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4. ~cone, ~l!ld(ce e Sim!bo~o

'

1. iCONES E HIPOÏCONES

274. Um Signo, ou Representàmen, é um Primeiro que se
coloca numa relaçâo triâdica genuina tai corn um Segundo,
denominado seu Objeto, que é capaz de determinar um Terceira,
denominado seu lnterpretatlle, que assuma a mesma relaçâo
triàdica corn seu Objeto na quai ele prOprio estâ em relaçào corn o
esmo 0 'eto A relaçào triidica é genulna, isto è, seus trés
membros estao par ela Hgados de um modo tal que nào consiste em

nenhum complexa de relaçàes diâdicas. Essa é a razào pela qual o
Interpretante, ou Terceira, nào se pode colocar numa mera relaçào
diâdica corn o Objeto, mais sim deve colocar·se numa relaçào cam
ele do mesme tipo da assumida pela 'Representâmen. Tampouco
pode a relaçào triâdica na quai o Terceira se coloca ser meramente
similar àquela na quai se coloca o Primeiro, pois isto faria da
relaçào do Terceira corn o Primeiro mera Secundidade degenerada.
0 Terceira deve realmente colocar-se numa relaçào dessa espécie e,
assim, deve ser capaz de determinar um Terceira que lhe seja
prOprio; mas. além disso, deve ter: uma segunda relaçào triâdica na
quai o Representâmen, ou melhor, a relaçào deste para corn seu
Objeto, sem seu proprio (do Terceiro) Objeto, e deve ser capaz de
determinar um Terceira para essa -relaçào. Tuda isso deve
igualmente ser verdadeiro em relaçào ao Terceira do Terceira e
assim. por diante indefinidamente; e tudo isto, e mais ainda, esta
envolvido na idéia familiar de Signo; e coma o termo Representâmen é aqui usado. r..ada mais esta implicado. Um Siguo
é um. Representâmen cam um Interpretante mental. Possivelmente,
podeni haver Representamens que nâo sejam Signos. Assim, se um
girassol, ao virar-se na direçâo do sol, tornar-se por esse mesmo ato
inteiramente capaz, sem nenhuma outra condiçào, de reproduzir
um girassol que de um modo exatamente correspondente se volte
na direçào do sol, realizando isto corn o mesmo poder reprodutor.
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o girassol se transformaria num Representâmen do sol. Mas o
pensamento é o principal. senào o Unico. modo de representaçâo.
.
275 ..... A mais importante divisào dos signas faz-se em
Icones, Indices e Simbolos. Embora nenhum Representâmen
realmente funcione coma tai até realmente determinar um
Interpretante. torna·se um Representâmen tao logo seja plenamente
capaz de assim proceder; e sua Qualidade Representativa nâo
depende necessariamente de ele alguma vez realmente determinar
um Interpretante. nem de ete alguma vez ter realmente um Objeto.
276. Um Icone é um Representâmen cuja Qualidade
Representativa é uma sua Primeiridade camo Primeiro. Ou seJa. a
qualidade que ele tem qua coisa o torna apto a ser um
representâmen. A ·
alquer coisa é capaz de serum Substitut
e,ara gualguef' coisa cam a
e.
concepçào de
..subsûtuto" ellvoiVe aUe am propoS'ii'(Jë:"' corn issa. a de
Terceiridade genuinaJ Veremos se hi ou nào outras espécies de
substitutos. Um Representâmen apenas par Primeiridade somente
pode ter urn Objeto similar. Assirn, um Signa par Contraste denota
seu objeto apenas par força de urn contraste, ou Secundidade, entre
duas quaJidades. Um signa par Primeiridade é uma imagem de seo
objeto e, em termes mais estritos, s6 pode ser uma idéia. pois deve
produzir uma idéia Interpretante, e um objeto externe excita uma
idéia através de uma reaçào sobre o cérebro. Contudo. ern termes
mais estritos ainda, mesme uma idéia. exceto no sentido de uma
possibilidade, ou primeiridade. nâo pode ser um icone. Uma
simples possibi1idade é um icone puramente par força de sua
qualidade, e seu objeto sO pode ser uma Primeiridade. Mas. um
signa pode ser icônico. isto é, pode representar .seu objeto
principalmente através de sua similaridade, nào importa quai seja
seu modo de ser. Se o que se quer é um substantiva. um
representâmen icônico pode ser denominado de. hipoicone.
Quatquer imagem material, coma uma pintura, é grandemente
convencional em seu modo de representaÇào, porém em si mesma.
m legenda ou rOrulo, pode ser denominada hipoicone.
277. Os hipoicones, grosso modo, padern ser divididos de
cardo corn o modo de Primeiridade de que participem. Os que
articipam das qualidades simples, ou Primeira Primeiridade, sào
nagens; os que representam as relaçôes. principalmente as
adicas.-ou as que sào assim consideradas, das partes de uma coisa
através de rëîaçires an<ilogaS' ·em suas prOprias partes, sào
diagramas; os que representam o carâter representative de um
'l'èpresentâmen através da representaçào de um paralelismo corn
alguma outra coisa, sào metdfnra'W
L
2 78. A ûnica maneTr'â de comunicar diretamente uma idéia é
atr vés de um Icone; e to o mé
e comumca ao m 1reta de
um
a
de ender, para ser esta e ecido. o usa e um
~Dai segue·se que o a asserçào deve conter um Icone oü:.
conjunto de icones, ou entào deve conter signas cujo significado sO
seja explicâvel por icones. A idéia significada par um conjunto de
icones (ou o equivalente a um conjunto de icones) contido numa
asserçào pode ser denominada de predicado da asserçào.
279. Voltando-nos agora para a evidência retOrica, é fato
comum a existência de representaçôes tais coma os icones. Toda
quando (par mais convcncional que seja scu métodoJ é essencial-
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mente uma rcprescnt~J.Çào d~ssa cspCcie.- Também o e toda
diagrama, ainda que mio haja semelbança sensivel alguma entre ele
e seu objeto, mas apenas uma analogia entre as relaçôes das partes
de cada um. Sào particularmente merecedores de nota os icones
cuja semelhança é ajudada par regras convencionais. Assim, uma
fôrmula algébrica é um icone, tornada tai pelas . regras de
comutaçâo, associaçâo e distribuiçào dos simbolos. A primeira
vista, pode parecer uma classificaçào arbitrâria denominar uma
expressào algébrica de icone; e que ela poderia ser da mesma forma,
ou corn mais razâo ainda, considerada co mo um signa convencional
Mas mio é assim,

