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Explica isso...Explica isso...
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Como explicar que um sistema 
de computadores acumulando e 
permitindo acesso a bilhões de 
retratos vulgares de pessoas 
comuns (e de algumas 
“celebridades”) possa valer USD 
1 bilhão?

Operações semelhantes com 
valores similares são noticiadas 
a todo instante no capitalismo 
contemporâneo.

Como é gerado esse valor? 
Mera especulação financeira? 

Ou ainda podemos entender 
essa valorização como 
apropriação do valor do trabalho
nos termos da Economia 
Política?
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http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/imagens/010150040216-geologia_virtual.jpg
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As As redes sócio-digitais anulam barreiras anulam barreiras espaespaççoo--temporaistemporais na captura de na captura de 
trabalho informacional. . As redes sAs redes sóóciocio--digitais (como bem sabe o digitais (como bem sabe o FacebookFacebook), ), 
tornaramtornaram--se minas de ouro literais para o capital que se valoriza com se minas de ouro literais para o capital que se valoriza com 
informainformaçção e conhecimento e, por meio delas, pode encontrar uma fonte deão e conhecimento e, por meio delas, pode encontrar uma fonte de
conhecimento original em qualquer lugar onde haja um cem qualquer lugar onde haja um céérebro pensante e rebro pensante e 
devidamente qualificado.devidamente qualificado.

A Nokia lançou um concurso 
para internautas lhe dizerem 
que programas gostariam de 

ver na telinha de seus 
smartphones. Participaram 
7.700 e venceu um indiano 

que sugeriu um identificador 
visual que substituísse as 

senhas de acesso. Em 
seguida, ofereceu US$ 100 

mil a quem desenvolvesse o 
programa em 36 horas. 
Venceu um brasileiro, 
Jackson Feijó, mas o 

conhecimento é propriedade 
da Nokia 

A Goldcorp colocou na rede seus dados 
geológicos. Pagou US$ 500 mil ao geólogo que lhe 
indicou com segurança onde estavam as maiores 

chances de sucesso: encontrou uma jazida de US$ 
3,4 bilhões em ouro e seu valor de mercado pulou 

de US$ 90 milhões para US$ 10 bilhões 

A Procter&Gamble paga US$ 300 mil ao 
químico, em qualquer lugar do mundo, que 

lhe apresentar uma solução para tirar 
mancha de vinho das roupas. Evidentemente, 

a “propriedade do conhecimento” passa a 
ser dela (e para quê continuar mantendo uma 

dispendiosa equipe de 7 mil químicos 
assalariados?)

Em busca do ouroEm busca do ouro……
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http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRcUEshPCiKSOlsRukjakcEE7XR0rIYE94dDznlLo9r6wmanqA_, acesso em 11/06/2013

http://exame.abril.com.br/rede-de-blogs/senhor-do-seu-
tempo/files/2013/04/06192009_familytime.jpg, acesso em 
11/06/2013

http://www.websegura.net/wp-
content/uploads/2011/09/1269437_93098115
.jpg, acesso em 11/06/2013

http://www.mammedomani.it/images/stories/
articoli/Baby_Tecnologie.gif, acesso em 
11/06/2013

Trabalho da audiência: muita atividade em redeTrabalho da audiência: muita atividade em rede

Nas “novas mídias”, os “cliques” permitem um conhecimento quase individualizado 
sobre as preferências do “consumidor”. As bases de dados podem analisar gostos, 

preferências, tendências, inclusive individualizar demandas. 

As redes (“sociais”) permitem ao capital se apropriar de todo tempo disponível das 
pessoas, explorando trabalho literalmente não pago.  Todo espaço-tempo da sociedade 

torna-se espaço-tempo produtivo. O consumo torna-se diretamente produtivo.
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RelaRelaçção semião semióóticatica
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A imagem exibe um texto
constituído por um conjunto 
de signos relacionados entre 
si, identificados pelas formas, 

cores, movimentos etc.

http://imagens.canaltech.com.br/18536.32034-Televisao-Ambilight.jpg, acesso em 12/08/2014

O sujeito interpreta o texto 
conforme os significados que 
pode atribuir às formas, cores, 
movimentos que percebe pelos 

seus sentidos       

A relação entre os signos e o 
interpretante remete às 
referências culturais do 

sujeito em uma dada 
realidade.

