individual. Tal como acontece em uma experiência estética, apa-
rentemente inútil, sua implicação para a espécie pode revelar um eficaz instrumento de 
estimulação da adaptabilidade. 

à luz da teoria sistêmica, uma espécie que pretenda permanecer no tempo 
deve adquirir um estoque de experiências armazenado, segundo uma função memória 
(Vieira, 2008: 42), de modo a aumentar sua capacidade de se relacionar com o ambien-
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te, isto é, sua autonomia. Uma vez que cresça em complexidade, a aquisição de novos 
estoques precisa ser refrescada com elementos inovadores que estimulem o sistema a 
lidar com situações inesperadas e, novamente, permanecer no espaço-tempo. A cada 
vez que o inusitado surge em leves porções de modo a não extinguir o sistema, as 
fronteiras desse sistema vão se acostumando com flutuações, o que mantém seu grau 
de adaptabilidade para com situações futuras9. As exposições de arte, por exemplo, 
funcionam como um território de reciclagem da mente humana, servindo a propósitos 
bem definidos na sociedade urbana do século 21.

Assim como as fine art, podemos dizer que nas imagens da nossa cultura em 
geral, a face da linguagem que trafega no âmbito da não-representatividade possui uma 
essência mais etérea, mais fugidia. E justamente por não ter um referente específico, 
ela trabalha sempre num emaranhado de sentidos, lugar onde não existe univocidade 
uma vez que a rede semântica se expressa sempre por feixes, por uma irradiação plu-
ral de qualidades. Geralmente, essa irradiação incita a novidade, que de certo modo, 
coaduna com sua função.

Nesta linha de raciocínio, encontramos eco em Décio Pignatari, poeta e se-
mioticista, que ao trabalhar com a ideia de inovação, confere ao signo novo uma sig-
nificação transgressora, inexistente até então, mas relevante, pois permite ao signo 
deixar de ser considerado “anti-funcional”. Seu argumento nos faz admitir que a rela-
tivização das normas, dos paradigmas da gramaticalidade, nem sempre constitui dege-
neração e anarquismo. O signo novo é também uma forma de manutenção do sistema, 
pois contribui para sua adaptabilidade. Segundo o autor, tal signo, apesar de estranho, 
é necessário no combate ao que chamou “entropia universal”.

Todo signo novo, externo ao código, é “ininteligível”. No entanto, tomando-se repertório em 
sentido amplo, como a soma de experiências e conhecimentos codificados de uma pessoa 
ou grupo, podemos dizer que esse sistema necessita da informação nova para combater a 
sua própria tendência entrópica, ou seja, a sua tendência a estados uniformes. (PIGNATARI, 
2002, p.65)

Assim, segundo Pignatari, não se deve conceber a conotação do signo novo 
como descumprimento das funções. Ao invés disto, o propósito dele pode ser justa-
mente questionar os alicerces teóricos, reclamando por uma evolução nas tradições 
conservadoras, expressando uma fase de transição na qual algum grau de liquidez 
(Bauman, 2001) dos valores canônicos é conveniente, especialmente em tempos pós-
modernos.

Nesse momento, podemos retomar a metáfora da crise sistêmica, pois parece 
que esta instantaneidade – esse processo de “efemerização” dos valores traduzido na 

9.  Sob este tema, ver, por exemplo, Santaella, 2007; Vieira, 2008; Ibri, 2002; Amaral, 2009.
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substituição constante de signos, que a liquidez tanto reforça – é característica de um 
estágio evolutivo (considerando a história como uma sucessão de etapas de um proces-
so) em que interessa mais uma difusão do que uma nucleação. Com isto, pretendemos 
significar que um estágio tipicamente fluido é mais adaptável, mais suscetível a sobre-
viver a crises internas, pois uma vez que está constantemente refazendo seus hábitos, 
está mais próximo de um estágio de disponibilidade ao novo. O oposto disso seria a 
“nucleação” que ocorre nos momentos em que a ameaça vem de fora, intimidando, 
por uma espécie de anarquismo, o sistema atual. Neste caso, o sistema “ameaçado” 
tenderia a se organizar de uma forma bastante coesa, formando uma camada protetora, 
de modo a impedir que o elemento “estranho” o invada, promovendo uma atitude ex-
tremamente fechada às novidades.

Vale lembrar que, justamente por necessitar da mediação e por carecer de um 
sistema gramatical coeso, a manifestação sígnica, por mais qualitativa que seja – aliás, 
ainda mais se forem recheadas de qualidades – incita o interpretante a agir, não por 
instanciação ou indicação, mas por insinuação. Não cremos ser outro o sentido das 
palavras de Santaella na seguinte passagem:

[...] há que considerar que as formas não-representativas são ambíguas por natureza. Tal 
como a música, nelas mesmas, elas não têm o poder de referencialidade. Essa ausência, no 
entanto, é compensada por seu alto poder de sugestão. É esse poder que fisga a imaginação do 
observador, nela desencadeando o demônio das similitudes. (SANTAELLA, 2005, p. 211)

Neste sentido, os signos não-representativos parecem compor um objeto pri-
vilegiado para ilustrar o poder da semiótica peirceana, justamente porque esse signo 
tem um funcionamento peculiar, caracterizado anteriormente, merece a devida atenção 
por parte de artistas, cientistas, engenheiros, arquitetos, designers etc.

Conclusão
Apresentados, em linhas gerais, o que acreditamos ser o mecanismo da não-

representação, parece justificável estabelecer um paralelo entre essa característica do 
signo e a nossa sociedade. Se nossa interação com o ambiente urbano é permeada por 
uma extrassomatização de nossos pensamentos, da nossa forma de ver o mundo, nossa 
cultura pós-moderna é causa e consequência da nossa história. Deste ponto de vista, a 
proliferação de signos não-representativos manifesta um processo de adaptação a um 
novo nível de complexidade.

Como vimos, o tipo de signo que conversa com as noções de liberdade, es-
pontaneidade, vagueza, criatividade etc., por mais estranho que pareça para os padrões 
representativos, é forma de conhecimento, na medida em que “o crescimento da nossa 
complexidade evolutiva, com todas as consequências associadas, como instabilidade 
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e crescente dificuldade adaptativa, exige que nosso ‘Universo particular’ seja cada vez 
mais sofisticado” (Vieira, 2008: 81).

O conceito de não-representatividade, trabalhado aqui, ganha um estatuto im-
portante se for visto não na medida em que dispensa a referência ou o interpretante, 
mas como uma representação que ao invés de apontar para um referente singular, ecoa 
um feixe de qualidades, construindo-o a partir do nada, num sabor tenro de “presen-
tidade”, que existe para uma consciência despida apenas enquanto for possível senti-
la.