se qualquer outra verdade
que e~e
significa,
é necessârio, em todos os casas, substituir esse signo por um icone.
Esta capacidade de revelar verdades insuspeitadas é exatamente
aquela na quai consiste a utilidade das fOrmulas algébricas, de tal
modo que o caràter icônico é o que prevalece.
280. 0 fato de icones da espécie algébrica, embora
normalmente muito simples, existirem em todas as proposiçôes
gramaticais comuns é uina das verdades filos6ficas trazidas à luz
pela !Ogica booleana. Em todas as escritas primitivas, como nos·
hierOglifos egipcios, hâ icones de um tipo mio I6gico, os ideOgrafos.
Nas primeiras formas da fa!a houve, provavelmente, grande
quantidade de elementos de mimetismo. Contudo, em todas as
lînguas conhecidas, tais representaçôes foram substituidas pelas
signas auditives convencionais. Estes, no entanto, sâo de tal
natureza que sô podem ser exp!icados através de icones. Mas, na
.sintaxe de toda Hngua, existem icones I6gicos do tipo dos que sào
auxiliados por regras convencionais .. ~
281. \As fotggrafias. especialmente as do ti po ..instantâneo ",
sào muito instrutivas. oois sabemos que, sob certos ~tgs sào
èxatamente c
os objetos que representam. Esta semelhança,
porem, deve-se ao fato e terem st o pro uzt as em circunstâncias
tais que foram fisicamente (orçadas a !;;:orresponder ponto por ponta
a gatureza &Jb esse aspecta. entao~tencem ~ segunda classe d'ôs
rmsnos. agueles que o sào par conex~a. E oUUO o casa se eu
supuser que e provavel que as zebras sejam animais obstinados ou,
par qualquer outra razâo, desagradâveis, porque parecem~ter uma
semelhança genérica corn as mutas, e estas séio teimosas. Aqui, as
mutas estao servindo exatamente como um semelhante provâvel da
zebra. É verdade que supomos que a semelhança tem uma causa
fiSica na hereditariedade, porém esta afinidade hereditiria é, ela
mesma, apenas uma inferência oriunda da semelhança entre dois
animais, e nào ternes (como no caso da fotografia) nenhum
conhecimento independente sobre as circunstâncias da produçào
das duas espécies. Outra exempta do usa de uma semelhança é o
desenho que um artista faz de uma estâtua, de uma composiçào
pict6rica. de uma. construçâo arquitetônica, m.:. de uma peça de
decoraçao, através de cuja contemplaçào ele pode assegurar-se se
aquilo que ele esta propondo seni bonito ·au satisfatério. A questào
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que ele se colocou é assim respondida quase corn certeza. uma vez
que se relaciona.à maneira pela quai o prOprio artista seni afetado.
Verifica-se que o raciocinio dos matemâticos gira fundamentalmente em torno do usa de-sêiiïelhaD.ças,qüê sâo os prc)pëfôs· gonzes dos
portOcs de sua ciência. A utilidade da scmelhança para os matemâticos consiste na sugestâo que fazem, de um modo bas tante precisa, de novas aspectas de supostos estados de coisas...
282. Muitos diagramas nâo se assemelham, de modo algum,
corn seus objetos, quanto à ~~rência; a semelhança entre eles
consiste apenas quanto à relaçâo entre suas partes. Assim, podemos
indicar a relaçào entre as diferentes espécies de signas através de
uma chave:

icones,

Signas:

indices.
{

Simbolos

-Jsso é um icone. Mas o Unico aspecto pela quai se assemelha a seu
obJeto e que a chave, mostra que as classes de icones, lndices e
s1inbo!os estào relacionadas umas corn as outras e corn a classe
gerai dos signas. como de fato estào. de um modo gerai. Quando.
em :iJgebra. escrevemos equaçôes uma sob a outra. numa
disposiçâo rcgular. particularmente quando usamos tetras semelhantcs para coeficientes correspondcntes. a disposiçào obtida é um
icone. Um cxemplo:

\

a 1x + b 1y ;

ni

a 2x + bzY ;

nz

Jsso é um icone, pelo fato de fazer com que se assemelhem
quantidades que mantêm relaçôes anâlogas corn o problema. Corn
efeito, toda equaçào algébrica. é urn icone, na medida em que
e.xibe. através de signas algébricos (que em si mesmos nào sào
icones). as relaçôes das quantidades em questào.
Pode-se discutir se todos os icones sào semeJhanças ou nào.
Por exempJo, se m bëbado é exibido corn o fito de ressaltar. por