O signoO signo



O que O que éé um signoum signo

2. https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcScINY6plEdSGqjgOFNlMYFTeTszv0-4RnK7rRXO7cy_w8bbojw4A, acesso em 04/04/2015
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1. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQiOJmM_GXAkD9oGo-p5N9yfgi2Zukk-JcA8Jmc8s6-XM61zrOc, acesso em 04/04/2015

1

Todo e qualquer evento significativo exprime alguma conceito ou idéia 
suportado em algum meio material. Percebemos os eventos significativos 

através da reação dos nossos sentidos nervosos (corpo) a fenômenos 
físicos (vibrações sonoras, freqüências luminosas etc.) que aprendemos 

culturalmente a codificar como sinais dotados de significação. 

A linguagem sonora resulta da seleção de 
cerca de 50 freqüências sonoras que 
aprendemos a identificar como fonemas, 
base da formação das palavras e, daí, das 
frases. O suporte material é o ar.

A linguagem escrita resulta da associação de imagens 
(cerca de 70, entre letras maiúsculas, minúsculas e 
outros sinais) às freqüências sonoras da fala, ou seja, 
é uma linguagem percebida como freqüência luminosa 
pelo sentido da visão. O suporte material é qualquer 
um que permita recortar as formas (imagens) das letras 
contra um fundo uniforme.

Todo signo Todo signo éé matmatééria e energiaria e energia

1. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSXJeUq0CicrzgMmO2oWnriSVqWAlW7sahr__WrhThQuKkT2BMF. Acesso em 04/04/2015

2. https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR2pGxyt6a24F-84Nb8JE1EifrAqoGCX3HctYO1Zepq9eVVUoZxcA, acesso em 04/04/2015

2

3

Palavras faladas ou escritas, desenhos dos mais diversos, imagens sonoras e 
visuais eletrônicas, não importa o meio, estamos sempre lidando com idéias 
expressas por meio de signos, ou seja por significados mentais transportados ou 
suportados por significantes materiais

Não há ação ou relação humana 
desprovida de significação, logo 
despojada de alguma materialidade 
significante que pode ser o próprio corpo 
com seus sentidos ou algum outro 
suporte.

3. https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRYHacSJghA_4W3qWGv-TcaZNqBa12eCJjGINUOAhi2wgVLfA0VpA, acesso em 04/04/2015

Suporte material metálico em forma circular e cor 

característica (ouro, prata) além de imagem que 

sabemos identificar como algarismos e certas 

palavras: significa /moeda/

Suporte composto por material metálico e vítreo que 

projeta, por meio físico eletromagnético, imagens 

multiformes e multicoloridas e sons correspondentes que 

sabemos identificar como portadores de entretenimentos 

ou notícias: significa /televisão/ e muitos outros 

significados associados.

Suporte material 

metálico em forma 

circular e cor 

característica (branco, 

preto, vermelho) 

contendo imagens de 

números ou palavras 

específicas que 

sabemos identificar 

como sinais de 

trânsito: significa 

/placa de trânsito/ e 

os significados 

associados.
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Suporte corpóreo transmitindo 
sensações ou sentimentos 

caracteristicamente humanos: 
neste caso, a imagem material 
significante gerada por gestos 

corporais contra o fundo 
luminoso, cria uma forma que 

culturalmente codificamos 
como |coração|, à qual 

atribuímos o significado de 
/amor/...

Muitas outras situações e muitos outros gestos (corpóreos) podem 
significar raiva, desejo, frustração, atenção, responsabilidade, etc., etc. 

