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RESUMO 

 

 

 

O intuito desta dissertação de mestrado é o de estudar o itinerário seguido por Peirce na 
elaboração do seu conceito de crença, desde os antecedentes que o determinaram, até a 
influência deste conceito na formulação da primeira máxima do pragmatismo. Nessa 
trajetória examinaremos, entre outros pontos, o novo papel estabelecido para a dúvida, que 
para Peirce é o oposto da crença, a importância do método científico na fixação da crença e 
a crítica de Peirce ao cartesianismo. Será também traçado um paralelo entre essa crítica e a 
crítica de Kant ao dogmatismo e ceticismo. 
 
Palavras-chaves: Crença, Dúvida, Método científico, Realismo, Dogmatismo. 
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ABSTRACT 
 

  

 
The purpose of the present Master’s dissertation is to study the path followed by Peirce in 
the working up of his concept of belief, from the antecedents that determined it, up to the 
formulation of the pragmatist maxim. Along this study we shall consider, among other 
issues, the new role established for the doubt, which for Peirce is the opposite of belief, the 
importance of the scientific method of fixing belief and Peirce’s critique of cartesianism. 
This critique will also be compared to Kant’s critique of dogmatism and skepticism.  

 

Keywords: Belief, Doubt, Scientific method, Realism, Dogmatism. 
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INTRODUÇÃO 

 

Objeto da pesquisa 

 

 

  Apesar de ser considerado por muitos historiadores da filosofia da atualidade como o 

maior e o mais original filósofo norte-americano, Charles Sanders Peirce (1839-1914) foi 

praticamente desconhecido durante sua vida. Também contrastante é o fato de que, mesmo 

hoje, fora dos círculos acadêmicos, seu nome e sua obra sejam pouco conhecidos. Levando 

em consideração esses fatos, a surpresa só aumenta quando, ao adentrarmos à filosofia de 

Peirce, nos damos conta da extraordinária riqueza e variedade de temas que ela abarca. A 

intenção de Peirce não era modesta, como ele mesmo deixou registrado em seus escritos, 

seu propósito era o de: 

[...] construir uma filosofia como aquela de Aristóteles, o que equivale a 
dizer, o esboço de uma teoria tão completa que, por um longo tempo, todo 
o trabalho da razão humana, na filosofia de todos os tipos e escolas, na 
matemática, na psicologia, na ciência física, na história, e em qualquer 
outro departamento que possa haver, deverá se apresentar como o 
preenchimento dos seus detalhes. O primeiro passo nessa direção consiste 
em buscar conceitos simples e aplicáveis a todos os temas. 1  

Todavia as circunstâncias não permitiram que esse projeto grandioso fosse 

concretizado. Não obstante, Peirce legou-nos uma obra imensa e extremamente fecunda, 

cujo potencial está longe de ser esgotado por várias décadas de pesquisas, que vêm sendo 

realizadas com intensidade crescente sem que cessem as descobertas de novas 

possibilidades de interpretação.  

 Nosso primeiro contato com a obra de Peirce foi feito através da leitura de seu 

artigo “A Fixação da Crença” 2, publicado originalmente em 1877 encabeçando uma série 

 
1 Os Collected Papers de C. S. Peirce serão sempre citados da forma habitual, por exemplo, CP 1.1, o primeiro 
número antes do ponto representará o volume e o número após o ponto representará o parágrafo. A propósito, 
sempre que houver citação em inglês, será transcrito o texto original no rodapé da página. 
CP 1.1:  “... to make a philosophy like that of Aristotle, that is to say, to outline a theory so comprehensive 
that, for a long time to come, the entire work of human reason, in philosophy of every school and kind, in 
mathematics, in psychology, in physical science, in history, in sociology, and in whatever other department 
there may be, shall appear as the filling up of its details. The first step toward this is to find simple concepts 
applicable to every subject.”  
2 “The Fixation of Belief” 
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de seis artigos e que ganhou o nome de “Ilustrações da Lógica da Ciência” 3. Esse artigo, 

talvez o mais famoso e popular escrito por Peirce, além de ter provocado em nós um forte 

interesse pela sua filosofia. Chamou nossa atenção, particularmente, para o conceito de 

crença nele apresentado. Impressionou-nos o encadeamento lógico da colocação de Peirce 

que é apresentado de maneira clara e que resumiríamos rudemente da seguinte forma: a 

crença orienta as nossas ações e molda a nossa conduta e o seu oposto é a dúvida. Quando a 

dúvida surge, a crença deixa de existir, gerando um impulso para a busca de uma nova 

crença. Ao movimento desencadeado por esse impulso dá-se o nome de investigação. A 

investigação, portanto, tem por finalidade extinguir uma dúvida e alcançar uma crença; são 

então apresentados quatro métodos para orientar a investigação na busca de uma crença. 

Apenas um desses métodos é plenamente aprovado (o método científico experimental) e 

com relação aos demais, fortes objeções são apontadas. Apesar desta apresentação reduzida 

acreditamos que já se possa entrever o profundo conteúdo filosófico que encerra este artigo, 

não só pela ligação que é estabelecida entre a crença e a ação, mas também por outros 

aspectos como o novo papel que é atribuído à dúvida no contexto da investigação, a 

primazia do método científico sobre os demais e diversos outros aspectos que poderiam 

ainda ser enumerados.   

 Após essa impressão inicial e no intuito de dar continuidade ao estudo da filosofia 

de Peirce, decidimos utilizar esta dissertação de mestrado como uma oportunidade para o 

aprofundamento desse estudo e extraímos das questões envolvidas, nesta nossa primeira 

leitura, o tema a ser aqui desenvolvido. Estabelecemos, então, como tema desta dissertação 

o estudo do itinerário seguido por Peirce na elaboração do seu conceito de crença, desde os 

antecedentes que o determinaram, até a influência deste conceito na formulação da primeira 

máxima do pragmatismo, enfatizando nesta trajetória o papel do método científico na 

fixação da crença. A este tema demos o nome de “Crença Dogmática e Crença Científica na 

Filosofia de Charles Sanders Peirce” e sua apresentação será feita em quatro capítulos com 

o seguinte conteúdo: 

1- No primeiro capítulo apresentaremos um panorama sucinto da filosofia de 

Peirce, começando com a apresentação de dados históricos e biográficos, 

expondo em seguida um esboço do desenvolvimento de sua filosofia e 

 
3 “Illustrations of The Logic of Science”  
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encerrando com a colocação em destaque de algumas de suas doutrinas mais 

importantes. 

