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Resumo 

O presente artigo traz a música “The Sound Of Silence”, de Simon & Garfunkel, 
como objeto de análise. Pretende-se aqui conjecturar a respeito de seus sentidos 
baseando-se na semiótica de Charles Sanders Peirce, sobre as qualidades que a canção 
possui como indicadora de significações voláteis e subjetivas. Além da tentativa de 
construir uma reflexão sobre as referências nos versos da música com relação ao 
momento sociocultural no qual foi composta.  

Palavras Chave: Semiótica; Sentido; Ícone; Canção; 

O Silêncio e a Escuridão 

 

O que se propaga no silêncio, na quietude, em momentos onde o mundo é 

somente ermo e nada mais, quando não há outra substância além da escuridão a tocar os 

sentidos? No silêncio e no escuro, somente os pensamentos perduram. 

Eles nascem, crescem ao clímax e morrem em segundos. Vindos de impressões 

indistintas e abstratas, iniciais, de um valor potencialmente puro, o que Peirce chama de 

primeiridade na fenomenologia.  

O momento presente, a abstração inalcançável e inalienável. O imediato, o 

sentido de qualidade, que quando se vai, não deixa nada puro, mas apenas transformado 

por nós mesmos. Algo tão inefável e inatingível, que “[...] a qualidade da consciência, 

na sua imediaticidade, é tão tenra que não podemos tocá-la sem estragá-la” (Santaella, 

1983, p. 36). 

Se num momento puder ser tocada e ponderada, já de desfez, já não é mais pura, 

já não é mais primeiridade, mas sim, secundidade: “Há um mundo real, relativo, um 

mundo sensual, independente do pensamento e, no entanto, pensável [...]. É a arena da 
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existência cotidiana. [...] coisas reais, factuais, que não cedem ao mero sabor de nossas 

fantasias” (SANTAELLA, 1983, p. 39). 

Um campo onde se localiza o repertório de um ser pensante, tudo aquilo que virá 

a agir e já de imediato e no imediato de sua forma de pensar o mundo, seu modo de agir, 

falar, raciocinar, associar. Sua própria compreensão pré-formada do todo, dentro dos 

padrões nos quais esta própria – a compreensão – foi fundamentada. 

E a secundidade está ligada aos signos. O signo para Peirce é amplo em seu 

significado. Não necessariamente que se caracterize por uma palavra, mas pode vir a ser 

uma ação, um pensamento, uma expressão; “[...] qualquer coisa que admita um 

‘interpretante’, isto é, que seja capaz de dar origem a outros signos” (MOTA; 

HEGENBERG, 1972, p. 27). 

Na classificação dos signos, Peirce cataloga 76 grupos, segundo inúmeros 

critérios de enfoque. Mas em uma definição mais difundida, ele os distribuiu em três 

grandes categorias. 

Uma delas é o Ícone. O ícone é um tipo de signo que representa uma 

possibilidade. É algo que não representa efetivamente nada, mas abre um leque de 

sugestões. Pode produzir em nossa mente qualquer impensável relação de comparação – 

como as nuvens do céu que nos representam monstros, objetos ou pessoas; elas não são 

essas coisas, mas apenas as representam e as substituem frente a própria compreensão 

que fazemos delas. E essas substituições podem ser relativas a qualquer qualidade a que 

se assemelhem: visuais, viscerais, táteis ou sonoras, etc. Os ícones são uma fonte de 

conjecturas, que podem incitar nosso pensamento a produzir um sentido. O ícone “[...] é 

o signo que se assemelha àquilo que significa, da forma como a fotografia se assemelha 

ao objeto fotografado; o ícone é um sinal (signo) que se refere ao objeto que denota, em 

virtude de certas características que lhes são próprias”. (MOTA; HEGENBERG, 1972, 

p. 27). 