Qualquer que seja a significação transmitida, sê-lo-á sempre através dos 
sentidos do corpo em relação com emanações eletromagnéticas e 

químicas que cercam o corpo (som, luz, calor, eletricidade, odores). 
Nessa relação efetuam-se os significados e significações.

... mesmo os signos mais abstratos... mesmo os signos mais abstratos

SIGNIFICADO
(conceito mental)

SIGNIFICANTE
(suporte material)

Ferdinand de 
Saussure (1857-1913)

No modelo analítico de 
Ferdinand de Saussure o 
signo é constituído por duas 
dimensões: o suporte material 
(significante) e seu conceito 
mental (significado).

O significado é codificado conforme 
um conjunto de regras internas, cuja 
história e demais processos sociais 
formadores não interessam ao 
observador. Este observador é neutro 
relativamente ao objeto. O modelo é
positivista, dando origem ao 
estruturalismo teórico e 
epistemológico nas ciências sociais.

O modelo estruturalista seria muito desenvolvido 
ao longo dos anos 1940 a 1970, por T. Hjelmslev, 
R. Barthes, E. Veron, A. Greimas e outros. 
Também inspiraria o estruturalismo de Levy
Strauss.

O retrato e as formas de corpo 
que exibe contra a luz 

veiculam uma idéia, isto é, 
constituem o significante

dessa idéia. Pode-se imaginar 
esta cena “ao vivo”: neste 

caso, os corpos vivos, a luz do 
sol no mar etc. constituiriam o 

significante.

A idéia de /amor/ que o retrato ou uma cena “ao 
vivo” buscam expressar, conceituada 

(culturalmente codificada) na mente dos 
sujeitos, constitui o significado. 

O signo O signo didiáádicodico de Saussurede Saussure



REPRESENTAMEN ou SIGNOREPRESENTAMEN ou SIGNO

O signo O signo tritriáádicodico de Peircede Peirce

Charles S. Peirce (1839-1914)

INTEPRETANTE ou SUJEITOINTEPRETANTE ou SUJEITO

No modelo analítico de Peirce, o 
signo é constituído por três 
dimensões: o suporte material 
(signo) que é relacionado a um 
objeto (fundamento) pela mente de 
um sujeito (interpretante).

A relação do signo com seu 
fundamento é mediada por 

uma mente (social, cultural) 
que interpreta essa relação, 

identificando seus elementos 
constituintes (rema); 

associando esses elementos 
em algum todo (dicissigno); 

e assim formulando o 
conceito cabível (argumento)

FUNDAMENTO ou OBJETOFUNDAMENTO ou OBJETO

As cores e formas materiais da 
imagem retratada fornecem uma 

qualidade de fundo (qualissigno), 
recortadas em uma específica e 

reconhecida forma (sinsigno) que, 
devido a um código dado (legissigno), 

podem remeter a um objeto 
conceitual.

O retrato pode remeter ao objeto porque 
reproduz uma imagem semelhante à

imagem conceitual desse objeto: no caso, 
o |coração| significa /amor/. Essa relação 

de semelhança é chamada ícone.
Há casos em que eventos não motivados 

sugerem certo significado: sintomas 
médicos, por exemplo. Esta relação é

chamada índice.
Em grande parte dos casos, a relação é

arbitrária: nomes ou palavras, por exemplo. 
A relação é chamada símbolo.

SEMIOSE

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTQVePv-kf5GRuyr9zZoxIqtbadPgd_eh7hedcM-Dc3ABWeRRhpVw, acesso em 5/04/2015

REPRESENTAMEN REPRESENTAMEN 
ou SIGNOou SIGNO

Legissigno Ícone

Rema

DicissignoArgumento

Índice

Símbolo

Qualissigno

Sinsigno

INTERPRETANTE ou INTERPRETANTE ou SUJEITOSUJEITO

FUNDAMENTO FUNDAMENTO 
ou OBJETOou OBJETO

Charles S. Peirce (1839-1914)

Relação pragmáticaRelação semântica

Relação sintática

O modelo de Peirce é pragmático, podendo ser construtivista, pois entende o processo 
de significação (semiose) como uma relação entre o signo e suas circunstâncias 
(ambiente sócio-cultural), relação esta mediada pela mente interpretante.