Neste sentido, a não-representação é uma função que pretende refrescar o 
próprio mecanismo semiótico, buscando alimento nas linhagens da incerteza. Se lem-
brarmos o potencial da ciência e da arte em trabalhar com descobertas, esse aspecto 
não parece estranho e as indefinições que uma pessoa apresentar poderão ser bem-
vindas. Elas complementam a função representativa, permitindo a ampliação das suas 
propostas de modo a não afogar uma ideia, encerrando-a num axioma absoluto. Con-
tudo, essa mesma proposta se coloca numa condição tão delicada do ponto de vista 
designativo que seu objeto declarado passa a ceder a um objeto sugerido, por sua vez, 
dotado de inestimável valor alusivo.

Beber nas fontes da semiótica, nesse sentido qualitativo, é contemplar um 
berçário de signos, fase embrionária de um longo processo que está por vir, mas na 
qual um olhar despido pode demorar um pouco mais, contemplando em silêncio aspec-
tos ainda não-representativos.
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Resumo:
Este artigo discute a natureza semiótica do trabalho do moderador em pesquisas 
qualitativas no campo da comunicação publicitária. Nele discutimos o papel do 
moderador de grupos e suas formas de interação com os entrevistados. Partimos 
da idéia central de que o moderador é um terceiro, na relação entre as mensagens 
publicitárias e seus públicos-alvos, que pode facilitar e enriquecer a análise semi-
ótica de campanhas publicitárias no geral. Para isso, recorremos a conceitos da 
semiótica peirceana e pensamentos de especialistas em metodologias de pesquisa 
qualitativa. 
A discussão em grupo é uma técnica de pesquisa qualitativa que permite explorar 
idéias, percepções e sentimentos relacionados aos temas pesquisados, de modo 
que as opiniões individuais possam ser enriquecidas pela interação entre diferen-
tes pontos de vista expostos no debate coletivo gerando-se, assim, novas visões 
acerca das questões apresentadas. 
Durante uma discussão em grupo acontece uma interação entre o moderador e os 
entrevistados que proporciona uma troca enriquecedora de saberes. O moderador 
passa a conhecer como os consumidores se sentem e o que eles pensam em relação 
às publicidades pesquisadas; como interagem com produtos e marcas; quais anún-
cios ou comerciais de televisão eles gostam ou não; entre outras coisas. 
Desta maneira, o moderador pode ser lido como um signo, que se insere na rela-
ção entre mensagens publicitárias e públicos-alvo. Por conseguinte, seu trabalho 
estimula um processo de semiose (ou ação dos signos), que se dá durante a própria 
discussão em grupo e que também gera uma construção progressiva de conheci-
mento coletivo.
Nas experiências que vivenciamos neste tipo de discussões em grupo, temos a 
oportunidade de entrar em contato com conhecimentos que estão fora dos textos 
publicitários, ou seja, que se referem e revelam seus contextos socioculturais. Afi-
nal a significação se dá no mundo da vida dos consumidores que são sensibilizados 
pelas mensagens publicitárias. Portanto, o trabalho do moderador pode comple-
mentar análises semióticas de campanhas publicitárias, porque nestas discussões 
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traz-se à tona um repertório muito interessante de ser agregado, sobretudo no to-
cante aos efeitos interpretativos das mensagens publicitárias.
Palavras-chave: 
Semiótica Peirceana. Pesquisa Qualitativa. Comunicação Publicitária. Moderação 
de Grupos. Semiose. Efeitos interpretativos.

THE SEMIOTIC NATURE OF THE MODERATOR’S WORK WITHIN 
QUALITATIVE RESEARCH REGARDING THE ADVERTISING FIELD 
Abstract:
This paper discusses the semiotic nature of the moderator’s work within the 
qualitative research area in the field of advertising communications. It discusses 
the role of the moderator and his interaction with respondents. We start from 
the central idea that the moderator is a third element in the relation between 
advertisements and their audiences, which might facilitate semiotics analysis of 
advertising campaigns in general. To do so, we will access concepts from Peircean 
semiotics and thoughts of specialists in qualitative research methodologies. 
The group discussion is a qualitative technique that allows us to explore ideas, 
perceptions and feelings related to themes studied, therefore individual opinions 
can be enriched by the interaction among different point of views which are 
expressed during the collective debate, generating new visions regarding the 
issues presented. 
During each group discussion, the interaction between moderator and respondents 
provides a rich exchange of knowledge. The moderator has the opportunity of 
knowing how consumers feel and what they think of the advertisements under 
study; how they interact with products and brands; what advertisements or TV 
commercials they like or not; etc.
The moderator can be read as a sign, which interacts in the relation between 
advertising and target audiences. Therefore, his work stimulates a process of 
semiosis (or action of signs), which takes place during the group discussion and 
also generates a progressive construction of collective knowledge.
We understand that the moderator’s work has a semiotic nature, which is connected 
with the Peircean concept of semiosis. 
In the group discussions experiments, we have the opportunity to access rich 
knowledge that might be beyond advertising texts, are related and reveal their 
sociocultural contexts. Finally, the meaning of these messages actually takes place 
in the daily lives of consumers who are sensitized by advertisements. Therefore, the 
moderator’s work might enrich and complement semiotic analysis of advertising 
campaigns, because during these group discussions a very interesting background 
can be added to semiotic analysis, especially regarding the interpretative effects 
of advertising.
Keywords:
Peircean Semiotics. Qualitative Research. Advertising Communications. 
Moderation of Groups. Semiosis. Interpretative effects.

Quando utilizamos a metodologia de pesquisa qualitativa para estudar fenô-
menos relacionados a efeitos gerados pela comunicação publicitária, é interessante 
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termos em mente o quanto a moderação de discussões em grupo apresenta uma natu-
reza semiótica.

De acordo com os especialistas em pesquisa qualitativa Martin Bauer, George 
Gaskell1 (2002) e Uwe Flick2 (2004), a discussão em grupo é uma técnica de pesqui-
sa qualitativa que nos permite explorar idéias, percepções e sentimentos relacionados 
aos temas pesquisados, de modo que as opiniões individuais possam ser enriquecidas 
pela interação entre diferentes pontos de vista expostos no debate coletivo gerando-se, 
assim, novas visões acerca das questões apresentadas.

O grupo é mediado por um(a) moderador(a) especializado(a) neste tipo de 
pesquisa para que seus integrantes possam se expressar e interagir uns com os outros de 
maneira livre e sincera nos momentos de consensos e divergências. O(a) moderador(a) 
segue orientações de um roteiro de perguntas abertas (não-diretivas) e procura fazer a 
conversa fluir de forma democrática e agradável.