~c~o~n~tr~a~s~te~,~as~~ex~c~e~le~n~c~~~~~~~~·~~~s~so~e§ce~ritâ~m~e~n~te~~u~m~

.....,. Icone, mas e
e se se tem aqui uma semelhan
uestao arece re atJvament
2. iNDICES GENUiNOS E DEGENERADOS

a. Serna é usualmente reservado para os dicissignos de indice que constituem
uma subdasse dos indices.
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coisas ou fatos), e seu Interpretante- imediato deve ter o mesmo cae
niter. Mas, dada que toda individual deve ter caracteres, scgue-se
que .!;!ID indice ~uino pode conter orna Prjmejridade e poftanto
~m Icone. camo uma sua parte constituinte. Toda individual é um
Indice degcnerado de seus· prOprios caracteres.
284. Subfndices ou Hipossemas sào signas que se tornam tais
principalmente através da conexào real corn seus objetos. Assim,
um substantiva pr6prig 11m demonstrativo pessoa!, um pronome
relative ou a letra que se aplica a um diagrama, denota. a que denota em virtude de uma conexâo real corn seu objeto, mas nenhum
desses elementos é um indice, dada que nào sào individuais.
285. Examinemos alguns exemples de indices. Vejo um
..homem que anda gingando. Issa é uma indjcacag provaye! de gue é
marinhejro. VeJo um homem de pernas arqueadas usaQdo calça de
Veludo, bôras e umajaqueta. Estas sào indicaçôes proviveis de que
é um jéquei ou algo assim. Um quadrante solar ou um relégio
indicam a hora. Os geômetras colocam tetras em partes diferentes
de seus diagramas e, a seguir, usam estas tetras para indicar essas
partes. As tetras sào usadas de modo semelhante par advogados e
outras. Assim, podemos dizer: Se A e B sào casados e têm um filho
C, sendo D irmào de A, entào'D é tio de C. Nestecaso, A, B, Ce
D preenchem as funçôes de pronomes relatives, porém sào mais
convenientes do que estes, dada que nào requerem uma especial co·
locaçào de palavras. Uma batida na porta é um indice.. Tuda a que
atrai a atençào é indice. Tudp o que nos surpreende é indice. na me·
Q,ida em gue assjnala a junçào entre duas porçôes de experiëncia.
AS:sim. um violenta relampago md1ca que a/go consideravel ocor·
reu. embora nào saibamos exatamente.qual foi o eventa. Espera·se,
no entantp, que ele se ligue corn alguma outra experiëncia.
286 ..•. Um barômetro a marcar pressào baixa e ar timide é
indice de chuva; isto é, supomos que as forças da natureza
estabelecem uma conexào provivel entre o barômetro que marca
pressào baixa corn o ar ûmido e a chu va !minente. U rn cata·vento é
um indice da direçào do venta dada que. em primeiro lugar, ele
realmente assume a mesma direçào do venta, de modo tai que h3.
uma conexào real entre ambos, e, em segundo lugar, somas
constituidos <te •'tai forma que, quanda vernas um cata·vento
apontando numa certa direçào, nossa atençào é atraida para essa
direçào e, quanda vernas o cata·vento giranda corn o venta, somas
forçados, poe' uma lei do espirito, a pensar que essa direçào tem
uma relaçào corn o venta. A estrela polar é um indice, ou t:m dedo
indicador, que nos mostra onde fica o Norte. U rn nivel de botha, ou
um fia de promo, é um indice da direçào vertical. U rn metro de
madeira, à primeira vista, poderia parecer um icone de um metro, e
assim seria se pretendesse meramente mostrar um metro da
maneira mais prOxima possivel de camo um metro pode ser vista e
considerado. Contudo, o verdadeiro prop6sito de um metro dè
madeira é o de mostrar um metro de uma maneira mais
aproximada do que poderia ser avaliado par sua aparência. E isto
ele o faz em conseqüência de uma acurada comparaçào mecânica
corn a barra guardada em Paris e que se chama metro. Assim, é
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uma conexào real que atribui ao metro de madeira seu valor camo
representâmen. e corn issa ele é, um indice, e niio um mere icone.
287.
o um cocheiro, para atrair a atençào de um
ze co
e
ta
1. , esse grito, na
medida em que é uma palavra significativa, co mo e vera a seguir, é
algo mais do que um indice; porém, na medida em que se pretende
que apenas atue sobre o sistema nervoso do ouvinte de modo a
levâ.~lo a sair do lugar,_ é um indice, dado que se pretende colocâ~Io
numa conexào real corn o obJeto, que é sua situaçâo relativ~ ao
\1efcuto qtiê se aproxtma. Suponhamos que dois homens se
encontrem numa.estrada e que um deles diga ao outra: ..A chaminé
daquela casa estâ acesa'.'. 0 outra olha à sua volta e vê uma casa
corn cortinas verdes e varanda e corn uma chaminè da quai sai
fumaça. Anda algumas milhas e encontra um segundo viajante.
Cam simplicidade, di2:: ..A chaminé daquela casa esti acesa". "Que
casa?", pergunta o outra ...Oh. uma casa cam cortinas verdes e
uma varanda'". responde o simpl6rio ...Onde esti a casa?" pergunta
o forasteiro. Ele deseja um indice que ligue a informaçào que lhe
dào cam a casa pretendida. Palavras apenas nào podem fazê·lo. Os
pronomes demonstrativos "este" e ••aquele.. sào indices. Pois levam
o ouvinte a usar seus poderes de observaçào, estabelecendo. dessa
maneira uma conexào real entre sua mente e o objeto; e se o
pronom.e demonstrativo o faz - sem o quê seu significado nào é
compreendido - estabelece a conexào desejada; e, portanto. é um
indiçe. Os pronomes relativos quem e o que requerem uma
atividade de observaç3.o bastante similar, s6 que no seu casa a
observaçào tem de ser dirigida para as palavras antecedentes. Os
advogados usam A. B, C, praticamente, camo pronomes relativos
bastante efetivos. Para demonstrar quiio efetivoS etes sào, podemos
observar que. Allen e Greenough, em sua adminivel (embora. na
ediçào de 18 71, demasiado restrital Gramatica Latina, declaram
que nenhuma sintaxe concebivel poderia rêmover inteiramente a
ambigüidade desta frase: "A respondeu a B que ele achava C (seu
irm:ïo) mais injusto para cam ele mesmo do que para cam seu
prOprio amigo":- Ora. qualquer advogado diria a mesma coisa corn
perfeita clareza, usando A, B e C camo pronomes relativos, da
seguinte forma:
A respondeu a

a que ete

(A)
{8)

achava C (seu (de A) irotâo)
(de B~

(A)

mais iniusto para com ete mesmo (8) do que paca
(C)