O signoO signo



Umberto Eco: o trabalho semiUmberto Eco: o trabalho semióóticotico

Umberto Eco 
(1932-2016)

TEORIA DOS CÓDIGOS TEORIA DA PRODUÇÃO SÍGNICA

Produzir signo implica trabalho, quer este 
signo sejam palavras ou mercadorias

Qualquer signo remete a 
alguma unidade cultural, 
conforme convencionado 
(codificado) numa cultura

Seja falando, seja ouvindo, seja 
escrevendo, seja lendo, seja 
ouvindo ou executando música, 
seja apreciando um quadro, seja 
pintando o quadro, seja 
representando na telenovela, 
seja assistindo a telenovela, em 
qualquer situação de 
comunicação, estamos sempre 
empregando (e “gastando”) 
nervos, músculos e tempo. 
Tanto o “emissor” quanto o 
“receptor”, ambos produzem 
material semiótico pois a 
comunicação é um processo de 
trabalho (remunerado ou não) no 
qual participam e colaboram 
todos os agentes envolvidos em 
alguma atividade comunicativa.  

Toda a compreensão da fala
viva, do enunciado vivo é de 
natureza ativamente 

responsiva (embora o grau desse 
ativismo seja bastante diverso); toda 
compreensão é prenhe de resposta, e 
nessa ou naquela forma a gera 
obrigatoriamente: o ouvinte se torna 
falante (BAKHTIN, 2011: 271)

Mikhail BakhtinMikhail Bakhtin

(1895(1895--1975)1975)

Código é um arranjo de elementos ou eventos relacionados entre 
si conforme certas regras estabelecidas cultural ou legalmente, 

através dos quais se efetua a comunicação.

Quantidade (espaço): número (finito) de elementos pertinentes

Movimento (cinésica): seqüência sucessória dos elementos

Duração (tempo): intervalos entre as ocorrências dos eventos  

O código é uma 
forma identificada 

por três 
dimensões.

Teoria dos Códigos



Mensagens reaisMensagens reais
Mensagens possMensagens possííveisveis

(redundância)

Redundância

O semáforo é um sistema semiótico cujo código 
admite apenas três diferentes cores, sempre 
vermelho, amarelo e verde, dispostas numa 
ordem dada que se alternam conforme tempos 
preajustados.

No entanto, o semáforo permitiria outras 
combinações de sinais porque dispõe de 
um excesso de sinais sobre o necessário 
para transmitir suas mensagens. Mas 
para quaisquer dessas outras 
combinações, se ocorrerem, a mensagem 
transmitida significará /erro/.

http://conteudo.imguol.com.br/c/entretenimento/fd/2017/03/06/ninhttp://conteudo.imguol.com.br/c/entretenimento/fd/2017/03/06/nintendotendo--

switchswitch------telatela--azulazul--1488806794794_615x300.jpg1488806794794_615x300.jpg, acesso em 17/03/2017, acesso em 17/03/2017
https://images.duckduckgo.com/iu/?u=http%3A%2F%2Fsecretsofagoodghttps://images.duckduckgo.com/iu/?u=http%3A%2F%2Fsecretsofagoodgirl.comirl.com

%2Fwp%2Fwp--content%2Fuploads%2F2012%2F11%2F810television_0.jpg&f=1content%2Fuploads%2F2012%2F11%2F810television_0.jpg&f=1, , 

acesso em 17/03/2017acesso em 17/03/2017

Redundância é o excesso de sinais em um código qualquer, excesso este necessário 
para assegurar a correta transmissão da mensagem nesse código. 