2- No segundo capítulo discorreremos sobre os dois primeiros artigos da Série 

Cognitiva, publicados por Peirce em 1868: “Questões Referentes a Certas 

Faculdades Reivindicadas pelo Homem” e “Algumas consequências de Quatro 

Incapacidades” 4. Nesses artigos, por meio de uma exposição visando o 

estabelecimento dos limites do pensamento, Peirce faz uma poderosa crítica ao 

cartesianismo na qual, como uma de suas consequências, a crença é colocada no 

lugar da dúvida como ponto de partida da investigação filosófica.         

3- No terceiro capítulo apresentaremos o conceito de crença da forma como ele é 

apresentado por Peirce nos dois primeiros artigos da série “Ilustrações da Lógica 

da Ciência”: “A Fixação da Crença” e “Como Tornar Claras Nossas Ideias”. 

Mostraremos como Peirce, após definir a crença, estabelece dois estados 

distintos de consciência: o estado de crença e o estado de dúvida, colocando-os 

dentro do contexto de uma nova teoria da investigação. A investigação é 

concebida por Peirce como a função originária do pensamento. Será aqui 

focalizada a importância do conceito de crença na elaboração da máxima do 

pragmatismo. Trataremos também das influências que outros autores exerceram 

sobre Peirce e comentaremos diversos pontos apoiando-nos em alguns dos mais 

conhecidos intérpretes de sua obra. 

4- No quarto capítulo descreveremos os métodos de fixação da crença e a análise 

crítica que Peirce elabora a respeito de cada um deles, destacando o método 

científico como o único que pode proporcionar crenças mais seguras e 

resistentes à dúvida. Traçaremos também um paralelo entre a crítica de Peirce ao 

cartesianismo e a crítica de Kant ao dogmatismo e ao ceticismo. Finalmente, 

apresentaremos algumas críticas à argumentação utilizada por Peirce. 

5- Encerrando a dissertação apresentaremos as nossas considerações finais. 

 
4 “Questions Concerning Certain Faculties Claimed for Man” e “Some Consequences of Four Incapacities”. 
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CAPÍTULO I 

 

LINHAS GERAIS DA FILOSOFIA DE PEIRCE 

 

 

Capítulo 1: Linhas gerais da filosofia de Peirce 
 

 

1.1 Aspectos históricos 
 

 

 Charles Sanders Peirce nasceu em Cambridge, Massachusetts, em 1839 em uma 

família de intelectuais. Seu pai, Benjamin Peirce, era professor titular da cadeira de 

Matemática e Astronomia na Universidade de Harvard e apontado, no seu país, como o 

maior matemático de seu tempo. Numa época de grande efervescência cultural, a casa da 

família Peirce era um importante ponto de encontro da vida intelectual da cidade, por onde 

circulavam grandes personalidades, não só do mundo das ciências como também da 

literatura, do teatro e das artes plásticas.  

  Sua educação foi supervisionada diretamente por seu pai que o tinha como um 

prodígio; o jovem Peirce era intensamente estimulado por meio de jogos complexos, 

quebra-cabeças, problemas de xadrez e pelo estudo rigoroso de matemática, o que lhe 

possibilitou, desde cedo, o desenvolvimento de extraordinária capacidade de concentração e 

disciplina mental. Delaney (1993, p. 2) conta que Peirce, em sua maturidade, costumava 

dizer que em virtude dessa formação, desde muito jovem era capaz de trabalhar sem 

interrupção por mais de dezesseis horas. Aos doze anos começou a ler um livro de lógica 

(Elements of Logic, de Whately) que pertencia ao seu irmão mais velho e ficou a tal ponto 

fascinado que o esgotou em menos de uma semana. A partir disso e sob a orientação de seu 

pai passou a se instruir em lógica e filosofia, estudos esses que jamais abandonaria. Tal era 

a importância que Peirce atribuía a esses estudos que, durante seu curso de graduação em 

Harvard, desenvolveu, em paralelo, estudos profundos sobre as Cartas Estéticas de Schiller 

e a Crítica da Razão Pura de Kant, o que acabou por prejudicar o seu desempenho neste 

curso. (DELANEY, 1993, p. 3).  
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 Charles Peirce, contudo, como o grande prodígio de seu tempo, estava destinado a 

uma carreira científica e mesmo antes de se graduar em engenharia química em 1863, foi 

indicado para trabalhar como pesquisador científico na U.S. Coast and Geodetic Survey, 

principal agência governamental americana voltada para o desenvolvimento das ciências, à 

qual ficou ligado por trinta anos. Neste posto ele teve a oportunidade de participar de 

diversos projetos científicos em território americano e também na Europa, para onde viajou 

diversas vezes e pôde manter contato com cientistas de renome internacional na época. 

Houser relata que Peirce:   

Embora viajasse habitualmente como cientista – para operar pêndulos e 
comparar pesos e medidas americanos com padrões europeus – ele 
encontrou matemáticos e lógicos proeminentes bem como cientistas, 
incluindo De Morgan, MacColl, Jevons, Clifford e Herbert Spencer. 
Peirce correspondeu-se com a maior parte destes sábios, e também com 
Schroder, Cantor, Kempe, Jourdain, Victoria Lady Welby, e outros. 
(HOUSER, 1992, p. 22) 5  

            Também trabalhou em importantes projetos de pesquisas sobre fotometria e 

gravidade, conduzidos pela U.S. Coast em conjunto com o observatório de Harvard. Como 

resultado dessas atividades científicas Peirce produziu diversos trabalhos, muitos dos quais 

foram publicados e aclamados pela comunidade científica.  