Aqui há uma perspectiva rica na qual há apoio para se entender as tantas 

significações que a música “The Sound Of Silence” pode gerar. Carregada de signos e, 

como a tradução de um signo só pode se dar no âmbito do pensamento na forma de 

outro signo, chegamos a um processo chamado de semiose infinita. Os signos se 

multiplicam, fazem referência e geram mais signos. O processo é rico e infinito, é uma 

cadeia ilimitada de signos, que será ressignificada de forma diferente em cada mente, 

devido a não existência de uma ordem na qual o pensamento se reformula. Lúcia 

Santaella ilustra o processo, colocando que: 
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Interpretar é traduzir um pensamento em outro pensamento num 
movimento ininterrupto, pois só podemos pensar um pensamento em 
outro pensamento. É porque o signo está numa relação a três termos que 
sua ação pode ser bilateral: de um lado, representa o que está fora dele, 
seu objeto, e de outro lado, dirige-se para alguém em cuja mente se 
processará sua remessa para um outro signo ou pensamento onde seu 
sentido se traduz. E esse sentido, para ser interpretado tem de ser 
traduzido em outro signo, e assim ad infinitum. ((SANTAELLA, 1983, p. 
42) 
 

Na tentativa de desvendar a música “The Sound Of Silence” observa-se também 

as referências do compositor, aquilo que agiu sobre ele e através dele para a composição 

da cada verso, de cada palavra que traz uma intenção de sentido. 

"A principal coisa sobre tocar guitarra, penso, é que eu era capaz de me sentar, 

tocar e sonhar. [...] Eu costumava tocar no banheiro, porque devido a sua altura e o tipo 

de telhas, era uma excelente câmara de eco. Eu abria a torneira para que a água corresse 

– eu gosto daquele som, é muito reconfortante para mim – e tocava. No escuro”, 

afirmou  Paul Simon, compositor da música “The Sound Of Silence”, em entrevista para 

a revista Playboy, em fevereiro de 1984, Nº. 384. 

E desta atmosfera de escuridão, onde o único som era o soar ecoante das cordas 

quando tocadas e a água a correr, neste estado de imersão, a partir da relação tão íntima 

com as impressões sem influências externas, sem qualquer coisa além dos ícones que o 

ambiente de espessa escuridão e o som da água lhe proferiam, tão próximo de 

qualidades viscerais, numa tentativa de aproximar estas de sua própria mente e seu 

próprio repertório para lhe traduzirem tudo que se fazia ao seu redor, foi que surgiu o 

ambiente para a composição da letra e da música “The Sound Of Silence”. 

 

Conjecturas e Abrangência sobre as Intenções da Canção 

 

Escrita na sequência do assassinato John F. Kennedy, 35° presidente dos Estados 

Unidos (1961–1963), foi gravada pela primeira vez em 10 de março 1964 e lançada do 

álbum de estreia da dupla de música folk, Simon & Garfunkel, “Wednesday Morning, 3 

A.M.” 

A canção foi regravada durante um período em que a dupla se manteve separada, 

por Paul Simon, em um LP solo em maio de 1965, chamado “The Paul Simon 

Songbook”. 
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Entre 1965 e o início de 1966, a música chegou ao topo das paradas americanas. 

Em 1999, "The Sound of Silence" atingiu o posto de 18ª canção mais tocada no século 

XX*.  

Existem ainda inúmeras conjecturas sobre as intenções da letra da música, 

relativas tanto a morte de Kennedy, quanto ao momento sociocultural e econômico, no 

qual ela foi composta. O próprio Paul Simon, na entrevista supracitada para a revista 

Playboy, afirmou que sua balada é "[...] uma visão social de uma falta de comunicação”. 

Dentro da perspectiva da música, o Silêncio e seu Som, podem receber inúmeras 

atribuições e associações, tão relativas quanto dependentes das múltiplas forças que 

agem sobre a própria perspectiva histórica dimensionada pelo momento da composição. 

O que se observa e se sobressalta, é o fato de mesmo a canção ter sido composta há 

quase cinquenta anos, ela permanecer carregada com um sentido, uma visão notável, de 

presciência e contemporaneidade. 

Segue-se então, com fundamentos na semiótica peirceana, em referências 

históricas e no próprio poder de sugestão da música, uma análise que tenta desvendar os 

sentidos dos quais são carregados os versos da canção “The Sound Of Silente”. 