As reuniões acontecem em salas adequadamente preparadas para a realização 
de grupos e as discussões são registradas em áudio e vídeo para que – em seguida – 
sejam realizadas as análises dos conteúdos discutidos (de maneira qualitativa). E o 
perfil da amostra é definido a partir de critérios-filtro, tais como classe socioeconômi-
ca, faixa etária, sexo, estilo de vida e outras variáveis ou segmentações que se façam 
necessárias.

Em seu livro - O que é semiótica? – Lucia Santaella3 define a Semiótica 
como a ciência de toda e qualquer linguagem, o que inclui as linguagens verbais e não-
verbais. Nas palavras da autora:

O nosso estar-no-mundo, como indivíduos sociais que somos, é mediado por uma rede in-
trincada e plural de linguagem, isto é, que nos comunicamos também através da leitura e/ou 
produção de formas, volumes, massas, interações de forças, movimentos; que somos também 

1.  George Gaskell é professor de Psicologia Social e diretor do Methodology Institute da London 
School of Economics. Escreveu em parceria com Martin Bauer, também professor de Psicologia 
Social e Metodologia de Pesquisa da London School of Economics, Pesquisa Qualitativa com Texto, 
Imagem e Som: um manual prático (Vozes, 2002).

2.  Uwe Flick é psicólogo e sociólogo. Atualmente exerce as funções de professor de métodos 
qualitativos no Departament of Nursing Management da Alice Salomon University of Applied 
Sciences, em Berlim, Alemanha; de professor adjunto na Memorial University of Newfoundland at 
St. John’s, Canadá; e de professor visitante na Pontifícia Universidad Catolica de Chile, Escuela de 
Psicologia em Santiago do Chile. Tem como principais interesses de pesquisa os métodos qualitativos, 
as representações sociais nos campos da saúde individual e pública e a mudança tecnológica no 
cotidiano.

3.  Lucia Santaella (professora titular da PUC-SP, onde coordena a pós-graduação em Tecnologias da 
Inteligência e Design Digital) e Winfried Nöth (professor de lingüística e semiótica na Universidade 
de Kassel na Alemanha) são co-autores de diversos livros sobre semiótica peirceana, dentre eles sua 
mais recente obra: “Estratégias semióticas da publicidade” (2010).
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leitores e/ou produtores de dimensões e direções de linhas, traços, cores... Enfim, também 
nos comunicamos e nos orientamos através de imagens, gráficos, sinais, setas, números, lu-
zes... Através de objetos, sons musicais, gestos, expressões, cheiros e tato, através do olhar, 
do sentir, do apalpar. Somos uma espécie animal tão complexa quanto são complexas e plu-
rais as linguagens que nos constituem como seres simbólicos, isto é, seres de linguagem. 
(SANTAELLA, 2007: p. 10) 

Para Santaella (ibidem), “todo fenômeno de cultura só funciona culturalmen-
te porque é também um fenômeno de comunicação”:

e considerando-se que esses fenômenos só comunicam porque se estruturam como lingua-
gem, pode-se concluir que todo e qualquer fato cultural, toda e qualquer atividade ou prática 
social constituem-se como práticas significantes, isto é práticas de produção de linguagem e 
de sentido. (SANTAELLA, ibidem: p. 12) 

Ainda para Santaella: “é no homem e pelo homem que se opera o processo de 
alteração dos sinais (qualquer estímulo emitido pelos objetos do mundo) em signos ou 
linguagens (produtos da consciência)” (SANTAELLA, ibidem: p. 13). 

De acordo Charles Sanders Peirce (apud Nöth, 2008: p. 65) “um signo ou 
representamen, é tudo aquilo que, sob um certo aspecto ou medida, está para alguém 
em lugar de algo” (CP, 2.228). Nas palavras de Santaella e Nöth (2004): 

O signo é uma relação triádica entre um primeiro ou signo (aquilo que está no lugar de uma 
outra coisa, seu objeto), um segundo ou objeto (aquilo que determina o signo) e um terceiro 
ou interpretante (um outro signo produzido na mente de um intérprete devido à relação do 
signo com seu objeto). (SANTAELLA e NÖTH, 2004: p. 200)

Em nossa compreensão, os três elementos (signo, objeto e interpretante) as-
sim como as três categorias (primeiridade, secundidade e terceiridade) são conceitos 
fundamentais para se investigar qualquer fenômeno comunicacional a partir de uma 
perspectiva peirceana. Nesse contexto, Santaella (2002) destaca que processos comu-
nicativos incluem pelo menos três faces a significação ou representação, a referência e 
a interpretação das mensagens: 

Na face da significação, a análise semiótica nos permite explorar o interior das mensagens 
em seus três aspectos. O primeiro deles diz respeito às qualidades e sensorialidades de suas 
propriedades internas, como, por exemplo, na linguagem visual, as cores, linhas, formas, 
volumes, movimento, luz, etc. O segundo aspecto diz respeito à mensagem na sua particula-
ridade, no seu aqui e agora em um determinado contexto. O terceiro aspecto se refere àquilo 
que a mensagem tem de geral, convencional, cultural. 

Na face da referência, a análise semiótica nos permite compreender aquilo que as mensa-
gens indicam, aquilo a que se referem ou se aplicam. Também nesta face, encontramos três 
aspectos: o primeiro aspecto deriva do poder meramente sugestivo tanto sensorial como me-
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tafórico das mensagens. O segundo aspecto deriva do poder denotativo das mensagens, sua 
capacidade para indicar algo que está fora delas. O terceiro aspecto deriva da capacidade das 
mensagens para representar ideias abstratas e convencionais, culturalmente compartilhadas. 

Na face da interpretação, a análise semiótica nos habilita a examinar os efeitos que as mensa-
gens podem despertar no receptor. Esses efeitos são de três tipos: os primeiros são os efeitos 
emocionais, quando o receptor é tomado por um sentimento mais ou menos definido; os 
segundos são os efeitos reativos, quando o receptor é levado a agir em função da mensagem 
recebida; os terceiros são mentais, quando a mensagem leva o receptor a refletir. (SANTA-
ELLA, 2002: p.60)

E, quando se fala especificamente de marketing e publicidade, Clotilde Pe-
rez4 (2007) destaca que:

A marca está internalizada na mente do consumidor que é, em primeira instância, a mente 
interpretadora do signo que foi previamente determinada, ou seja, o “target”, o público-alvo 
daquela marca. Ela cria uma conexão simbólica entre o objeto real ou potencial que ela re-
presenta e a complexidade dos desejos humanos de completude. O signo-marca carrega em 
si um potencial comunicativo que não depende, de certa maneira, da mente interpretadora; 
referimo-nos aqui ao interpretante imediato do signo, aquele que existe como potencial, antes 
do encontro com a mente do consumidor. A semiose marcária é reforçada pela publicidade. A 
marca é criada e se expande com a publicidade [...] para se expressar, muitas marcas fazem 
uso de símbolos, signos arbitrários que, sem a disseminação publicitária, não teriam sentido. 
(PEREZ, 2007: p.2)

Para John Berger5 (1982) a publicidade participa do nosso dia-a-dia reprodu-
zindo valores culturais das ideologias dominantes por meio de discursos que projetam 
um imaginário de sonhos e ideais a serem perseguidos, por isso, trata de questões 

4.  Clotilde Perez é professora da ECA-USP onde desenvolve estudos relacionados à semiótica da 
marca, relacionando a semiótica ao marketing e publicidade.