 Durante todo esse período, além de manter seu interesse pela matemática, Peirce 

continuou desenvolvendo seus estudos filosóficos especialmente no campo da lógica e da 

metodologia, produzindo também diversos trabalhos, muitos dos quais foram publicados 

em revistas filosóficas e jornais, e proferindo diversas conferências. Participou de grupos de 

estudos e discussão de filosofia, e um desses se tornou famoso: era denominado “O Clube 

Metafísico”. O grupo reunia-se regularmente e tinha entre seus membros, além de Peirce, 

grandes nomes como William James, Chauncy Wright, Oliver Wendell Holmes e John 

Fiske. Nestas reuniões começou a gestação do pragmatismo, uma das doutrinas que, 

juntamente com a semiótica que ele desenvolveu mais tarde, o tornaram mais conhecido.  

 Peirce demonstrava muito empenho nos seus trabalhos científicos, todavia seu 

maior desejo era conseguir um cargo fixo de professor em uma universidade importante 

onde ele pudesse uma vez inserido em uma comunidade de investigadores e em contato 

 
5 “…although he usually traveled as a scientist – to swing pendulums and to compare American weights and 
measures with European standards – he met prominent mathematicians and logicians as well as scientists, 
including De Morgan, McColl, Jevons, Clifford, and Herbert Spencer. Peirce corresponded with most of these 
scholars, and also with Schoder, Cantor, Kempe, Jourdain, Victoria Lady Welby, and others.” 
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com alunos, aprofundar seus trabalhos nas áreas de lógica e filosofia. Várias tentativas 

foram feitas, mas apenas em 1879 apareceu uma oportunidade, quando, ainda mantendo 

ligações em tempo parcial com a U.S. Coast Survey, ele foi nomeado para o cargo de 

professor de Lógica na recém-fundada Universidade Johns Hopkins, cargo esse que ele 

manteve até 1884 quando foi demitido por motivos que ficaram obscuros. Nesse período, já 

separado de sua esposa desde 1876, dela divorciou-se e imediatamente se casou com uma 

nova mulher com quem já vivia. Na conservadora sociedade da época este fato parece ter 

causado forte repulsa, pois a partir daí Peirce nunca mais conseguiu um cargo fixo em uma 

instituição de ensino e sua carreira começou a se deteriorar. Sua maneira independente de 

pensar e se conduzir, inicialmente tão festejada, juntamente com um temperamento 

abrasivo e a firme consciência de ser dotado de uma capacidade excepcional, também não o 

ajudaram.  

 Peirce manteve ainda por algum tempo suas ligações com a U.S. Coast Survey, mas 

logo o relacionamento com seus superiores foi se tornando cada vez mais difícil, 

culminando com a sua renúncia em 1891. A partir daí retirou-se para sua casa, que anos 

antes comprara em local isolado nos arredores de Milford, Pennsylvania, onde passou a 

viver. Tinha recursos limitados que complementava fazendo traduções, principalmente do 

francês e do alemão, elaborando verbetes para o Century Dictionary, escrevendo artigos 

para o Dictionary of Philosophy and Psycology e durante um curto período chegou até 

mesmo a trabalhar como consultor de engenharia química para uma empresa de energia. 

Todavia, o que mais o ocupava eram seus trabalhos em lógica e filosofia que continuou a 

produzir até o fim. Com exceção de ocasionais viagens para Cambridge, onde proferiu 

algumas conferências, viveu em completa reclusão. Em 1914, isolado, empobrecido e 

esquecido, Charles Sanders Peirce faleceu deixando um enorme acervo de manuscritos, 

algo em torno de 80.000 páginas, que em seguida foram adquiridos pela Universidade de 

Harvard. 

 Com exceção de artigos e ensaios publicados em periódicos e revistas filosóficas, 

durante sua vida, a obra filosófica de Peirce nunca foi publicada em livros. Apenas em 

1931 começaram a ser publicados os Collected Papers of Charles Sanders Peirce pela 

Harvard University Press. Esta obra, em 8 volumes, sendo 6 volumes publicados entre 1931 

e 1935 e 2 volumes em 1958, procurou fazer uma seleção dos principais textos da obra de 

Peirce apresentando-os de maneira sistemática. Apesar de seus grandes méritos, dentre os 
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quais se destaca o de tornar Peirce conhecido de um círculo mais amplo de estudiosos, com 

o passar dos anos e com o aprofundamento das pesquisas, esta obra revelou-se insuficiente; 

foram identificadas omissões importantes e problemas estruturais de apresentação que 

dificultaram muito a compreensão da filosofia de Peirce. Só agora com a elaboração em 

curso da edição cronológica (The Writings of Charles Sanders Peirce) estas faltas deverão 

ser corrigidas. Desta obra já foram publicados 7 volumes de um total de 24 volumes 

projetados. Edward C. Moore, no prefácio contido no seu primeiro volume, observa que 

essa coleção de textos de Peirce, embora mais abrangente que as anteriores, ainda deve ser 

considerada como apenas uma seleção dos seus trabalhos, pois para publicar a totalidade de 

sua obra seriam necessários 80 volumes adicionais ou um total de 104 volumes.  

 

  

1.2 A filosofia de Peirce e seu desenvolvimento 

 

  

 O isolamento a que Peirce foi submetido nos últimos vinte e quatro anos de sua vida 

– período em que foi mais intensa sua produção filosófica – somado ao fato de seus 

trabalhos, só começarem a ser publicados em 1931, isto é, dezessete anos após a sua morte 

e mesmo assim de maneira espaçada, pois a publicação dos Collected Papers que apenas 

foi finalizada em 1959, retardou em muito o aprofundamento das pesquisas em sua obra 

filosófica. Ademais, em que pese o esforço feito pelos organizadores desta edição, o grande 

número de teorias e doutrinas contidas nesta obra e a dificuldade de se estabelecer as 

conexões entre elas, tornaram ainda mais difícil o trabalho dos estudiosos e tiveram como 

consequência um grande desacordo quanto à natureza da filosofia de Peirce.  