Redundância nula (R = 0): 
ausência total de formas

Redundância mRedundância mááxima (R = 1): xima (R = 1): 
uma uma úúnica formanica forma

Luz vermelha

Luz amarela

Luz verde

Sintática e denotação
Algum código é imediatamente 

percebido porque algum evento físico 
(material) remete imediatamente à

totalidade da relação significativa, dada 
a formação cultural, educacional e 

experiência do sujeito.

O arranjo físico dos elementos (espaço, 
tempo, movimento) fornece a sintática do 

código. A regra sintática quase não muda ou 
muda de modo pouco perceptível ao longo do 

tempo histórico.

PARAR

ATENÇÃO

AVANÇAR

A regra sintática identifica o valor de um signo 
relativamente a outros signos pertinentes. 

Se A = So αααα

porque Se A≠≠≠≠Se/So = B/ββββ, Se/So = C/γγγγetc.

Denotação (d) é o valor (significado) do signo 
num sistema estruturado de signos.



Luz vermelha

Luz amarela

Luz verde

Semântica e significado

A relação entre o sujeito e a sintaxe do 
código (significados “dicionarizados”) 
fornece a semântica do código. A regra 

semântica pode variar conforme 
circunstâncias e contextos, dada a taxa de 

redundância (flexibilidade) do código.

PARE

ATENÇÃO

AVANCE

O arranjo interno do código em relação 
ao sujeito permite algumas 

possibilidades de leitura e exclui outras.

A regra semântica identifica o valor de um 
signo relativamente ao contexto ou 

circunstância da enunciação (a palavra na 
frase, por exemplo). 

Conotação (c1) é o valor (significado) de um 
signo num sistema estruturado de significados 
possíveis, excluídos outros, dado o contexto 

ou circunstância da enunciação  

Luz vermelha

Luz amarela

Luz verde

Pragmática e significação

A relação entre o sujeito, as regras 
semântico-sintáticas e a circunstância 

concreta fornece a pragmática do código, 
definida sobretudo por hábitos, experiência, 

por regras “não escritas”.

(Não) PARE

ATENÇÃO
(Acelere)

AVANÇAR (?)

O arranjo interno do código, suas 
possibilidades de leitura e outras 
leituras no concreto da situação, 

determinam a efetuação do código na 
circunstância.

A regra pragmática identifica o valor de um 
signo relativamente ao sujeito no contexto ou 

circunstância da ação, dado o enunciado. 

Conotações derivadas (c2, c3 etc.) são os  
valores efetivos (significações) atribuídos ao 

signo num sistema “nebuloso” de significados 
possíveis, na circunstância concreta da ação.  



Luz vermelha

Análise do código

PARAR

Forma de expressão (significante)
|luz vermelha|

Forma do conteúdo (significado)
/parar/

Conotações possíveis
/obedecer/

/possível perigo/ 
/estou atrasado/ 

/se posso, avanço, dane-se!/

Conotação efetuada (significação)
/obedeço/ /desobedeço/

L
e
x
e
m

a

S
e
m

e
m

a

|S|

d

c1

c2

c3

Traços pertinentes

REPRODUÇÃO CODIFICADA
PRODUÇÃO 

NÃO 
CODIFICADA

Em relação 
à matéria

INVENÇÃO

MODERADA RADICAL

Em relação à
unidade cultural

OSTENÇÃO
REPLICAÇÃO

Trabalho semiótico

RECONHECIMENTO

IndíciosSintomasImpressões

Pertinência 
à unidade 
culturalinstantânea

Homomatérico Heteromatérico

Baixa

Modelo

não instantânea

Alta

(tipo → ocorrência)

Exemplos Amostras
Unidades 

combinatórias
Estilizações e 
outras formas

Congruência Projeções Gráficos

O trabalho semiótico efetua-
se no texto, articulando 

diversos modos de produção.

Imagens, fotografias, também textos 
literários, constituem textos 
estéticos, produzindo experiências 
no interpretante que podem situar-
se na intercessão entre a 
reprodução codificada e a invenção.

Elaboração: Marcos Dantas a partir de, e modificando Eco (1980)

verbais pictóricas

Tropos


