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ObjetivosObjetivos

•• Reconhecer as trReconhecer as trííades ades peirceanaspeirceanas na na 

capa e contracapa do livro.capa e contracapa do livro.

•• Como vComo váários elementos (ilustrarios elementos (ilustraçção, letra ão, letra 

impressa, linha, superfimpressa, linha, superfíície da pcie da páágina, cor, gina, cor, 

mancha da pmancha da páágina, entre outros) gina, entre outros) 

coordenamcoordenam--se na produse na produçção de literatura ão de literatura 

infantil. infantil. 



SemiSemióótica tica peirceanapeirceana

•• O pensamento filosO pensamento filosóófico de Charles fico de Charles 

SandersSanders PeircePeirce éé organizado em um organizado em um 

sistema de trsistema de trííades que se desdobram ades que se desdobram 

continuamente.continuamente.

•• As bases desse sistema são a As bases desse sistema são a 

Fenomenologia, as Ciências Normativas e Fenomenologia, as Ciências Normativas e 

a Metafa Metafíísica.sica.



Ciência dos significadosCiência dos significados

•• PrimeiridadePrimeiridade: acaso, qualidade, : acaso, qualidade, 

possibilidade, sentimento.possibilidade, sentimento.

•• SecundidadeSecundidade: existentes reais; a: existentes reais; açção e ão e 

reareaçção.ão.

•• TerceiridadeTerceiridade: media: mediaçção ou processo, ão ou processo, 

continuidade, inteligência.continuidade, inteligência.



Tomada de consciênciaTomada de consciência

•• SignificaSignificaççãoão: an: anáálise do signo em si lise do signo em si 

mesmo, nas suas propriedades internas, mesmo, nas suas propriedades internas, 

como como qualiquali--signosigno, , sinsin--signosigno ou ou legilegi--signosigno..



Tomada de consciênciaTomada de consciência

•• ObjetivaObjetivaççãoão: da rela: da relaçção do signo com ão do signo com 

seu objeto. O signo pode ser um seu objeto. O signo pode ser um íícone, cone, 

um um ííndice ou um sndice ou um síímbolo.mbolo.

•• Objeto imediatoObjeto imediato: caracter: caracteríísticas presentes sticas presentes 

no signo que o habilitam a denotar aquilo no signo que o habilitam a denotar aquilo 

a que ele se refere.a que ele se refere.

•• Objeto dinâmicoObjeto dinâmico: aquilo que o signo : aquilo que o signo 

substitui.substitui.



Tomada de consciênciaTomada de consciência

•• InterpretaInterpretaççãoão: efeitos que o signo est: efeitos que o signo estáá

apto a produzir nos seus receptores. Entra apto a produzir nos seus receptores. Entra 

a figura do interpretante, em três na figura do interpretante, em três nííveis:veis:

•• Interpretante imediatoInterpretante imediato: interno ao signo.: interno ao signo.

•• Interpretante dinâmicoInterpretante dinâmico: efeito que o signo : efeito que o signo 

produz em um intproduz em um intéérprete.rprete.

•• Interpretante finalInterpretante final: limite pens: limite pensáável, mas vel, mas 

nunca atingido.nunca atingido.



BiografiaBiografia

•• ““Biografia constitui a representaBiografia constitui a representaçção, ão, 

muitas vezes em forma de relato, da vida muitas vezes em forma de relato, da vida 

de uma determinada personalidade, no de uma determinada personalidade, no 

desenrolar da sua existência.desenrolar da sua existência.””

Carlos Reis e Ana Cristina M. LopesCarlos Reis e Ana Cristina M. Lopes



IntertextualidadeIntertextualidade

•• ““EntendeEntende--se como intertextualidade o tipo se como intertextualidade o tipo 

de citade citaçção que uma determinada obra ão que uma determinada obra 

define como legdefine como legíítima atravtima atravéés de sua s de sua 

prpróópria prpria práática.tica.””

Dominique Dominique MaingueneauMaingueneau



CapaCapa



Capa e contracapaCapa e contracapa



ApropriaApropriaççãoão

FotoFoto IlustraIlustraççãoão



ApropriaApropriaççãoão

FotoFoto IlustraIlustraççãoão



ApropriaApropriaççãoão

FotoFoto IlustraIlustraççãoão