 Dentre as maiores características das doutrinas de Peirce está o pragmatismo (ou 

pragmaticismo como ele passou mais tarde a designar esta doutrina para diferenciá-la da 

versão de William James que ganhou grande popularidade na época), que começou como 

um critério ou regra para estabelecer o significado das palavras, principalmente termos 

filosóficos e científicos. Seu objetivo era demonstrar que diversos termos filosóficos eram 

vazios de significado o que tornavam obscuras e sem sentido muitas doutrinas filosóficas. 

Outras teorias e doutrinas importantes que podemos destacar seriam: a semiótica, teoria do 

signo, da representação e da comunicação; o falibilismo, tese de que a razão humana não 
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pode alcançar tanto a certeza absoluta como a precisão absoluta e a universalidade absoluta; 

o idealismo objetivo, teoria que defende que a natureza tem comportamento semelhante ao 

processo mental humano; o tiquismo, teoria que estabelece que o acaso (tiché em grego) é 

um princípio que está presente na evolução do mundo; sinequismo, teoria que estabelece a 

importância da continuidade (synechés em grego) no estabelecimento dos conceitos; a 

fenomenologia, teoria que descreve e inventaria toda nossa experiência e que é onde se 

encontra o início de sua teoria das categorias.  

 Apenas em 1961, Murray Murphey, após um exaustivo estudo da massa de 

manuscritos e textos dispersos deixados por Peirce, em seu famoso The Development of 

Peirce’s Philosophy, demonstra tratar-se Peirce de um filósofo sistemático e identifica as 

principais influências por ele sofridas: 

Partindo-se do caráter dos seus escritos é óbvio que Peirce considerava a 
si mesmo como um filósofo sistemático, e a primeira questão que tem, 
portanto, que ser colocada é, que tipo de sistema ele tentou construir? A 
resposta a esta questão torna-se clara muito cedo no trabalho de Peirce. 
Peirce acreditava na teoria arquitetônica da filosofia, e seu compromisso 
com esta visão constitui o seu débito mais duradouro para com Kant de 
quem ele derivou isto. [...] Sobretudo, Kant sustentou que as bases da 
estrutura arquitetônica seriam encontradas na lógica formal. Peirce adotou 
do seu mestre este conceito de sistema e também esta visão do papel da 
lógica neste sistema, e todo seu desenvolvimento filosófico tem que ser 
considerado como governado por estas crenças. (MURPHEY, 1961, p. 
1-2) 6  

 Assim, de acordo com a avaliação de Murphey, mesmo quando tratando de questões 

específicas, Peirce nunca deixava de ter em mente um todo sistêmico em relação no qual 

todas as questões devem se articular e no qual a lógica passa a ser o agente dinâmico: toda 

nova descoberta no campo da lógica tem como consequência uma reformulação de sua 

filosofia. Ao longo do desenvolvimento de seu sistema, Peirce ia tratando de questões 

específicas cujas soluções muitas vezes implicavam na necessidade de rever outras partes 

desse todo e como seu sistema fica inacabado, o que temos hoje é um sistema em um 

momento específico de seu processo de desenvolvimento. Assim, algumas contradições 

 
6 “It is obvious from the character of his writings that Peirce regarded himself as a systematic philosopher, 
and the first question which must therefore be asked is, what kind of system did he attempt to build? The 
answer to this question becomes clear very early in Peirce’s work. Peirce believed in the architectonic theory 
of philosophy, and his commitment to this view constitutes his most enduring debt to Kant from whom he 
derived it. (…) Moreover, Kant held that the basis of the architectonic structure was to be found in formal 
logic. Peirce adopted from his master both this concept of system and this view of the role of logic in that 
system, and his entire philosophic development must be seen as governed by these beliefs. ” 
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existentes se devem a novas descobertas cujas adaptações não foram feitas, não podendo, 

portanto, serem interpretadas como mudanças radicais de posição.  

 O caráter sistemático da filosofia de Peirce passou a ser reconhecido por vários 

autores, porém a existência de diversas doutrinas e teorias diferentes dentro desse sistema 

torna difícil a sua caracterização. Como se articulam internamente no sistema, essas 

doutrinas e teorias, qual o papel de cada uma ou qual delas desempenha o papel de 

princípio organizador na construção desse sistema e o estudo isolado ou temático de cada 

uma dessas teorias e doutrinas tornaram-se os principais focos das pesquisas dos 

comentadores. 

 Houser concorda com Murphey quanto ao caráter sistemático da filosofia de Peirce, 

contudo, diferentemente de Murphey que enfatiza a importância da lógica no pensamento 

de Peirce, ele aponta a cosmologia evolucionária, que a seu ver desempenha um papel 

central na filosofia de Peirce, como a doutrina responsável pelas suas mais importantes 

transformações, o que de seu ponto de vista acaba por dificultar a sua caracterização.  

A filosofia de Peirce não consiste de um conjunto de doutrinas estáticas 
pensadas e escritas de forma definitiva; seu desenvolvimento em mais de 
cinquenta anos de estudos profundos representa apropriadamente sua 
motivação Darwiniana. Não só ele vê a si mesmo como desenvolvendo 
uma filosofia evolucionária, uma que inclui a humanidade como parte de 
um mundo natural em evolução, mas seus escritos ilustram seu 
compromisso pessoal com o princípio do crescimento evolucionário. 
Peirce estava sempre aberto às revelações da experiência e preparado para 
efetuar as consequentes mudanças em suas teorias. Algumas destas 
mudaram dramaticamente durante o curso de sua vida e quase todas 
mudaram de uma maneira ou de outra. (HOUSER, 1992, p. 22) 7  