 

Letra da canção “The Sound Of Silence” 

 

Original 

 

The Sound Of Silence 

 

Hello darkness, my old friend 

I've come to talk with you again 

Because a vision softly creeping 

Left its seeds while I was sleeping 

And the vision that was planted in my 

brain 

Still remains within the sound of silence 

 

Tradução** 

 

O Som do Silêncio 

 

Olá escuridão, minha velha amiga 

Venho conversar com você de novo 

Porque uma visão que se aproxima 

suavemente  

Deixou sementes enquanto eu dormia 

E a visão que foi plantada em meu 

cérebro 

 

_____________________________ 
 
* BMI Top 100 Songs of the Century: 8 Million+ Performances, 1999 (archive.org copy) 
** Tradução pelo acadêmico de Jornalismo do 7º semestre da Unicruz, Andrio J.R. dos Santos 
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In restless dreams I walked alone 

Narrow streets of cobblestone 

'Neath the halo of a street lamp 

I turned my collar to the cold and damp 

 

When my eyes were stabbed 

By the flash of a neon light 

That split the night 

And touched the sound of silence 

 

And in the naked light I saw 

Ten thousand people, maybe more 

People talking without speaking 

People hearing without listening 

 

People writing songs 

That voices never share 

And no one dare 

Disturb the sound of silence 

 

"Fools" said I, "you do not know 

Silence like a cancer grows 

Hear my words that I might teach you 

Take my arms that I might reach to you" 

But my words like silent raindrops fell 

And echoed in the wells of silence 

 

And the people bowed and prayed 

To the neon God they made 

And the sign flashed out it's warning 

And the words that it was forming 

 

And the sign said 

Ainda permanece dentro do som do 

silêncio 

 

Em sonhos agitados eu caminho só 

Em ruas estreitas de paralelepípedos 

Sob a luz das lâmpadas da rua 

Levantei minha lapela para me proteger 

do frio e umidade 

 

Quando meus olhos foram apunhalados 

Pelo brilho de uma luz de néon 

Que fendeu a noite 

E tocou o som do silêncio 

 

E na luz nua eu vi 

Dez mil pessoas, talvez mais 

Pessoas conversando sem falar 

Pessoas ouvindo sem escutar 

 

Pessoas escrevendo canções 

Que vozes jamais compartilharam 

E ninguém ousava 

Perturbar o som do silêncio 

 

"Tolos" eu disse, “vocês não sabem? 

Silêncio é como um câncer que cresce 

Ouçam as palavras que eu possa lhes 

ensinar 

Tomem os braços que eu possa lhes 

estender" 

Mas minhas palavras caíam como gotas 

silenciosas de chuva 

E ecoavam no poço do silêncio 
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"The words of the prophets 

Are written on the subway walls 

And tenement halls" 

And whispered in the sound of silence 

 

 

E as pessoas curvavam-se e rezavam 

Ao Deus de néon que elas criaram 

E o sinal faiscou o seu aviso 

Nas palavras que estava formando 

 

E o sinal dizia, 

"As palavras dos profetas 

Estão escritas nas paredes do metrô 

E nos corredores das casas" 

E sussurravam no som do silêncio 

 

“The Sound Of Silencie” como título da obra, poderia muito bem fazer alusão ao 

próprio assassinato de Kennedy. Segundo as conclusões a que chegou a Comissão 

Warren (nome oficial: The President's Commission on the Assassination of President 

Kennedy), estabelecida pelo então presidente Lyndon B. Johnson para investigar o 

assassinato do presidente Kennedy, foram três disparos efetuados contra o mesmo, 

numa sexta-feira, 22 de Novembro de 1963, em Dallas, Texas, Estados Unidos, cerca de 

12h30min – horário local, o primeiro disparo teria sido desviado por uma árvore e 

ricocheteado então no cimento, indo ferir a testemunha James Tague. Poucos segundos 

depois, o segundo disparo acertara Kennedy, ferindo também o então governador do 

Texas, John Connally. O terceiro disparo atingira a cabeça de Kennedy. Um cidadão de 

nome Abraham Zapruder, que filmava a comitiva presidencial, conseguiu captar o 

momento em que Kennedy é baleado. A Comissão Warren utilizou-se deste vídeo na 

investigação do assassinato. 

O som do silêncio, neste caso, seria o choque causado pelo intervalo dos 

disparos, quando nada se ouvia. Nesta perspectiva, o silêncio refere-se ao término súbito 

da aclamação pública, a qual saudava o presidente em visita.  

As vozes se calaram e a expectativa era pelo próximo disparo, ou apenas pela 

possibilidade de um desfecho. Quando o choque passou, veio então a percepção do 

acontecido e a exaltação em massa. 