5.  John Berger é crítico de arte, historiador e romancista inglês. Nos anos 70, escreveu a coletânea 
de ensaios Modos de ver em parceria com quatro autores. Esta obra deu origem a uma série de 
programas de TV muito interessantes, produzidos e veiculados pela BBC de Londres nos anos 70 
e atualmente disponíveis on-line no You Tube. Sua proposta foi despertar no leitor/ telespectador 
diferentes modos de ver, observar e pensar obras de arte, publicidade e outras cenas cotidianas, 
relacionando-as com seus contextos ideológicos e socioculturais (valores, crenças, etc.). Seu 
trabalho serviu como referência e contribuiu com o desenvolvimento de diversos estudos nas áreas 
da antropologia da imagem, estudos da cultura pop e representações do feminino nas artes e na 
publicidade.
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sociais e comunica a promessa da transformação dos futuros compradores em serem 
humanos invejáveis através do consumo dos objetos anunciados. 

Já o antropólogo Everardo Rocha (2006) relaciona o discurso publicitário a 
uma forma de classificação ou ordenação do mundo material e das relações entre pes-
soas por meio do consumo. Segundo este autor:

O discurso publicitário é uma forma de categorizar, classificar, hierarquizar e ordenar tanto o 
mundo material quanto as relações entre as pessoas, por meio do consumo. [...] De fato, cada 
anúncio vende estilos de vida, sentimentos, visões de mundo, em porções generosamente 
maiores do que carros, roupas ou brinquedos. (ROCHA, 2006: p.50)

Ainda para Rocha (ibidem, p. 42):

A mídia só tem sentido no público; ser compreendida é condição de sustento. Suas represen-
tações não são invenção unilateral e sim o exercício é de uma relação concreta entre discurso 
e audiência através de um código comum. Cada produção da mídia é uma relação que se 
estabelece e se fixa com os pensamentos e práticas dos respectivos mercados consumidores. 
(Ibidem, p.42)

No caso das discussões em grupo (realizadas nas pesquisas qualitativas para 
estudo dos efeitos da comunicação publicitária) entendemos que os consumidores são 
– ao mesmo tempo – objetos e intérpretes dos signos estudados. Afinal, os anunciantes 
(que são os emissores das mensagens) classificam-nos como seus públicos-alvo (ou 
seja, receptores e intérpretes de suas mensagens) e os modos pelos quais estes consu-
midores são representados nas campanhas, interagem e assimilam suas mensagens é 
justamente o que se investiga nestes tipos de pesquisa.

Diante disso, acreditamos que durante cada discussão em grupo acontece uma 
interação entre o moderador e os entrevistados que proporciona uma troca enriquece-
dora de saberes. O moderador passa a conhecer como os consumidores se sentem, o 
que eles pensam em relação às campanhas pesquisadas e também como eles interagem 
com as marcas e produtos ofertados; assim como, quais anúncios ou comerciais são 
apreciados ou não e por quais motivos, entre outras coisas.  

Durante a redação deste artigo, entrevistamos alguns moderadores de grupos 
e pedimos que eles nos definissem a natureza do seu trabalho, suas principais funções 
e formas de interação com os entrevistados. Seguem abaixo, dois depoimentos:

O moderador é um profissional da escuta... Assim como o psicanalista, o

psicólogo, o assistente social, o antropólogo ou o repórter jornalístico. Moderar é a arte de 
abordar as pessoas de maneira receptiva em torno de um tema, facilitar a dinâmica da rápida 
interação entre pessoas que não se conhecem, otimizar um tempo exíguo e, algumas vezes, 
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tirar leite de pedra! Esse é o trabalho do moderador nas discussões em grupo. (Lúcia Costa 
-Diretora de Pesquisa Qualitativa, IBOPE)

O moderador é o profissional capaz de conduzir uma discussão de acordo com um roteiro 
previamente estipulado, com alta capacidade de atenção e curiosidade. É primordial que sua 
postura seja sempre a de alguém que está tendo contato com o novo e, por isso, ele deve estar 
sempre atento a todos os detalhes. O moderador é um condutor-ouvidor! (Fernanda Rosa, 
analista de pesquisa, IBOPE)

Os depoimentos acima confirmam que as pesquisas empíricas desta natureza 
nos permitem o contato com o que está fora dos textos publicitários, ou seja, seus con-
textos socioculturais, os quais são indispensáveis para suas constituições, existências 
e interpretações sígnicas. Afinal a significação se dá na cultura, ou seja, no mundo da 
vida dos consumidores que são sensibilizados justamente por estas mensagens publi-
citárias. Segundo George Gaskell (2004):

Nas ciências sociais empíricas, a entrevista6 qualitativa é uma metodologia de coleta de 
dados amplamente empregada. Ela é, como escreveu Robert Farr (1982), “essencialmente 
uma técnica, ou método, para estabelecer ou descobrir que existem perspectivas, ou pontos 
de vista sobre os fatos, além daqueles da pessoa que inicia a entrevista”.