 Também entendendo que Peirce tinha por objetivo a construção de um sistema 

filosófico, Hausman reconhece a existência de uma arquitetônica subjacente a todos os seus 

temas e identifica um compromisso com o falibilismo 8 na maneira mais hipotética que 

categórica em que ele apresenta o seu pensamento. E buscando antes uma interpretação que 

uma crítica, sugere que o melhor método para iniciar a avaliação da filosofia de Peirce seria 

 
7 “Peirce’s philosophy does not consist of a set of static doctrines, thought up and written down once and for 
all; its development over his more than fifty years of scholarship appropriately represents his Darwinian 
motivation. Not only he think of himself as working out an evolutionary philosophy, one that includes 
humankind as part of the evolving natural world, but his writings illustrate his personal commitment to the 
principle of evolutionary growth. Peirce was always open to the revelations of experience and was prepared to 
change his theories accordingly. Some of these changed dramatically over the course of his life; nearly all 
changed in one way or another.” 
8 Falibilismo: doutrina de Peirce que estabelece que não podemos contar com certeza absoluta, precisão 
absoluta e verdade absoluta.  
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perguntar: “Existem certos tópicos, temas ou teses que seriam mais básicos e, por esta 

razão, mais adequados para serem utilizados como princípios- guia para oferecer uma 

descrição de sua filosofia?” (HAUSMAN, 1993, p. 1) 9  

 E em seguida, respondendo a essa questão reconhece ser antes necessário certa 

arbitrariedade para se fazer uma seleção, e assume: 

[...] que existem temas básicos no pensamento de Peirce que podem ser 
usados como princípios organizadores [...], e propõe que há uma coesão 
no seu pensamento que implica uma arquitetônica – uma arquitetônica 
que tem no seu núcleo um tipo especial de realismo.” (HAUSMAN, 1993, 
p. 1) 10  

 Os temas apontados por Hausman como princípios organizadores da filosofia de 

Peirce seriam: o pragmatismo, a semiótica, a fenomenologia e o sinequismo ou teoria da 

continuidade. Todos eles entretecidos num grande sistema e permeados pelo realismo. Para 

Hausman a semiótica de Peirce segue-se diretamente do seu pragmatismo e a 

fenomenologia, que procura descrever e classificar todos os aspectos fundamentais das 

nossas experiências constitui o ponto de partida para sua teoria das categorias que, por sua 

vez, está também relacionada com a semiótica. O sinequismo, além de essencial para a 

metafísica de Peirce, é considerado a base do pragmatismo.  

 Hookway também apresenta uma visão interessante da filosofia de Peirce. Em seu 

estudo publicado em 1985, critica diversos comentadores da obra de Peirce, especialmente 

aqueles que identificam a existência de dois Peirces e também os que focam a atenção 

apenas em algumas contribuições isoladas da filosofia de Peirce, sem considerar importante 

buscar a possibilidade de um sistema subjacente a elas. Para Hookway estas visões 

distorcem o caráter do pensamento de Peirce: 

[...] ele foi o mais sistemático dos filósofos, e só se pode entender suas 
discussões sobre, por exemplo, assuntos relativamente concretos na lógica 
da ciência se a estrutura sistemática de seu pensamento estiver presente na 
mente. E embora interesses em metafísica e em reconciliar ciência e 
religião fossem sempre importantes para ele, nós não poderemos entender 
seus argumentos a não ser que vejamos que sua metafísica era, em um 
sentido importante, subordinada ao seu trabalho em lógica e 
epistemologia. Entretanto, a variedade de interpretações na literatura pode 

 
9 “Are there certain topics, themes, or theses that are more basic and hence best used as organizing principles 
in offering an account or his philosophy?”  
10 “ … that there are basic themes in Peirce’s thought that can be used as organizing principles…” and  
“propose that there is a cohesiveness in his thought that implies an architectonic – an architectonic that has at 
its core a special kind of realism.” 



 
 

20

                                                

tornar desesperadora a busca de sentido na filosofia de Peirce. 
(HOOKWAY, 1985, p. 2-3) 11  

 Hookway descreve Peirce como um tradicional filósofo sistemático, interessado em 

problemas relativos às ciências, à verdade e ao conhecimento, que focaliza inicialmente 

muitos dos problemas tratados por Descartes e Kant, aos quais pretende dar um novo 

tratamento. Sua grande preocupação era demonstrar que se conduzirmos adequadamente as 

nossas investigações, poderemos alcançar o conhecimento da realidade objetiva. Hookway 

diferencia Peirce dos demais pragmatistas que viam o pragmatismo apenas como um 

instrumento para colocar em dúvida concepções tradicionais da filosofia e entende que 

Peirce estava mais próximo das ambições da filosofia tradicional. 

Peirce busca uma ‘primeira filosofia’, uma disciplina que não faz uso de 
materiais derivados das ciências, mas oferece uma justificação 
independente para a ciência. [...] O interesse do trabalho de Peirce está nas 
maneiras em que, dentro de uma concepção tradicional da tarefa da 
filosofia, ele transformou como os problemas apareceram e usou a sua 
nova lógica e postulados sobre o significado para resolvê-los. 
(HOOKWAY, 1985, p. 3) 12  

 Para se ter uma melhor ideia da filosofia de Peirce seria necessária não apenas a 

apresentação das suas principais doutrinas, mas também a descrição de seu 

desenvolvimento.  Diversos estudiosos procuraram tratar do desenvolvimento da filosofia 

de Peirce elaborando uma estrutura cronológica dos seus trabalhos que levasse em conta os 

momentos-chave de sua evolução intelectual. Cada autor, de certa forma, aponta alguma 

das doutrinas de Peirce como dominante ou estabelece alguns pontos em torno dos quais 

sua obra gravita. Seria impossível dentro dos limites do presente trabalho, fazer uma 

apresentação das principais doutrinas e teorias de Peirce, bem como apresentar de maneira 

detalhada todo o seu desenvolvimento. Por essa razão, apresentaremos, em linhas gerais, 

algumas avaliações desse desenvolvimento realizadas por autores renomados, alguns dos 

 
11 “[...] he was the most systematic of philosophers, and one can only understand his discussions of, for 
example, relatively concrete issues in the logic of science if the systematic structure of his thought is kept in 
mind. And although interests in reconciling science and religion were always important to him, we shall not 
understand his arguments unless we see that his metaphysics was, in an important sense, subordinate to his 
work in logic and epistemology. However, the variety of interpretations in the literature may make one 
despair of making sense of Peirce’s philosophy.” 
12 “Peirce seeks for a ‘first philosophy’, a discipline which makes use of no materials derived from the 
sciences but rather offers an independent justification of science.” (…) “The interest of Peirce’s work lies in 
the ways in which, within a traditional conception of the task of philosophy, he transformed how the problems 
arose and used his new logic and claims about meaning to resolve them”. 
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quais procuram apresentar também uma cronologia, e em seguida apresentaremos algumas 

doutrinas. 