Por convenção social, o silêncio também é sinal de respeito e luto, tanto que se 

atribui “um minuto de silêncio” em homenagem a uma personalidade falecida. Essa 
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também poderia ser a referência para o título de The Sound Of Silence, indicando a 

atmosfera durante o enterro do presidente, antes que o caixão fosse baixado. 

Como o silêncio apresenta-se no próprio título da canção, deixa a marca de 

prelúdio, como se fosse um ponto a desencadear outros fatos, gerando o sentido de 

continuidade. Neste caso, um ícone em si, pois indica uma qualidade que faz referência 

a alguma coisa, uma sugestão ao nível do interpretante dinâmico, como enfatiza Lucia 

Santaella: 

 
O objeto do ícone, portanto, é sempre uma simples possibilidade, isto é, 
possibilidade de efeito de impressão que ele está apto a produzir ao excitar 
nosso sentido. Daí que, quanto mais uma coisa a nós se apresenta na 
proeminência de seu caráter qualitativo, mais ela tenderá a engaçar e roçar 
nossos sentidos. (SANTAELLA, 1983, pag. 72). 
 
 

Os primeiros versos da música, Olá escuridão, minha velha amiga/Venho 

conversar com você de novo, estabelecem uma relação com o momento da composição, 

se considerarmos o ambiente no qual o músico Paul Simon criava e no qual se deixava 

imergir para tocar e compor. Existe aqui um tom de confidência, um desabafo, algo 

vindo num momento de imersão sem distorções externas, mais uma vez retomando o 

conceito de primeiridade, ou de signo primeiro. Todavia, não um ícone, como sugestão, 

mas um quali-signo, que denota uma qualidade que funciona em significar. 

O tom do terceiro e quarto versos, Porque uma visão que se aproxima 

suavemente/ Deixou sementes enquanto eu dormia, confere à música um caráter de 

qualidade – algo que apenas pode vir a sugerir um signo ou uma representação; e 

também um caráter mítico, de algo obscuro, que não é tangível, mas que, como a 

semente, irá se desenvolver.  

O quinto e sexto versos, E a visão que foi plantada em meu cérebro/ Ainda 

permanece dentro do som do silêncio, traz a sugestão do impacto social no povo 

americano frente ao atentado e assassinato premeditado de seu presidente, John F 

Kennedy. O sentimento nestes versos é o de permanência, de um ferimento profundo 

que se amarra à mente, eternizado pelos indicadores de representação do assassinato, 

neste caso, o som dos tiros, o estanque da aclamação, a expectativa pelos próximos 

disparos e, posteriormente, o luto na cerimônia fúnebre, do qual o silêncio é referência 

socioculturalmente instituída.  

Em sonhos agitados eu caminho só/ Em ruas estreitas de paralelepípedos/ Sob a 

luz das lâmpadas da rua/ Levantei minha lapela para me proteger do frio e umidade. 
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Nestes versos o compositor traça uma relação com a sociedade em um caráter de 

personificação e deixa transparecer uma particularidade na forma de pensar – o que 

também faz alusão ao caráter presciente da música – dizendo que em seu caminho, em 

seus pensamentos, mesmo que conturbados, ele está desacompanhado, sujeito à 

intempéries, imposições, pressões – caminhos estreitos – sugeridos pela própria palavra  

estreitas, que traz o sentido de poucas escolhas como as vielas das antigas cidades, 

talvez referindo-se ao momento histórico de guerra fria. 

Diretamente e contraposto, vem o sentido de esperança designado pelo contado 

das luzes vindas dos postes nas ruas. Isso também reforça a ideia de escuridão, de 

misticismo e mistério – que retoma uma vez mais a incerteza de uma nação frente à 

morte de seu presidente.  

A luz, como referência e contrato social, determina uma saída, uma solução, 

como em “a luz no fim do túnel”, ou ainda as referências religiosas que determinam que 

o que vive e vem da luz, é bom, e para aqueles que estão em dificuldade, crer na luz é 

sinônimo de esperança. E esta luz toca o ser, personalizado, em primeira pessoa, 

provando-se real, ou seja, numa tentativa de se tornar símbolo geral da esperança 

proposta. E concordando com este índice, que remete à conexão da luz com um de seus 

possíveis significados constituídos em sociedade, vem a estrofe, Levantei minha lapela 

para me proteger do frio e umidade, que denota um sentimento de proteção, de 

capacidade no sentido de defender os próprios ideais mesmo em condições adversas. 