(de A)
8) prOprio amigo!
(de C)

corn seu (de

a. New Latin GratniTIQr, p. IJin (ediçâo de 1884).
1. As gramàtil:as modemas defmem o pronome como a palavra usada em lugar
do nome. Essa é uma doutrina antiga que, surgida no começo do século XIII, desapareœu das graiWi.ûc.as dur.Ulte. varias centcnas de anos. Contudo, a que a subsûtuiu
nào era muita cla.Ia e, quando irrom.peu uma fUria irracional contra o pensamenta
medieval, da foi varrida do œminho. Algumas gra.nui.tic.as recentes, como a de Allen

e Gn:enough. coloca.m as coisas de novo em seu devido lugar. Nâo bâ razâo alguma
para dizer·se que eu, vds, aguele, este estâo em lugarde nomes; indicam coisas ·do
modo mais direta pa;sivel" E impossivd e.xprimir aquilo a QU;e uma asserçâo se refere
èxceta através deum indice. Um pronome é wn indice. Um nome, por outro lado.
nào lndlca o objeto que denota; e quando um nome é usa.do para mostlar liq,u.i.lo
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As terminaçëes que, em toda lingua nexionada, estào ligadas a
palavras "governadas.. por outras palavras, e servem para mostrar
quai é a palavra governante, através da repetiçào daquilo que, em
outra parte, é expresse da mesma forma sào igualmente indices da
mesma espécie dos pronomes relatives. Qualquer trecho de poesia
latina ilustra este ponta, tai coma a sentença de doze linhas que
começa por "Jam salis terris". Tanta nessas terminaçôes quanta
em A, 8, C, o ato de chamar a atençào para o objeto certo depende
de uma semelhança. Contudo. isto nâo as torna icones, de algum
modo importante, pois n:lo tem conseqüência alguma o modo pela
quai sào redigidas as letras A, BeC ou quais sejam as terminaçôes.
A circunstância importante nào é que uma ocorrência da letra A
seja igual a uma ocorrência anterior, porém sim o fato de que lzd

uma compreensào de que /etras /guais represemam a mesma
coisa, e isto atua como uma força que chama a atençào de uma
ocorrência de A para uma ocorrência prévia. U rn pronome
possessivo é um indice sob dois aspectas: primeiramente, indica o
possuidor e. em segundo lugar, tem uma modificaçào que
sintaticamente leva a atençâo para a palavra que denota a coisa
possuida.
288. Alguns indices sâo instruçèes mais ou menas detalhadas
daquilo que o ouvinte precisa fazer a fim de pôr-se em conexâo
experiencial direta ou de outra tipo. corn a coisa significada. Assim,
a Guarda Costeira divulga "Avisos aos Navegantes" dando latitude e longitude, quatro ou cifico posiçàes de objetos importantes, etc. e
dizendo hd um rochedo. ou um banco de areia. ou uma b6ia. ou
barco·farol. Embora existam outras elementos nessa~ instruçàes na
essência sâo indices.
289. Junto corn ta.!s instruçèes !ndiciais sobre o que fazer
para encontrar o objeto signi!icado, deveriam ser classificados
aqueles pronomes que seria mis!er denominar pronomes se/etiws
(ou quantificadores) porque informam o ouvinte sobre coma deve
ele escolher um dos objetos pretendidos, porém que os gramaticos
designam. de um modo bastante indelinido. de pronomes indefinidos. Duas espécies destes pronorr.es sào particularmente
importantes na I6gica. os se/etil'os wiiJ•ersais, tais camo qui1•is,
quilibel, quisquam, ul/us, nul/us, nemo, quisque. UlerqlU.!! e para
n6s qua/quer, cada, todos, nenlwm, nem um, qua/quer que, quem
quer que, cada qua/, qua/quer um, ninguëm. Isto significa que o
ouvinte é livre para escolher qualquer dos ca"ios que preferir dentro
dos limites expressos ou compreendidos, e a asserçào pretende ser
adequada a esse casa. A outra cspécie importante na JOgica consiste
nas part(culas se/etims, quis, qulspiam. nesâo quis. uliquis.
quidam, e para nôs algum, a/go, a/guém, uma, uma certa, este ou

aquele, o adequado, um.
sobre o que se fala. confia-se na experiência do ouvinte para compensar a mcapacidade do nome de fazer aquilo que o prononome realiza de imediato. Assim, um nome ê
um substituto imperfeito de um pronome. Os nomes tambi:m servem para ajudar os
verbos. Um pronome deveria ser definido co mo uma pa/aa·ra que pode indlcar qlllliquer coisa corn a qua/ a primeira e segunda pessoas ttwtlltlm cmu•.nh•s n•ais adequadas. a/ravés do alo de cha mar a alellÇào da segunda Pf.'Ssoa para issa. Allen e
Greenough dizem que "os pro nomes lndicam alguma pessoa ou coi."<l ~rn a.'i nomc.tr
ou descrever" (p. 128, ediçào de 1884). lsto ê correto- corûonavelmente correto:
s6 que parece melhor dizer o que os pronomesfa:em, e nào apena.'> o que nào fa1cm.
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Associadas aas pronomes acima hâ expressôes coma todos
menos um; um ou dois; uns poucos; quase todos; um ûm, um
nào, etc. Cam os pronomes é precisa classificar os advérbios de
lugar e tempo. etc.
Nào muito distintas destas sâo o primeiro, o Ultimo, o
sétimo, dols terças de, millzares de, etc.
290. Outras palavras indiciais sào as preposiçôes, e as frases
preposicionadas camo ..à direita (ou esquerda) de". Direita e
esquerda nà.o padern_ ser distinguidas par uma descriçào gerai
qualquer. Outras preposiçôes significam relaçëes que talvez possam
ser descritas; porém quando se referem, camo o fazem mais
freqüentemente do que se pensa, a uma situaçâo relativa à
localizaçào e atitude observada, ou que se supôe ser experimental~
mente conhecida. do locutor relativamente à localizaçâo e atitude do
ouvinte, ne~te casa o elemento indicial é o elemento predominante~
291. Icones e indices nada afirmam. Se um icone pudesse ser
interpretado por uma sentença, tai sentença deveria estar num
..modo potenciaf', isto é, ela simplesmente diria ..Suponhamos que
uma figura tem três lados", etc. Fosse um indice assim
interpretado, o modo deveria ser imperative ou exclamatOrio, co mo
em "Othe lâ!" ou ..Cuidado!" Mas, a espéc1e de signos que
passamos a considerar acbam-se, por natureza, no modo ..indicative" ou,. como d~veria ser cbamado, no modo dec/arativoJ. Sem
.dti.vida podem eles servir para a expressào de qualquer outro modo,
pois podemos dizer que as asserçôes sào duvidosas~ ou simples interrogaçôes, ou requisitos imperativos.l