 Murphey, ao apontar a aceitação por parte de Peirce do postulado kantiano, de que a 

lógica é a base da ordem arquitetônica, divide o trabalho de Peirce em quatro grandes fases, 

cada uma determinada por alguma nova descoberta no campo da lógica. A primeira fase vai 

de 1857 até 1865 ou 1866; é o período em que a influência de Kant se manifesta de maneira 

mais intensa. A segunda fase, de 1866 a 1870, inicia-se com a descoberta da 

irredutibilidade das três figuras silogísticas e termina com o advento da lógica das relações. 

A terceira fase, de 1870 a 1885, além de ser marcada pelo pragmatismo e pela teoria da 

investigação, é o período em que surge a teoria da crença-dúvida que constitui um dos 

principais focos da presente dissertação. A quarta e última fase inicia-se em 1885 com a 

descoberta da quantificação e da teoria dos conjuntos e continua até o seu falecimento em 

1914. (MURPHEY, 1961, p. 3) 

 Houser, por sua vez, apresenta-nos, entre outras, a estrutura cronológica elaborada 

por Max Fish e posteriormente utilizada por Gerard Deledalle, em que a atividade filosófica 

de Peirce é dividida em três períodos: 

(1) o período de Cambridge (1851-1870), da leitura da Lógica de Whately 
até a dissertação sobre a lógica dos relativos; (2) o período cosmopolita 
(1870-1887), o tempo de seus mais importantes trabalhos científicos, 
quando ele viajava continuamente pela Europa, como também pelos 
Estados Unidos e Canadá; e (3) o período de Arisbe (1887-1914), de sua 
mudança para Milford, Pennsylvania, até sua morte – o mais longo e 
filosoficamente mais produtivo período. 

Gerard Deledalle associou esses períodos mais diretamente com a 
atividade filosófica de Peirce e deu-lhes nomes mais figurativos: (1) 
“Deixando a Caverna” (1851-1870), o período da evolução do 
pensamento de Peirce começando com a sua crítica da lógica Kantiana e 
do Cartesianismo; (2) “A Eclipse do Sol” (1870-1887), o período 
dominado pela sua descoberta da lógica moderna e pragmatismo; e (3) 
“Livre do Ocaso” (1887-1914) o período em que ele fundamenta sua 
semiótica em uma fenomenologia baseada em sua lógica das relações e 
completa sua metafísica científica, o ponto mais alto de sua conquista 
filosófica. (HOUSER, 1992, p. 24) 13  

 
13 (1) the Cambridge period (1851-1870), from his reading of Whately’s Logic to his memoir on the logic of 
relatives; (2) the cosmopolitan period (1870-1887), the time of his most important scientific work, when he 
traveled extensively in Europe, as well as in the United States and Canada; and (3) the Arisbe period (1887-
1914), from his move to Milford, Pennsylvania, until his death – the longest and philosophically most 
productive period. 
 Gerard Deledalle has associated these periods more directly with Peirce’s philosophical activity and 
has given them more figurative names: (1) “Leaving the Cave” (1851-1870), the period of the evolution of 
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 Após apresentar essas estruturas cronológicas, Houser procura identificar como o 

ponto mais significativo no desenvolvimento da filosofia de Peirce, a evolução do seu 

pensamento, partindo de uma posição inicial mais próxima do nominalismo e idealismo 

para no final chegar a uma conclusão fortemente realista. Entende-se por nominalismo a 

doutrina que defende que os universais ou gerais são meramente nomes ou palavras, ou 

seja, convenções criadas para agrupar diversos particulares, pois na realidade apenas 

existiriam particulares. E por realismo, que se coloca em posição oposta, entende-se a 

doutrina que defende a realidade dos universais; para os realistas o mundo externo é real, 

isto é, independe do que possamos pensar a respeito dele, e nele encontramos os universais 

ou gerais como realidades, ou seja, como um modo de ser das coisas reais. Já o idealismo, 

identificado em geral com a doutrina nominalista, entende que a realidade é da natureza do 

pensamento que de certa forma a constitui.  

 A luta entre realismo ou nominalismo, ou seja, a disputa com relação a qual destas 

doutrinas devemos adotar, representa para Peirce uma das mais importantes questões não só 

para a filosofia, mas também para a nossa própria vida, na medida em que ela repercute na 

nossa concepção de valores comunitários e no próprio sentimento de identidade existente 

entre os homens: 

[...] embora a questão do realismo e nominalismo tenha suas raízes nas 
tecnicalidades da lógica, suas ramificações alcançam a nossa vida. A 
questão se o genus homo tem qualquer existência exceto como indivíduo, 
é a questão se existe qualquer coisa com mais dignidade, valor e 
importância que felicidade individual, aspirações individuais e vida 
individual. Se os homens realmente têm alguma coisa em comum, de tal 
forma que a comunidade é para ser considerada como um fim em si 
mesmo e se é assim, qual é o valor relativo desses dois fatores, é a mais 
fundamental questão prática em vista de todas as instituições públicas cuja 
constituição nós temos o poder de influenciar. (CP 8.38) 14  

