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Na Teoria Geral dos Signos do filósofo norte-americano Charles S. Peirce, o termo 

ícone é subdividido em ícone puro, ideias integralmente pertencentes ao domínio da 

primeiridade e portanto mentais, não-relacionais, ou ainda puramente hipotéticas ou 

meras possibilidades lógicas, e o hipoícone, ou o ícone encarnado/existente, signo de 

aspecto predominantemente icônico, que representa seu objeto principalmente por 

similaridade. Nesta última categoria, a de hipoícone, está a metáfora. Esta designa os 

signos predominantemente icônicos, ou hipoícones, cujas similaridades com o objeto 

são estabelecidas por meio de um paralelismo com algo externo tanto ao signo quanto 

ao objeto, certa convenção arbitrária. Dito de outro modo: na semiótica peirceana, a 

metáfora traça similitude entre o signo e aquilo que ele representa por força de hábitos 

culturais. O objetivo desta breve comunicação é o de explorar algumas consequências 

epistemológicas, lógicas e sensíveis desta definição, tendo por norte a perspectiva da 

compreensão, aqui entendida como método dedicado a pôr em diálogo tradições de 

pensamento diversas. Para tanto, convocamos, além da metáfora, a máxima pragmática 

peirceana, metodologia lógica orientada a tornar as nossas ideias claras e, conforme 

defenderemos, intimamente ligada à proposta da compreensão. O método adotado pelos 

autores foi a da revisão de literatura, tarefa na qual se consultaram escritos de Peirce e 

de alguns dos seus mais renomados intérpretes. O principal resultado encontrado sugere 

que a criação de metáforas provisórias inter e transculturais, capazes de transcender e 

assim aproximar tradições diversas em constante mutação, pode contribuir para a prática 

da compreensão como método, ao modo de uma ponte semiótica dialógica e polifônica, 

na qual o sentido, sempre aberto e falível, é construído e reconstruído por meio de 

acordos predominantemente de terceiridade, na acepção de mediação ou lei que 

prescreve o sujeito.  
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