2. Se um 16gico tivesse de elabozar uma Ungua de novo - o que, na verdade.
ele qUase tem de fazer- natural.mente iria dizer: Necessitarei de preposiçôes para expressac as relaçôes temporais de anles, depols e ao mesnw lempo que, necessitarei de
preposiçôes para expressar as relaçOes espaciais de adjaância, inclusào,juslaposlçdo, ao a/eance de, prdxinw de, dislanle de, à direila de, acima de, abaixo de, antes de, atrds de, e nccessitarei de preposiçôes para expressar movimentos na direçào
de ou a partir destas situaçôe:s. Quanto ao resto, metaforas sào suficientes. Sô se eu
pretcnder que minha lingua seja usada por pessoas que tenham um grande acidente
geogi'â.fico relacionado da mesma fonna com todas elas, como uma cordüheira, o
mar, um grande rio, eque seni desejivel dispor de proposiçôes que signHiquem situaçôes relativas a esse fato. como alravés, na dlreçdo do mar, etc. Mas, quando examinamos linguas rea.is, como se elas tivessem preenchido com gestas o lugar de
muitas destas distinçôes. Os egipcios nào tinham preposiçâo alguma. nem demonstrative, que.fizessem qualquer referência direta ao Nilo. No entanto, os esquimOs, tâo
envolvidœ em suas peles de ur.;o, têm demonstraûvos que estabelecem distinçào en·
tre na direçdo da rerra, na direçdo do mar, none, sul, /esre e oesle.
' Examinando. porém, os casas ou preposiçôes de qualquer Iingua real, descobri·
mos que elas se apresentam como um conjunta aleat6rio.
3. A nomenclatwa da gram3.tica, como a da 16gica, deriva principalmente de um
latim tardio. com as palavms sendo transpostas do grego, o preflxo latina traduzindo
o preruo grego e a raiz latina, a raiz grega. Contudo. enquanto as palavras da IOgka
·foram escolhidas com enfadonho cuidado, os gramâ.ticos foram excessivamente des·
ruidados. e nenhum mais do que Prisciano. A palavra indlcarivo e uma das criaçôes
de Prisciano.. Corn toda evidència, ela pretendia traduzir o termo de Arist6re.
les ànO~ClJ)Tmfl.
Contudo. a palavn equivale exatamente a dec/aralivo, tanta
na significaçào quanta em relaçào às regras de transposiçào: de, tomando o Iugar
de cino como e.
usual
nessa'> formaçôes
artificiais (demonstraçào
por ànMe~LÇ , etc.) e c/arare represent:.ndo ipaWew. tarnar claro. A razào
talvez. de Prisciano nâo haver escolhido a palavra dec/araliuus foi que Apuleio (cf.
Geschichle der Logik,I, 581, de Prantl), grande autaridade em palavras, usou-a com
um sentido algo diverso.
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3. A NATUREZA DOS SiMBOLOS
292. !lm Sfmholo é um Representâmen cujo carâter
re resentativo consiste cxatamcnte cm ser uma regra que dctermiscu Intcrprctantc; 0 as as palavras.. rases, IVfO c outros
s1gnos convcnciOnats sào Simbolos. Falamos cm cscrcvcr ou pronunciar a palavra ··man''. (bornem) mas isso é apenas uma rép/ica.
ou corporificaçào da pa!avra. qùe é pronunciada ou escrita. A palavra. em si mes ma. nào tem existëncia embora tenha um ser real que
consiste 110 fato q~e os existentes se deverào conforrnar a ela. É,
uma forma gerai de sucessào de très sons ou representamens de
sons. que s6 se torna um signa pe!o fato de que um hâbito, ou lei
adquirida. fani corn que suas réplicas sejam interpretadas como significando ··man". A palavra e seu significado sào, ambos, regras gerais; porém. dos dois. apenas a palavra prescreve a qualidade de
suas réplicas em si mesmas. A "palavra" e seu ..significado" nào diferem em nenhum outra aspecto, a menas que algum sentido especial seja atribuido ao "significado ".
293. Um Simbolo é uma lei ou regularidade do futuro
indefinido. Seu Interpretante deve obedecer à mesma descriçào, e o
mesmo deve acontecer corn o Objeto imediato completo, ou
significado4. Contudo, uma lei· necessariamente go verna. ou ..estâ
corporificada em" individuais, e prescreve algumas de suas
qua!idades. Conseqtientemente. um constituinte de um Simbolo
pode ser um indice. e um outra constituinte pode ser um icone.
Um homem, que camir.ha com uma cdança. levanta o braço para o
ar. aponta e diz: ''La esti um balào". 0 braço que aponta é uma
parte essencial do simbolo, sem a quai este nào veicularia
informaçào alguma. Mas, se a criança perguntar: "0 que è um
balào?", e o homem responder: ''É algo como uma grande bolha de
sabâo ... ete torna a imagem uma parte do simbolo. Assim, embora
o objeto completa de um simbolo, quer dizer. seu significado, seja
da natureza de uma lei, deve ele denotar um individual e deve
significar um caniter. Um simbolo genui11o é um simbolo que tem
um significado gerai. Hi duas espécies de simbolos degenerados. o
Sfmbolo Singular. cujo Objeto é um existente individual. e que
significa apenas aqueles caracteres que aquele individual pode
conceber: e o Sfmbo/o Abstrato, cujo Objeto ti.nico é um car3.ter.
294. Embora o Interpretante imedia~o de um indice deva ser
indice. dada que seu Objeto pode ser o Objeto de um Simbolo
(Singular) lndividual, o indice pode ter um tai Simbolo camo seu
lnterpretante indireto. Mesmo urr. Simbolo genuino pode ser seu
lnterpretante imperfeito. Desse modo. um icone pode ter um indice
degenerado, ou um Simbolo Abstrato, por Interpretante indireto, e
um indice ou Simbolo genuino por Interpretante imperfeito.
295. Um Simbolo é um signa naturalmente adequado a
declarar que o conjunto de objetos que é denotado por qualquer