 
Peirce’s thought beginning with his critique of Kantian logic and Cartesianism; (2) “The Eclipse of the Sun” 
(1870-1887), the period dominated by his discovery of modern logic and pragmatism; and (3) “The Sun Set 
Free” (1887-1914), the period of his founding of semiotic on a phenomenology based on his logic of relations 
and of his working out his scientific metaphysics, the crowning point of his philosophical achievement. 
14 […] though the question of realism and nominalism has its roots in the technicalities of logic, its branches 
reach about our life. The question whether the genus homo has any existence except as individuals, is the 
question whether there is anything of any more dignity, worth, and importance than individual happiness, 
individual aspirations, and individual life. Whether men really have anything in common, so that the 
community is to be considered as an end in itself, and if so, what the relative value of the two factors is, is the 
most fundamental practical question in regard to every public institution the constitution of which we have in 
it in our power to influence.” 
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 Houser descreve os principais passos de Peirce em direção ao realismo e a 

consequência de cada um destes passos na construção do seu sistema filosófico. De um 

início comprometido com o nominalismo e idealismo, Peirce aos poucos vai desbastando os 

conteúdos nominalistas de sua filosofia para no final tornar-se um realista radical. Desde o 

início declara-se influenciado pelo realismo escolástico, especialmente pela vertente de 

Duns Scotus, cuja doutrina estuda em profundidade e à qual, em diversas oportunidades, 

declara sua adesão. Segundo Houser, o reconhecimento por parte de Peirce de que o 

realismo é temporalmente orientado para o futuro, enquanto o nominalismo é orientado 

para o passado, origina-se no momento em que ele estava mais familiarizado com os 

escritos de Duns Scotus. E pode-se ver novamente essa ideia nas primeiras apresentações 

do pragmatismo, quando Peirce afirma que o significado dos conceitos tem como referência 

a experiência futura. (cf. HOUSER, 1992, p. 25-28) O realismo, enfim, está presente como 

fundamento importante na maior parte das doutrinas de Peirce, não só no pragmatismo, mas 

também na fenomenologia, na metafísica, na semiótica e na cosmologia. 

 Uma abordagem diferente nos é dada por Hookway (1985, p. 5-7) que identifica no 

ponto de partida do pensamento de Peirce uma forte influência religiosa que surge 

associada ao debate sobre as ideias de Darwin. Durante a década de 1860, os intensos 

debates em torno das teorias de Darwin na comunidade científica e filosófica de Harvard, 

eram seguidos atentamente pelas pessoas cultas da Nova Inglaterra, na sua maioria 

protestantes unitarianos que buscavam fundamentos para a sua fé. Os unitarianos, que antes 

se sentiam seguros de sua crença na possibilidade de se integrar fé e religião mesmo diante 

das críticas dos pensadores transcendentalistas, com a influência da Origem das Espécies 

passaram a sentir que os fundamentos de tal crença já não eram satisfatórios. Na questão 

sobre a possibilidade de um cientista aceitar as teorias de Darwin mantendo a fé religiosa os 

campos se dividiam. Louis Agassiz, grande zoologista, com quem Peirce estudara 

classificação no início da década, negava firmemente essa possibilidade. Os Unitarianos 

defendiam a tese de que a ciência revela a ação de Deus na natureza e que pela investigação 

científica podemos descobrir as leis que governam a realidade. Essa tese, já bastante 

ameaçada pelo ceticismo de Hume, considerado ainda como imbatível, e pela filosofia de 

Kant que, apenas admitia a possibilidade de conhecermos o mundo das aparências sendo-

nos vedado o acesso à coisa em si, tornava-se ainda mais frágil diante das teorias 

darwinianas. Em consequência disso, era imperativo que se empreendessem novas 
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tentativas, não só de se justificar as pretensões das ciências, mas também de se reconciliar a 

ciência com a religião. Esse estado de inquietação intelectual que se apossou da Nova 

Inglaterra foi a principal motivação para o aprofundamento dos estudos filosóficos de 

Peirce, que seguindo a tendência geral de se voltar para a história da filosofia na busca de 

inspiração para enfrentar o desafio de Darwin, elege a filosofia de Kant como seu foco 

principal de estudos.  

 Hookway procura descrever a visão que surge no meio intelectual dessa época, onde 

aparecem as principais questões com que Peirce passa a se preocupar como uma 

consequência da teoria da evolução de Darwin: 

O resultado natural da teoria da evolução de Darwin [...] é a visão 
filosófica que podemos chamar de ‘naturalismo’. [...] (A posição de 
Darwin) pode sugerir que, se nós queremos entender práticas humanas tais 
como a investigação científica ou a moralidade ou a religião, nós devemos 
empreender uma investigação científica que indique a sua história, 
explicando porque ela evoluiu dessa forma. Nós não podemos ter a 
segurança antecipada de que estas práticas estejam desenhadas para nos 
levar até a verdade, promover a felicidade humana ou a nobreza, ou 
colocar-nos em contato com o fundamento do nosso ser. É provável que a 
consequência seja uma desconfiança cética das nossas faculdades 
cognitivas, e a afirmação de que biologia, psicologia ou algumas outras 
ciências são as únicas fontes para o entendimento da nossa natureza e das 
nossas práticas. [...] Nós temos que abrir mão da tentativa de justificar os 
nossos métodos de investigação, e de mostrar que eles irão nos 
proporcionar o conhecimento da realidade. Nós temos que ficar satisfeitos 
com a descrição das nossas práticas e com uma lista de formas de 
inferência que achamos plausíveis. (HOOKWAY, 1985 p. 6) 15  

 Algumas das principais questões que orientam o desenvolvimento dos estudos de 

Peirce podem ser encontradas nessa descrição. E o próprio projeto filosófico desenvolvido 

durante toda sua vida pode ser visto como um desdobramento dos temas filosóficos 

contidos nestas questões. Já no final da década de 1860 Peirce é convidado a proferir 

diversas conferências em Harvard das quais resultam seus famosos artigos, publicados em 

1868, no Journal of Speculative Philosophy, nos quais ele apresenta, de uma maneira 