O primeiro ponto de partida é o pressuposto de que o mundo social não é um 
dado natural, sem problemas: ele é ativamente construído por pessoas em suas vidas 
cotidianas, mas não sob condições que elas mesmas estabeleceram. Assume-se que 
essas construções constituem a realidade essencial das pessoas, seu mundo vivencial. 
O emprego da entrevista qualitativa para mapear e compreender o mundo da vida dos 
respondentes é o ponto de entrada para o cientista social que introduz, então, esquemas 
interpretativos para compreender as narrativas dos atores em termos mais conceituais e 
abstratos, muitas vezes em relação a outras observações. A entrevista qualitativa, pois, 
fornece os dados básicos para o desenvolvimento e a compreensão das relações entre 
os atores sociais e sua situação. O objetivo é uma compreensão detalhada das crenças, 
atitudes, valores e motivações, em relação aos comportamentos das pessoas em con-
textos sociais específicos. (Gaskell, 2004: p. 64-65)

Ainda de acordo com Gaskell (ibidem):

Toda pesquisa com entrevistas é um processo social, uma interação ou um empreendimento 
cooperativo, em que as palavras são o meio principal de troca. Não é apenas um processo de 
informação de mão única passando de um (o entrevistado) para outro (o entrevistador). Ao 
contrário, ela é uma interação, uma troca de ideias e de significados, em que várias realidades 

6.  O autor refere-se tanto às entrevistas qualitativas individuais quanto às entrevistas qualitativas em 
grupo, as quais também são conhecidas na área da pesquisa qualitativa como “discussões em grupo”, 
“grupos focais” ou ainda “grupos de foco”.
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e percepções são exploradas e desenvolvidas. Com respeito a isso, tanto o(s) entrevistado(s) 
como o entrevistador estão, de maneiras diferentes, envolvidos na produção de conhecimen-
to. Quando nós lidamos com sentidos e sentimentos sobre o mundo e sobre os aconteci-
mentos, existem diferentes realidades possíveis, dependendo da situação e da natureza da 
interação. (ibidem: p. 73-74)

Em nossa compreensão, as trocas e interações proporcionadas pelas entrevis-
tas grupais descritas por Gaskell apresentam bastante sintonia com as noções de signo 
e semiose que embasam muitos estudos fundamentados na semiótica peirceana. Neste 
sentido, Nöth (2008) destaca que para Peirce a interpretação de um signo é um proces-
so dinâmico na mente do receptor:

Peirce (CP, 5.472) introduziu o termo semiose para caracterizar tal processo, referido como 
“a ação do signo”. Também conceituou semiose como “o processo no qual o signo tem um 
efeito cognitivo sobre o intérprete” (CP, 5.484). 

Por isso, para definir a semiótica peirceana é preciso dizer que não é bem o signo, mas é a 
semiose que é seu objeto de estudo. (NÖTH, 2008: p.66)

Podemos concluir que o trabalho do moderador de grupos apresenta uma na-
tureza essencialmente semiótica, a partir de uma perspectiva teórica peirceana, pois, 
acreditamos que o moderador pode ser lido como um signo que se insere como um 
terceiro na relação entre as mensagens publicitárias e seus públicos-alvo. Por conse-
guinte, seu trabalho tem a função de desencadear um processo de semiose (ou ação dos 
signos), que gera uma construção de conhecimento progressiva e coletiva no decorrer 
da discussão, a qual pode ser muito interessante para nos auxiliar durante análises se-
mióticas de campanhas publicitárias.

Neste sentido, é importante refletirmos sobre até que ponto nosso repertório 
cultural e nossa proximidade (ou distanciamento) com os produtos e marcas anun-
ciados nas campanhas publicitárias, interferem nas abordagens e resultados de nos-
sas análises semióticas. É importante lembrar que nem sempre, nós – semioticistas 
– fazemos parte dos públicos-alvos que as mensagens publicitárias que analisamos se 
destinam. Sendo assim, nossas análises semióticas precisam dialogar com a cultura e 
penetrar nos efeitos interpretativos que estas publicidades geram nos seus públicos-
alvo. Segundo Lucia Santaella, em Semiótica Aplicada (2002: p. 37):

É só na relação com o interpretante que o signo completa sua ação como signo. É apenas 
nesse ponto que ele age efetivamente como signo. Entretanto, quando o signo é interpretado, 
esse ato embute os outros dois aspectos do signo: o de seu fundamento e da sua relação com 
o objeto. [...] Tais cuidados são importantes para que não fiquemos presos nas armadilhas 
dos estereótipos [...] Quando isso se dá, pensando estar interpretando o signo, o intérprete, 
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na maior parte das vezes, está apenas impondo sobre o signo uma interpretação já pronta 
extraída de um repertório prévio. (SANTAELLA, 2002: p.37)

Finalmente, os especialistas em marketing Staton, Etzel e Walker (1994) res-
saltam que toda campanha publicitária é planejada segundo diretrizes de um abran-
gente planejamento estratégico de marketing e promoções. Portanto, antes de se criar 
uma campanha publicitária é preciso saber qual é seu público-alvo, quais são seus ob-
jetivos de comunicação e qual será a verba destinada às despesas de produção e mídia. 
A partir disso, desenvolve-se a estratégia de comunicação, a criação das mensagens, 
a seleção das mídias e, posteriormente, são conduzidas as avaliações da eficiência da 
campanha por meio de pesquisas de mercado e mensurações de resultados de vendas. 
Quaisquer que sejam os objetivos de um anúncio publicitário, cada anúncio (individu-
almente) deve despertar a atenção e interesse da audiência, assim como influenciá-la 
no caminho desejado. Afinal, o propósito da publicidade é vender algo e o anúncio (ele 
mesmo) é uma mensagem de vendas (STATON et al, 1994: p.506-508).

Enquanto no ambiente mercadológico, a demanda investigativa que as discus-
sões em grupo visam atender são bem pragmáticas e tem como principal objetivo dar 
suporte aos objetivos e decisões de marketing. No ambiente acadêmico, as demandas 
investigativas não só podem como devem ser mais amplas, profundas e multifocais. 
Tudo isto indubitavelmente requer a nossa atenção e diálogo com o mundo da vida dos 
consumidores para os quais as mensagens publicitárias se dirigem. Sendo assim, temos 
ao nosso dispor, a possibilidade da incorporação das discussões em grupo como uma 
técnica auxiliar para que nossas interpretações semióticas possam, de fato, interagir 
com o contexto econômico e sociocultural no qual a publicidade se constitui enquanto 
signo.
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Resumo: 
A identidade televisiva é parte da identidade corporativa de uma emissora de te-
levisão, um veículo de comunicação altamente influente e com elevada taxa de 
penetração em especial no Brasil. Composta pelas vinhetas interprogramas de 
identidade, também chamadas de vinhetas on-air, transmitidas nos intervalos co-
merciais, essa peça do design audiovisual objetiva identificar o canal, organizar 
a programação e, principalmente, transmitir os conceitos de marca da emissora. 
Sob a lógica de mercado, a identidade televisiva visa criar uma sólida imagem 
organizacional, gerando uma identificação com o telespectador, a fim de garantir a 
audiência da programação em um setor cada vez mais competitivo como o televi-
sivo. Entendida como um signo complexo composto por signos sonoros, visuais e 
verbais, ela veicula significações que serão compartilhadas com os consumidores. 
Baseado nos conceitos da Semiótica do filósofo americano Charles Sanders Peir-
ce, este artigo visa analisar como as vinhetas de identidade representam os valores 
e as promessas de marca de um canal de televisão, sendo assim uma de suas pos-
sibilidades de manifestação. 
Primeiramente veremos que a identidade televisiva forma-se pelas relações entre 
as três matrizes da linguagem e pensamento, explicitadas por Santaella em seu 
livro Matrizes da Linguagem e Pensamento (2005), compreendendo o sonoro, o 
visual e o verbal, e, por isso, amplia o conhecimento que podemos ter do objeto, 
por efeito colateral. Neste processo de mediação, portanto, passamos a conhecer 
outras facetas do segundo elemento da tríade pelo ganho comunicativo do uso 
de diferentes tipos de signos para representar o mesmo objeto. Se as cores, os 
movimentos de câmera, as texturas, as vozes dos locutores, os efeitos sonoros, os 
textos, as linhas, as músicas, cada um em si mesmo, só apresentam seções do con-
ceito de marca – uma visão parcial do seu objeto –, suas inter-relações reforçam o 
conhecimento de elementos da marca antes obscuros. 
Concluiremos que essa constante ancoragem do signo em um objeto dinâmico é 
o que possibilita uma coerência não só entre os diferentes signos de uma mesma 
peça de design – dos sonoros, visuais e verbais em uma mesma vinheta de identi-
dade –, como também entre as diversas vinhetas de uma identidade televisiva mais 
completa. Sempre que os signos remeterem aos mesmos conceitos de marca, eles 
terão uma unidade entre si, pois representarão o mesmo objeto dinâmico. De forma 
mais ampla, podemos constatar essa coerência também entre a própria identidade 
televisiva e os demais elementos do marketing mix – preço, distribuição, produto e 
promoção –, pois todos eles constituem representações de um objeto comum.
Palavras-chave: 
Identidade televisiva. Vinhetas. Peirce. Semiótica. Representação.