ern

4. Hi d1.1as manciras pelas quais um Simbolo pode ter uma Coisa Existencial
camo seu Objeto real. Em primeiro Jugar, a coisa pode conformar-se a ele, quer aci·
dentalmente ou em virtude de ter o Simboloa virtud~ deum hibito que se expande e,
em segundo lugar, peJo fato de o Simbolo ter um Indice co mo parte de si mesmo.
Mas o objeto Jmediato deum simbolo w pOile serum SJmbolo. e se êle tJver. cm sûâ
prOpria natureza. uma outra espêcie de objeto. isto devc ocorrer através de uma série
sem ji m.
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conjunto de indices que passa, sob certos aspectas, a ele estar
ligado, é representado par um icone cam ele associado. Para
mostrar aquilo que esta complicada definiçào significa, tomemos
coma ·exemple de um simbolo a palavra ··ama''. Associada a esta
palavra esti uma idéia, que é o icone mental de uma pessoa amando
uma outra. Devemos entender que "ama.. ocorre numa sentença,
pois aquilo que ela pacte significar por si mesma, se é que significa
algo, n3.o interessa aqui. Seja, entào, a sentença_ ..Ezequiel ama
Hulda... Assim, Ezequiel e Hulda devem serou conter indices, pois
~em ind~ces é impossivel designar aquilo sobre o que se estâ
falando. Uma simples descriçâo qualquer deixaria incerto se etes
sào ou nâo apenas personagens de uma balada; porém, quer etes o
sejam ou nào, indices padern designâ-los. Pois bem, o efeito da
palavra ..ama" é que o par de objetos denotado pela par de indices
Ezequiel e Hulda é representado pela icone ou imagem que ternas,
em nossas mentes, de um enamorado e sua amada.
296. 0 mesmo é igualmente verdadeiro a respeito de toda
verbo no modo declarative; e, na realidade, de qualquer verbe, pois
os outras modos sào apenas declaraçôes de um fato Iigeiramente
diferente daquele que é expresse pela modo declarative. Quanta ao
substantiva. cansiderando o significado que ele tem na sentença, e
nâo em si mesino, é ele convenientemente encarado coma parte de
um simbolo. Assim, a sentença "'toda bornem ama uma mulher"
equivale a· "'tuda o que for bornem ama algo que é mulher". A qui,
"tuda o que" é um indice seletivo uni versai, "for bornem" é urn
simbolo, "ama" é um simbolo, "algo que" é um indice seletivo
particular, e "é mulher" é um sirnbolo ...
297. A palavra Simbolo possui tantos significados que seria
urna ofensa. à lingua, acrescentar-lhe mais um. Creio que a
significaçào que lhe atribuo, a deum signa convencional, ou de um
signa que depende de um hâbito (adquirido ou nato)\ nàg é tanta
um nova significado, mas sim urn retorno ao significado original.
Etimologicamente, deveria significar uma coisa que corre junto
corn, tai coma èj.t,6oÀOV (êmbolo) é- uma coisa que corre dentro de
algo, um ferrolho, e camo napéJ.{3oÀov (paraboium) é uma coisa
que corre ao lado de, segurança colateral, e camo ''nôfjo'X.ov
<hipobolum) é, urna cotsa que corre par baixo de, um presente
antenupcial. Normalrnente se diz que na palavra simbolo é precisa
entender a "carrer junte corn" no sentido de "conjecturar"; mas, se
fosse este o casa, deveriamos descobrir que a/gumas vezes, pela
menas, significaria uma conjectura, significado à. cuja procura em
vào vasculhariamos a literatura. Os greges, porém, usavam corn
muita freqüência "Iançar junte.. ( avp.fjéù\Àew ) para significar a
celebraçào de um contrato ou convençào. Ora, encontramos a
palavra· simbolo ( oVpf3ciA.ov ) amiUde, desde ceda~ usada para
significar uma convençào ou contrato. Arist6teles chama o
substantiva de "simbolo", isto é, um signa convencionata. Em
grego, fogueira é um "simbolo", isto é, um sinal convencionado;
um estandarte ou insignia é um ..simbolo", urna senha é um
"simbolo", um emblema é um. "simbolo"; um credo religioso é
chamade de "simbola", porque serve camo emblema ou contra·
·senha; uma entrada de teatro é um "simbolo"; um bilhete ou talào
a. De lnlerprelalione, II, 16a, 12.
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qualquer que autorize alguém a receber algo e um "simbolo'', Além
do mais, qualquer expressao de sentimento era chamada de
"simbolo". Esses eram os significados principais da palavra na
lingua original. 0 leitor julgari se bastam para justificar minha
pretensào de que nâo es!Ou distorcendo seriamente a pa1avra ao
fazer dela o emprego que proponho.
298. Qualquer palavra comum\ coma "dar", ''pissara··.
"casamento", é exemple de simbolo. 0 simbolp é aplicdvel a wdo
o que possa concretizar a idéia /igada à palavra; em si mesme.
Îiao Identihca. essas co1sas. Nao nos mostra um p:issaro. nem
realiza. diante de nessos olhos, uma doaçào ou 1,1m cao;;amento. mas
supèe que samos capazes de..irnaginar essas coisas. ea elas associar
a palavra ...
299. Uma progressào regular de um, dois, três pode ser
çbservada nas três ordens de signas, icone, indice e Simbolo ..Q.
le e nào tem conexào dinâmica alguma corn o objeto u •
reoresenta:
·
a o
suas qua 1 ades ·
asiemelha às do ob'eto e exc1 rn seusa oes ana as n
P.:ara a ual é uma semelhança.
as. na verdade, nào mantém
conexào cam elas. 0 1
·
'ca
onectado c rn se
objeto; formam. ambos, um par orgâ!!ico, porém a mente
mferpretante nadâ. tem a ver corn essa conexào. exceto o fato de
registra-la. depois de ser estabelecida. 0 simbolo estâ conectado...ij
seu objeto por força da idéia da mente- ue-us -o-s1
o. sem a
qua essa cgnpyap ao e ma . .
'"
300. Toda força hs1ca atua entre um par de particulas, uma
qualquer das quais pode servir camo um indice da outra. Par outra
lado, veremos que toda operaçào intelectual envolve uma triade de
simbolo.
3 0 1. U rn simbolo, camo vi mas, nào pade indicar uma coisa
particular qualquer: ete denota uma espécie de coisa. É nào apena"
issa camo tambénl, em si mesma. uma espécie e nào uma caisa
singular. Pademas escrever a palavra "estrela", parém issa nào faz.
de quem a escreveu, o criador da palavra. assim coma. se
apagarmos a palavra, nào a destruimas. A palavra vive na mente
dos que a usa m. Mes mo que estejam dormindo. ela existe em sua"
memOrias. Assim. podemos admitir. se houver razào para ao;sim
proceder. que os universais sào meras palavras, e isto sem dizer.
camo Ocam supunha,aque na verdade sào individuais.
302. Os simbolos crescem. Retiram seu ser do desenvolvimento de outras signas, especialmente dos icones, ou de
signas misturados que compartilham da natureza dos icones e
simbolos. SO pensamos corn sigr.os. Estes signas mentais sào de
natureza mista; denominam-se conceitos suas partes-simbolo. Se
alguém cria um nova simboio, ele o faz por meio de pensamentos
que envolvem conceitos. Assim. · apenas a partir de outras
simbolo ue um nova simbolo pode su
mne s_vm o um de
symbolo. Um rn o o. uma vez ex1stmdo, espa!ha-se entre as
pessoas. No uso ena pr3.tica •.seu significado cresce. Palavras coma
força, lei, riqueza, casamelllo veiculam-nos significados bem