Quando meus olhos foram apunhalados/ Pelo brilho de uma luz de néon/ Que 

fendeu a noite/ E tocou o som do silêncio. A direção destes versos já é voltada para um 

sentido de percepção por parte do narrador. Algo concreto, de importância, que foi 

percebido e compreendido e também existe o sentido de continuidade, considerando-se 

que houve uma consequência – o toque no som do silêncio.  

O primeiro verso da estrofe faz referência a um ferimento, algo que ofende de 

alguma maneira alguma estrutura de considerável importância para o ser que narra e é 

completado pelo segundo verso, esclarecendo que o ferimento foi causado por algo 

forte, dissonante, incisivo e poderoso, como uma luz de néon.  

No terceiro e quarto versos desta estrofe, percebe-se uma atribuição de mudança, 

mesmo com a presença do caráter noite – que remete à escuridão já citada. Algo que 

atingiu proporções exageradas, capaz de provocar uma mudança forçosa, custosa e 

doída. O que pode mais uma vez trazer à cena o fato do assassinato de Kennedy. 
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Esta estrofe está diretamente ligada a próxima, o que passa um sentido de 

continuidade dos fatos, de desencadeamento de situações e, ainda assim, não chega ao 

fato real, mas apenas dentro dos níveis do signo como primeiros, pois faz sugestões 

vindas de uma qualidade, quali-signo; estabelece sugestões devido a suas relações, 

como ícone; ou chega a possibilidades com seu interpretante, assim sendo, rema. 

E, baseado nos versos: E na luz nua eu vi/ Dez mil pessoas, talvez mais, temos 

então o sentido de “clareza em perceber a multidão”, criada pelas palavras e a forma 

com que estas compõem os versos. A certeza de um grande público, mas difícil de 

quantificar, que neste caso, se encontram “a luz de novos fatos”, no sentido de mudança, 

e dar a “luz” outra capacidade de representar. 

Pessoas conversando sem falar/ Pessoas ouvindo sem escutar. Neste caso, 

podemos atribuir dois significados distintos aos dois versos finais desta estrofe: 

a. A referência a alienação, a cognição dificultosa, dificuldade de comunicação, 

que o próprio compositor cita como uma das fontes de inspiração para a música. 

b. Ao caos que se abateu após o assassinato do presidente Kennedy, depois dos 

tiros, quando se dissipou o choque inicial e a polícia iniciou sua varredura no local. 

Todavia, o sentido que mais se encaixa no padrão, devido principalmente aos 

versos posteriores, seria a alusão à alienação. Aqui, o sentido se estabelece por meio de 

um índice, na relação que trazem as palavras consigo mesmas – em discordância – mas 

ainda com relação a algo real, do mundo, como no caso da comunicação oral. 

Pessoas escrevendo canções/ Que vozes jamais compartilharam. Aqui está de 

volta o sentimento de repressão na alusão a formação de ideias, de novos conceitos, na 

vontade de romper com algo já definido e formar algo novo, ou, no mínimo, 

reformulado, acrescido, mais desenvolvido, todavia, que nunca veio a ganhar corpo, 

tornar-se comum. A referência histórica pode nos levar aos eventos da Guerra Fria e aos 

ideais socialistas, dissonantes do padrão capitalista vigente na sociedade. 

E ninguém ousava/ Perturbar o som do silêncio. Destes versos ousa-se 

interpretar a mesma instância de algo definido, de desejo de mudança, mas reprimido 

pelo temor, por alguma forma de opressão, um poder superior, político, social, 

constituído e bem alicerçado, ou mesmo pelo próprio conformismo da população que 

poderia ser criticado. 

“Tolos" eu disse, “vocês não sabem?/ Silêncio é como um câncer que cresce”. 

Nestes versos, o que se percebe é um sentido explícito de aviso, fazendo alusão ao 

silêncio como um estado de deficiência social ou cognitiva, já abordado antes ou mesmo 
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citado pelo compositor da canção, comparando-o a uma doença biológica tão poderosa 

quanto é o câncer. 