TELEVISION IDENTITY AS REPRESENTATION OF BROADCASTING 
STATION´S BRANDING
Abstract: Television identity is part of the corporate identity of a broadcasting 
station, a very influential medium with a high penetration rate, mainly in Brazil. 
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Consisting of on-air vignettes during commercial breaks, this piece of audiovisual 
design aims to identify the channel, organize the set of programs and convey the 
branding message of the station. Under the logic of the market, television identity 
seeks to create a solid organizational image, causing identification with the viewer, 
as a way to ensure audience loyalty in an increasingly competitive sector such as 
television. Regarding television identity as a complex sign composed of sound, 
visual and verbal signs, it conveys meanings that are shared with consumers. 
When watching a television channel, viewers manifest their own identity before 
society. Based on American philosopher Sanders Peirce’s semiotics concepts, the 
aim of this paper is to examine how identity vignettes represent the values and 
promises of a broadcasting station´s branding, being so one of its possibilities of 
manifestation.
First we will see that television identity is formed by the relationship among 
the three matrices of language and thought, explained by Santaella in her book 
Matrizes da Linguagem e Pensamento (2005). So it includes sound, visual and 
verbal signs, extending the knowledge we can have about the object. In this 
process of mediation, we are able to know other facets of the second element of the 
triad by the gain of the communicative use of different types of signs to represent 
the same object. If colors, camera movements, textures, voices of the announcers, 
sound effects, text, lines, songs, each in itself, only present sections of the concept 
of a brand – a partial view of its object – their inter-relationships reinforce the 
knowledge of elements of the brand before unknown.
We will conclude that this constant grounding of the sign in the dynamic object is 
what enables the consistency not only between different types of signs of the same 
piece of design – sound, visual and verbal – but also between the various vignettes 
of a more complexe television identity. When the signs refer to the same concepts 
of brand, they will have a unity among themselves, because they will represent the 
same dynamic object. We can also note this same coherence between television 
identity and other elements of the marketing mix – price, distribution, product and 
promotion – because they are all representations of a common object.
Keywords: 
Television identity. On-air. Peirce. Semiotics. Representation.

Introdução
As vinhetas de identidade, exibidas nos intervalos comerciais, reúnem ima-

gem em movimento, texto e som e atuam como “[...] embalagens da programação da 
emissora [...]” (AZNAR, 1990, p.120), sendo, assim, um cartão de visitas que cria um 
contexto para os programas exibidos. Acima de tudo são peças de design que trans-
mitem conceitos, valores e promessas de um canal, sendo, portanto, uma das formas 
materiais como a marca pode exprimir-se. 

Os 4Ps do marketing mix (KOTLER & KELLER, 2006, p.17) – produto, pre-
ço, praça e promoção – são diferentes âmbitos em que determinada marca pode atuar. 
Para gerar identificação com seu público e, por consequência, vender seu serviço, os 
canais de TV fechada utilizam diferentes estratégias de materialização da marca a fim 
de transmitir seus conceitos. Por exemplo, pelas perspectivas de preço e de distribuição 
é transmitida a ideia de exclusividade. Pelo aspecto de produto, a grade de programa-
ção busca oferecer programas afins com a identidade corporativa do canal. Já no cam-
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po da comunicação, podem-se destacar a propaganda e as campanhas promocionais. 
Podemos situar essas vinhetas no composto de marketing em parte como produto, se a 
virmos como uma embalagem que prepara o contexto no qual os programas são exibi-
dos, em parte como promoção, pois divulga a marca do canal e sua programação.

As vinhetas de identidade podem ser de três tipos: de identificação, de reten-
ção e de assinatura. As de identificação são aquelas que identificam o canal, sem uma 
função informativa da programação. As de retenção situam o espectador na progra-
mação, com o objetivo de reter, como o próprio nome indica, sua audiência. Alguns 
exemplos: a seguir, voltamos já, ainda hoje. As vinhetas de assinatura utilizam apenas 
o logo animado da emissora, assinando os programas, e, geralmente, têm menor dura-
ção. A esse conjunto de vinhetas, também chamadas de on-air, denominamos identi-
dade televisiva.

A identidade televisiva tem grande importância estratégica para um canal por 
o identificar, por organizar a programação e por reter e fidelizar a audiência, por meio 
do fortalecimento da imagem organizacional da emissora. Tal fidelização mostra-se 
vital para as empresas televisivas, uma vez que audiência gera consequente lucro pela 
venda do espaço comercial. 

O objetivo deste artigo é mostrar que a identidade televisiva consiste em uma 
representação da marca do canal de televisão, que veicula significações por meio de 
signos sonoros, visuais e verbais. Ela participa de um processo de semiose de cresci-
mento e evolução, fazendo com que seu sistema sígnico gere outros signos indefinida-
mente. A identidade televisiva busca, por meio de uma constância de suas aplicações, 
criar uma identificação com o consumidor, por comunicar significações afins com os 
interesses e os desejos, aumentando a credibilidade da emissora. 