§
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a. Cf. Tracta tus Logicae, I. xiv.
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distintos dos veiculados para nossos antepassados bârbaros. 0
simbolo pode, camo a esfinge de Emerson, dizer ao bornem:
De teu olho sou um olhar.
4. SIGNOa

303. Qualquer coisa que conduz alguma outra coisa (seu in·
terpreiante) a referir-se a um objeto ao quai ela mesma se refere
(seu objeto), de modo idêntico, transformando-se o interpretante,
por sua vez, em signa, e assim sucessivamente ad in/initum.
Sem dtivida, uma consciência inteligente deve entrar nessa
série. Se a série de interpretantes sucessivos vern a ter fim, em
·virtude desse fato o signa torna-se, pela menas, imperfeito. Se
consciênC'ia

e, neste casa,
dizer que essa consciência
uma vez que o ato de dizer issa joi seria um
interpretante dessa idéia.
304. Um signa é um icone, um indice ou um sfmbo/o. Um
icone è um, signa que possuiria o caniter que o torna significante,
mesmo que seu objeto nào existisse, tal coma um risee feito a I<ipis
representando uma linha geométrica. Um indice é um signa que de
repente perderia seu car.iter que o torna um signa se seu objeto
fosse removido, mas que niio perderia esse caniter se ncio bouvesse
interpretante. Tal é, por exempÎo, o caso de um molde corn um
buraco de baia coma signa de um tiro, pois sem o tiro nào teria
bavido buraca; porém, nele existe um buraco, quer iënba alguém
ou niia a capacidade de atribui-lo a um tiro. Um slmbolo é um signo que perderia o carâter que o torna um signa se mio bouvesse um
interpretante. Tal é o casa de qualquer elocuçào de discurso que significa 'aquilo que significa apenas por força de compr:::eender-se que
possui essa significaçâor
5. iNDICE•