“Ouçam as palavras que eu possa lhes ensinar/ Tomem os braços que eu possa 

lhes estender”/ Mas minhas palavras caíam como gotas silenciosas de chuva/ E 

ecoaram no poço do silêncio. Aqui vemos o possível desfecho do aviso surgido nos 

versos anteriores. E a falha é presente na melancolia com que termina esta estrofe. Foi 

oferecido algo a multidão, alguma coisa que se tem o dever social de passar adiante, 

mas nada foi aceito. A comparação das palavras com gotas de chuva faz referência a 

imensidão das ideias, opiniões e conceitos que são jorrados sobre a sociedade, e o 

fracasso, a chuva silenciosa no poço, poderia ser entendida como uma fala a mais na 

multidão, uma voz solitária em meio a cacofonia, que talvez não faça diferença. 

E as pessoas curvavam-se e rezavam/ Ao Deus de néon que elas criaram. 

Ressurge nestes versos uma referência como crítica ao capitalismo. O “deus de néon” da 

música poderia muito bem fazer uma inferência quanto aos luminosos das metrópoles, 

grandes centros comerciais, onde se prolifera o consumo, “a lei da oferta e procura”. 

Além de uma crítica ácida ao modo de ver o capital, o dinheiro em si, como um deus 

que merece idolatria. 

E o sinal faiscou o seu aviso/ Nas palavras que estavam se formando. Aqui, 

tem-se o sentimento de presciência mais uma vez, oferecendo alguma coisa além da 

visão do povo, algo vindo desse “deus de néon”, ou promovido por sua existência, isto 

é, o simples fato do “deus” existir, que permitiu o desencadeamento de novos 

pensamentos, ideais, que tentam se disseminar. A ressignificação de signos, ou o 

desenvolvimento de novas significações a partir de qualidades já sentidas na sociedade. 

E o sinal dizia,/ "As palavras dos profetas/ Estão escritas nas paredes do metrô/ 

E nos corredores das casas"/ E sussurravam no som do silêncio. Estes versos finais da 

canção completam o prenúncio oferecido pelos versos anteriores, e sua referência pode 

ser associada à Guerra Fria, aos ideias socialistas, às novas formas de pensar a 

sociedade, e a mensagem se refere aos novos pensadores como “profetas”, e suas 

palavras estão gravadas em meio ao povo, em locais onde se pode ter alcance, onde há 

vida cotidiana. 

Isso poderia mostrar inclusive uma vontade de expressar que novas ideias podem 

surgir em locais comuns, vindas de pessoas tidas como comuns. Contudo, o sentimento 

sobre essas ideias ainda é de repressão. Isso pode ser visto no uso da sentença 

“sussurram no som do silêncio”, pois demonstra uma tentativa das novas formas de 
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pensamento se mesclarem, serem absorvidas, ganharem espaço entre uma sociedade 

com déficits de comunicação, de cognição e, ousemos conjecturar, onde há presença já 

firmada, em certos âmbitos, da alienação. 

 

Considerações Finais 

 

Poderíamos dizer que “The Sound Of Silênce” é a expressão de uma visão social 

da época em que foi escrita. Isso se caracteriza pelas inúmeras referencias a 

acontecimentos como o assassinato de John F. Kennedy, ou a própria Guerra Fria, que 

se desenrolava durante o período. 

A presciência da música está em sua abordagem no sentido de estabelecer um 

sentido de mudança inevitável, ainda que incalculável e também uma crítica à repressão 

ou mesmo a um problema de cognição, de comunicação na sociedade. 

Vê-se ainda na sociedade atual, como na sociedade citada na letra da música, a 

mesma idolatria, o mesmo valor, ousa-se dizer, divino com relação a posses e recursos 

materiais. 

Por ser carregada com tantos sentidos, possibilidades e inferências, a canção não 

poderia possuir um padrão de representações. Tal processo pode-se dizer que é volátil, 

instável, mas será sempre pontuado pelo silêncio e a escuridão como qualidades que 

sugerem, que alcançam mesmo um padrão de possibilidade, de vir a ser, que apesar de 

flertar com os segundos – secundidade na forma de relação com a existência física, 

concreta – se atém aos primeiros, pois sua característica maior é o poder de sugerir, de 

abrir um campo fértil para se proliferarem os pensamentos, algo que faz com que aquilo 

que se forma na mente do intérprete – o seu interpretante – não se cristalize, não se 

torne estático e sim, venha a se tornar outro signo, que por sua vez, irá fazer referência a 

outro objeto, que na sua vez, acarretará outro signo na mente do interprete, em um 

processo de semiose infinita. 
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