Para isso, nos basearemos nos conceitos da Semiótica de Charles Sanders 
Peirce, que bem analisam as naturezas e os significados dos signos de um meio que 
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carrega em si as três matrizes do pensamento (SANTAELLA, 2005): sonora, visual e 
verbal.

!

Ilustração 1: Vinheta de identificação do GNT

!Ilustração 2: Vinheta de retenção do Sony Entertainment Television
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!Ilustração 3: Assinatura do Universal Channel

Identidade televisiva e hibridação
O signo, para ser percebido por uma mente, precisa corporificar-se em uma 

materialidade. É na Segundidade da Existência que as potencialidades se concreti-
zam, podendo desencadear um processo de mediação próprio da Terceiridade. Assim, 
(SANTAELLA, 1998) o signo deve ter um substrato material – percepto – que possa 
ser captado pelos sentidos, filtrado – transformando-se em um percipuum – a fim de 
desencadear um processo semiótico em um intérprete. Essa materialidade é o repre-
sentâmen.

O primeiro elemento da tríade na identidade televisiva constitui imagens, 
sons e aspectos verbais apresentados nas vinhetas on-air dos canais. Diferentemente 
de algumas outras formas de expressão humanas, que priorizam uma entre as demais 
matrizes – a música, por exemplo, elege a sonoridade como principal elemento comu-
nicativo; enquanto a fotografia, a visualidade como força de informação –, as vinhetas 
de identidade caracterizam-se pela alternância de suas matrizes, sendo, portanto, sig-
nos complexos porque composto por signos sonoros, visuais e verbais. 

Como diz Santaella (1996, p.46) “[...] há casos de mídias em que a hierar-
quia entre os códigos é sempre móvel, oscilante, dominando, num momento, o código 
verbal oral, e, logo a seguir, o imagético, que cede lugar à interação equitativa do 
imagético e sonoro, e assim por diante, como é o caso da TV.” Assim, a identidade 
televisiva mostra-se um meio audiovisual por excelência, pois não há, previamente, a 
predominância de quaisquer desses elementos sobre o outro. Em cada momento, uma 
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das matrizes pode ser eleita como prioritária de acordo com o objetivo comunicativo. 
Mas é a sua mistura sígnica que aumenta o seu poder de comunicação.

A matriz sonora, descrita por Santaella (2005), não se restringe à música, 
mas abarca todo e qualquer som, convencionado ou não. Da mesma forma, temos 
que entender os signos sonoros na identidade televisiva em uma amplitude maior que 
simplesmente a música ambiente, que ocorre na própria cena, ou incidental, quando 
funciona como pano de fundo para uma ação. Segundo Ràfols e Colomer (2006, p.34), 
o som, na identidade televisiva, compreende a música, a palavra falada e os efeitos 
sonoros, sendo que cada um desses signos sonoros pode ser ainda decomposto em 
signos ainda mais elementares: o timbre, a altura, a intensidade, a duração, etc, que se 
articulam entre si, ampliando as possibilidades de interpretação da representação.

Com relação à matriz visual, que tem como principal característica a forma, 
podemos dizer que as vinhetas de identidade apresentam, predominantemente, formas 
não representativas, grupo no qual se incluem as imagens abstratas que tendem para 
a Primeiridade, libertando-se da conexão com o objeto, e formas figurativas, sejam 
índices degenerados, quando não há relação existencial entre representâmen e objeto 
– caso de um tipo de forma figurativa, que Santaella denomina figura como qualida-
de –, sejam índices genuínos, em que o objeto deixa um traço de sua existência no 
representâmen – caso de outro tipo de forma figurativa nomeado por ela de figura 
como registro: a conexão dinâmica. O primeiro subgrupo engloba pinturas, desenhos, 
esculturas, gravuras mais realistas, e o segundo, fotografias, videografias e todas as 
imagens criadas por sistemas ópticos que impressionam uma superfície pela captação 
de fótons.

Portanto, a identidade televisiva, por estar em um meio que consegue incor-
porar diversas linguagens para dentro dele, pode abarcar ilustrações, pinturas, imagens 
filmadas, infografias totalmente geradas por computador, entre outras possibilidades 
de formas. Essa escolha se dará de acordo com a mensagem que a emissora deseja 
transmitir e com o público com o qual deseja se comunicar. 

Independentemente da essência da sua forma, cabe frisar, toda imagem, assim 
como vimos ocorrer na matriz sonora, pode ainda ser decomposta em elementos pri-
mordiais que a compõem: o ponto, a linha, a direção, o movimento, a textura, a escala, 
a dimensão, e a cor (DONDIS, 2007) – signos elementares que trazem, cada qual em 
si, significações próprias que serão articuladas com os demais signos.

A matriz verbal, por sua vez, está presente nas vinhetas on-air principalmente 
em três momentos: no logotipo ou assinatura visual da emissora, nas chamadas – vol-
tamos a apresentar, a seguir, ainda hoje etc. –, e nos nomes dos programas nas vi-
nhetas de retenção. Por se tratar de signo convencionado, as palavras só são passíveis 
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de serem interpretadas por aqueles que dominam seu código. “É a lei que fará o signo 
ser interpretado como sendo signo, pois o legi-signo funciona como uma regra que 
irá determinar seu interpretante, uma regra que determinará que ele seja interpretado 
como se referindo a um dado objeto” (SANTAELLA, 2005, p.262). Desta forma, as 
informações verbais escritas transmitidas por um canal por assinatura americano em 
sua identidade televisiva só poderão ser decodificados pelos espectadores familiares à 
língua inglesa, diferentemente do que ocorre com as formas visuais e as sintaxes sono-
ras de baixa convencionalidade.

Interessante notar que todas essas matrizes encontram-se imbricadas na iden-
tidade televisiva e não totalmente puras, o que torna a televisão um meio híbrido por 
excelência. As imagens das vinhetas, por exemplo, não constituem formas fixas, visto 
serem em movimento, o que insere a temporalidade, mais afeita à matriz sonora, no 
visual. Também o verbal mistura-se com o sonoro na palavra falada e com o visual, 
quando materializa-se em logotipos e tipografias. Essa riqueza sígnica dada pela alta 
hibridação é que proporciona à identidade televisiva sua ampla gama interpretativa 
pela capacidade de representar em vários tipos diferentes de signo um mesmo objeto: 
a marca da emissora.