305. Um signa, ou representaçào, que se refere a seu objeto
nào tanta em, virtude de uma similaridade ou analogia qualquer
cam ele, nem pela fato de estar associado a caracteres gerais que
esse objeta acontece ter, mais sim par estar numa conexcio dinâmica
(espacial inclusive) tanta cam o objeto individual, par um lado,
quanta, par outra lado, corn os sentidos ou a meméria da pessoa a
quem serve de signa.
Nenbuma questâo de fato pode ser asseverada sem o usa de
algum signa que sirva camo indice. Se A diz a 8 "H<i um
incêndio", 8 perguntarâ ..Onde?" A partir do que, A vê-se forçado
a recorref a um indice, mesmo que ele esteja fazenda referência a
um Iugar qualquer do universo real, passade e future. Caso
a. Di~tionary of Philosophy & Psycho/ogy. vol. 2. p. 527.
b. lb1d•• vol. 1. pp. 531·2.
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contrario. ele apenas teria dito que existe uma idéia camo a de fogo,
que nào veicularia informaçào aigu ma porquanto, a menas que j;i
fosse conhecida, a palavra "fogo" seria ininteligivel. Se A aponta o
dedo na direçào do fogo, seu dedo esta dinamicamente conectado ao
fogo, tal coma se um alarma contra fogo auto-ativante o tivesse
'voltado nessa direçào, ao mesmo tempo em que também força o
olhar de B a virar-se nessa direçào, sua atençào a debruçar-se sobre
o fato, e sua compreensào a reconhecer que sua pergunta esta sendo
respondida. Se a resposta de A for "A cerca de niil metros daqui...
a palavra "aqui" é um indice. pois tem exatamente a mesma força
que teria se ele bouvesse apontado energicamente para o ch:io entre
ele e B. Além disso. a palavra "metro''. emba ra represente um
objeta de uma classe gerai, indiretamente é indicial, pasto que as
.barras de um metro sào, em si mesmas, signa de um padrào, e issa
nào porque. possuam qualidades similares, pois todas as
propriedades pertinentes de uma barra pequena sào, tanta quanta
podemos perceber, as mesmas de uma barra grande, mas sim
porque cada uma delas. foi concreta ou virtualmente, acertada corn
o protôtipo e sujeita a certas operaçôes dinâmicas, enquanto que a
compu.lsào associativa traz à nossa mente. quando vernas uma
delas, vicias experiências, e leva· nos a encari·las camo relacionadas
a. algo de extensàa fixa, ainda que possamos nào ter refletido sobre
o fato de que o padrào è uma barra material. Tais consideraçôes
poderiam induzir o leitor a super que os indices se referem
exclusivamente a objetos da experiência, e que nào haveria usa
algum para etes na matemoitica pura, que lida, coma o faz. corn
criaçôes ideais, sem se preocupar corn o fato de elas serem ou nào
concretizadas em. algum memento. Contudo, as construçôes
imagimirias do matemoitico, e mesmo os sonhos, aproximam·se da
realidade ao ponta de disporem de um certo grau de fixidez, em
conseqüência do que padern ser reconhecidas e identificadas camo
individuais. Em resuma, hoi ama forma degenerada de observaçào
que é dirigida. para as criaçôes de nossas mentes - usando a
palavra observaçào em seu sentido pleno camo implicando algum
grau d"e fixidez e de quase-realidade no objeta corn o quai procura
confarmar·se. Assim. vernas que os indices sao absolutamente
indispensoiveis na matemitica; e até que esta verdade fosse
compreendida, fracassaram todos os esforços no sentido de reduzir
a. normas a !Ogica das relaçôes trioidicas e relaç6es superiores,
enquanto que, tào logo foi apreendida, resolveu-se o problema.
Letras comuns da ilgebra que nào apresentam peculariedade
alguma sào indices. Também o sào as tetras A, B, C, etc. ligadas a
uma figura geométrica Advogados e outras pessoas que precisam
enunciar corn precisào um casa complicado recorrem às Jetras para
distinguir individuais. As letras assim usadas nào passam de
simples pronomes relatives melhorados. Assim. enquanto
pronomes demonstratives e pessoais sào. tal camo sào
costumeiramente empregados. "indices genuinos", os pronomes
relatives sào "indices degenerados", pois embora possam, acidental
e indiretamente, referir,;se a coisas existentes. referem-se diretamente, e é tuda ao que precisam referir·se. a. imagens na mente que
foram previamente criadas pelas palavras.
306. Os indices padern distinguir·se de outros signas, ou
representaçôes, par trés traças caracteristicas: primeiro, nào tëm
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nenhuma ~emelhança signilicante corn seus objetos; segundo.
referem-se a individuais, unidades singulares. coleçàes singulares de
unidades ou a continuos singulares; terceira. dirigem a atençào para
seus objetos através de uma compulsào cega. Mas seria dificil,
senào impossivel. citar coma exemple um indice absolutamente
puro. ou encontrar um signa qualquer absolutamente desprovido da
qualidade indicial. Psicologicamente. a açào dos indices depende de
uma associaçào par contigüidade, e nào de uma associaçào par
semelhança ou de operaçàes intelectuais. Consulte 1.558.
6. SÎMBOLOa

307. Um Signo (q.V.) se constitui em signo simp!esmente ou
principalmente pela fato de ser usado e compreendido camo tai,
quer seja o hâbito natural ou convencional, e sem se levar em consideraçào os motivas que originariamente orientaram sua seleçào. I;Up.f3oÀou é usado vârias vezes por Aristôteles, neste sentido, em Peri hermeneias, no Sophistici Elenchi e em outras textos.
308. THEMAb: Palavra proposta em 1635 por Burgersdicius
(Burgersdyk) em sua Logica (!.. ii.. §') para ··quod mtellectui
,cognoscendum proponi po test" cantuda. o que ele parece significar
é aquilo que par vezes Arist6teles vagamente exprime par X&yoç, o
objeto imediato de um pensamento, um significado.
É da natureza de um signa, e particularmente de ·um signa
que se torna significante par uma caracteristica que reside no fato
de que seni interpretado coma signa. Sem dUvida. nada é signa a
!!lenos que seja interpretado camo signa; mas a carâctenstica que""U
faz ser interpretado camo relenndo-se aSeu objeto pade ser tai que
pertença a ele independentemente de seu objeto e apesar de seu objeta nunca ter existido, ou pode estar nUma relaçào tai corn seu objeta que ele a teria da mesma forma quer fosse interpretado camo
signa ou nào. No en tanta, o the ma de Burgersdicius parece serum
signa que, tai camo uma palavra, esta ligado a seu objeto par uma
convençào de que deve ser assim entendido, ou entào par um instinto natural ou por um ato intelectual que o toma camo um representative de seu objeto, sem que necessariamente ocorra uma açào
qualquer que poderia estabelecer uma conexào fatual entre signa e
objeto. Se era esse o significada de Burgersdicius, seu thema é a
mesma coisa que o presente autor denomina de ..simbolo" (Cf.
Signo).

a. Ibid., vol. 2, p. 640.
b~ Ibid., vol. 2, p. 691-2.