A representação da marca
Todos esses tipos de signos, vimos, constituem o representâmen do signo 

identidade televisiva. Esse primeiro correlato é determinado por um segundo, seu ob-
jeto, que se apresenta a ele numa relação de Segundidade:  o conceito de marca de um 
canal. Tal conceito de marca engloba as promessas, os valores e a missão da emissora, 
sintetizando a sua proposta para os telespectadores. Ao ser projetada, a identidade te-
levisiva parte de um briefing compilado pelos responsáveis pelo canal, que apresenta 
os conceitos-chave que devem ser expressos nas vinhetas. Por isso a marca – o obje-
to dinâmico –, segundo o constructo teórico de Peirce, é que determina a identidade 
televisiva – o signo, tendo primazia real sobre ele. Por outro lado, para o espectador, 
o signo é o primeiro elemento com o qual ele tem contato e por meio dele que pode 
conhecer os conceitos de marca.

Esse conhecimento, no entanto, é limitado, pois, como nos diz Peirce, o signo 
“[...] representa um objeto, não em todos os aspectos, mas em referência a um tipo 
de ideia [...]”1 (CP, 2.228, grifo nosso).  Assim, o signo só pode representar parcial-
mente seu objeto. De outra forma, ele seria o próprio objeto e não sua representação. É 
possível, entretanto, conhecer um pouco mais do objeto representado por experiência 

1.  “[…] stands for that object, not in all respects, but in reference to a sort of idea […]” [tradução 
livre da autora].
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colateral, isto é, pela mediação de outros signos que se refiram ao mesmo objeto. A 
fim de aumentar a eficácia na comunicação, a identidade televisiva pode utilizar-se de 
uma grande variedade de representâmens para ampliar o acesso ao objeto dinâmico. 
Se as cores, os movimentos de câmera, as texturas, as vozes dos locutores, os efeitos 
sonoros, os textos, as linhas, as músicas, cada um em si mesmo, só apresentam seções 
do conceito de marca, suas inter-relações reforçam o conhecimento de elementos da 
marca antes obscuros.

Lindstrom, em seu livro Brand Sense (2007), mostra como o uso, nos produ-
tos, de elementos que sensibilizem olfato, paladar, tato e audição, indo além da explo-
ração única da visão, sentido que predomina no ser humano, aumenta o sucesso desse 
bem ou desse serviço. Ele cita o exemplo da Singapore Airlines que, para se apresentar 
como uma empresa de entretenimento, indo além de uma simples companhia aérea, 
faz melhor uso de todos os elementos que possui à sua disposição para impactar o 
cliente, melhor transmitindo sua marca.

Os uniformes da tripulação foram confeccionados em seda pura reproduzindo os padrões de 
decoração da cabine. A equipe foi treinada em todos os aspectos, inclusive sobre como fazer 
sua maquiagem. As comissárias de bordo poderiam optar somente entre duas combinações 
de cores a partir de uma seleção previamente estabelecida para combinar com as cores da 
Singapore Airlines.

[...] Os critérios de seleção do pessoal são extremamente rigorosos. As comissárias devem ter 
menos de 26 anos e o primeiro obstáculo é vestir perfeitamente o uniforme tamanho único. 
Também precisam ser tão belas quanto as modelos que aparecem nos atraentes anúncios.

[...] O branding sensorial da Singapore Airlines alcançou seu ápice no final da década de 90, 
quando a Singapore Airlines passou a utilizar a Stefan Floridian Waters, um aroma especial-
mente criado para ser parte da experiência da companhia (LINDSTROM, 2007, p.28).

Sob a ótica da semiótica peirciana, podemos compreender o sucesso da con-
vocação de vários sentidos em um produto pelo maior acesso ao objeto dinâmico que 
diferentes signos articulados podem estabelecer. No caso da televisão, não existe ainda 
a possibilidade de explorar signos táteis, olfativos e gustativos, mas há a oportunidade 
de ir além dos visuais, ao relacioná-los com signos sonoros e verbais, oferecendo uma 
experiência simultânea para os espectadores.

Essa constante ancoragem do signo em um objeto dinâmico é o que possibili-
ta uma coerência não só entre os diferentes signos de uma mesma peça de design – dos 
sonoros, visuais e verbais em uma mesma vinheta de identidade –, como também entre 
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as diversas vinhetas de uma identidade televisiva mais completa. Sempre que os sig-
nos remeterem aos mesmos conceitos de marca, eles terão uma unidade entre si, pois 
representarão o mesmo objeto dinâmico. De forma mais ampla, podemos constatar 
essa coerência também entre a própria identidade televisiva e os demais elementos do 
marketing mix – preço, distribuição, produto e promoção –, pois todos eles constituem 
representações de um objeto comum. Logo, quando ocorre uma fuga na padronização 
de um desses elementos, isto significa que houve uma perda na relação de ancoragem 
com o segundo correlato.

Conclusão
Os conceitos desenvolvidos por Charles Sanders Peirce lançam luz sobre pro-

cessos e estruturas que passam despercebidos em uma primeira aproximação do nos-
so objeto de estudo e nos permite compreender a identidade televisiva, expressão da 
marca, como uma de suas possibilidades de representação, da mesma forma como os 
4Ps do composto de marketing (preço, praça, promoção e produto) podem ser tomados 
como signos desse mesmo objeto. A identidade televisiva, portanto, consiste em uma 
representação: um signo composto de outros signos – sonoros, visuais e verbais – que, 
apesar de ter primazia lógica na mediação, é um segundo real, visto ser ele determina-
do por seu objeto. 

A utilização do som, da imagem em movimento e do texto nesta peça do de-
sign audivisual, bem como de seus elementos constituintes, pode ser entendida como 
uma combinação sígnica, uma hibridação, que possibilita apresentar mais vertentes do 
mesmo objeto: a marca do canal de televisão. Como qualquer representação oferece 
apenas visão parcial do seu segundo elemento, o uso de diferentes tipos de signos de 
forma coerente amplia o conhecimento do objeto por parte do destinatário. Por isso o 
ideal, nas vinhetas de identidade, é que se estabeleça uma relação de equilíbrio entre 
as três matrizes da linguagem e pensamento para extrairmos o máximo do poder semi-
ótico de cada uma delas. Esse hibridismo potencializa a eficácia da comunicação pela 
possibilidade de geração de novas significações em decorrência das interrelações entre 
as matrizes. 

Além disso, a constante ancoragem da identidade televisiva em seu objeto 
dinâmico – a marca – é o que possibilita a existência de uma coerência entre os signos 
sonoros, visuais e verbais de uma vinheta de identidade, bem como uma coerência 
entre os três tipos de vinhetas on-air que constituem a identidade televisiva – de iden-
tificação, de retenção e assinatura –, como também entre a identidade televisiva como 
um todo e as demais formas de manifestações de marca da emissora, expressos por 
Kotler – coerência essa fundamental para o fortalecimento da imagem organizacional 
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do canal de televisão que gera, consequentemente, a fidelização da audiência tão bus-
cada pelas empresas do meio televisivo.
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