 
15 “A natural result of Darwin’s theory of evolution (…) is a philosophical outlook that we can call 
‘naturalism’. (…) (Darwin’s position) can suggest that, if we want to understand a human practice such as 
scientific inquiry or morality or religion, we should undertake a scientific investigation which indicates its 
history, explaining why it evolved as it did. We can have no assurance in advance that these practices are 
designed to take us to the truth, promote human happiness or nobility, or put us into contact with the gound of 
our being. The consequence is likely to be a skeptical mistrust of our cognitive faculties, and the claim that 
biology, psychology or some other sciences are the only sources of understanding of our nature and practices. 
(…) We must give up the attempt to justify our methods of inquiry, to show that they will provide us with 
knowledge of reality. We must rest content with a description of our practices, and a list of the forms of 
inference that we find plausible.”  
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kantiana, algumas respostas a essas questões. Para Hookway, Peirce possuía um 

conhecimento profundo da história da filosofia fazendo com que a referência a pensadores 

do passado seja uma constante, especialmente a Kant cuja influência, por ele mesmo 

reconhecida, ao descrever sua posição como “um Kantismo sem as coisas em si” 

(HOOKWAY, 1985, p. 12) 16, estará presente ao longo de toda sua obra filosófica. “Nós 

podemos ler Peirce como parte de uma reação kantiana contra o psicologismo e 

naturalismo que ameaçavam a lógica e a filosofia na segunda metade do século dezenove”. 

(HOOKWAY, 1985, p. 7) 17  

 Como vimos, vários autores identificam a influência de Kant na filosofia de Peirce, 

mas Karl-Oto Apel o faz de maneira mais radical. Além de ver Peirce como o mais 

significativo representante da filosofia americana, Apel vai além ao considerá-lo não só um 

sucessor, mas também um inovador de Kant: 

Charles Peirce [...] pareceu-me, dentro do contexto do pragmatismo 
americano, ser aquele para quem as fundamentações da filosofia crítica 
em geral, no sentido de uma semiótica transcendental (e crítica do 
significado), tornaram-se o principal assunto. Consequentemente poderia 
ser considerado um sucessor inovador de Kant. Essa transformação da 
filosofia transcendental no sentido da hermenêutica-linguística ou virada 
semiótica da filosofia contemporânea, eu considero já como meu principal 
interesse sistemático com vistas a uma nova fundamentação da filosofia 
prática e teórica. Peirce poderia ganhar nesse contexto – ao lado de 
Heidegger e Wittgenstein, e como contrapeso e alternativa a ambos – uma 
significação paradigmática para a reconstrução da filosofia transcendental 
como prima filosofia (primeira filosofia), que eu considero não apenas 
possível, mas também necessária. (APEL, 1981, p. 2) 18  

 Apel considera que Peirce, na sua semiótica, adere ao projeto kantiano de construir 

uma filosofia transcendental. Embora reconheça que ele inicialmente tenha proposto uma 

revisão e uma transformação de Kant, Apel afirma que Peirce jamais questionou a 

“suposição básica de toda filosofia transcendental, qual seja, a pressuposição de condições 

de possibilidade necessária e universalmente válidas da validade do conhecimento 

 
16 ‘Kantism without things in themselves’.  
17 We can read Pearce as part of a Kantian backlash against the psychologism and naturalism that threatened 
logic and philosophy in the latter half of the nineteenth century.  
18 Charles Peirce [...] seemed, within the context of American pragmatism, to be the one for whom the 
foundations of critical philosophy in general, in the sense of a transcendental semiotic (and critique of 
meaning), became the primary subject. Accordingly, he could be considered an innovative successor to Kant. 
This transformation of transcendental philosophy in the sense of the linguistic-hermeneutical or semiotical 
turn of contemporary philosophy counted already as my main systematic interest with a view toward a new 
foundation of theoretical and practical philosophy. Peirce could in this context win – a paradigmatic 
significance for the reconstruction of transcendental philosophy as prima filosofia (first philosophy), which I 
considered to be not only possible but also necessary. 
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intersubjetivo” (APEL, 1981, p. 3) 19, e identifica que Peirce, na sua lógica semiótica da 

pesquisa tenha respondido, embora de uma maneira inteiramente nova, mas no mesmo 

sentido da lógica transcendental de Kant, a questão relativa ao fundamento para a validade 

do conhecimento. Apel argumenta também que, diferentemente de Heidegger e de 

Wittgenstein que expressamente abandonaram a filosofia transcendental, em momento 

nenhum Peirce questiona a suposição fundamental desta filosofia. Embora Peirce, com base 

na máxima pragmatista, declare sem sentido a pressuposição kantiana da 

incognoscibilidade das coisas em si, argumentando que não podemos postular alguma coisa 

incognoscível como pressuposição do conhecimento, por outro lado ele adota a rejeição 

kantiana a todos os conceitos que estejam fora da experiência possível; rejeição esta que, 

reconhece Peirce (CP 5: 525), corresponde ao próprio sentido geral do pragmatismo.  

 Baseando-se no conceito de Pragmaticismo e nas suas implicações (realismo dos 

universais, doutrina das categorias, semiótica, lógica normativa, sinequismo e metafísica) 

apresentadas por Peirce em oposição às versões psicológicas e nominalistas do 

Pragmatismo, Apel adota como ponto de partida para o seu estudo a visão de que o 

princípio metodológico do Pragmatismo oferece uma chave para a interpretação da filosofia 

de Peirce como um todo. (cf. APEL, 1981, p. 15) E em consequência disso entende que se 

pode dividir o desenvolvimento da filosofia de Peirce em quatro períodos que são 

determináveis por seus trabalhos e também por mudanças importantes ocorridas na sua 

vida. 

 O primeiro período (1855-1871) compreende a juventude de Peirce e foi marcado 

pelos seus estudos de Kant e da tradição filosófica. Os principais trabalhos desse período 

são uma série de cinco ensaios sobre lógica e a doutrina das categorias (Sobre uma Nova 

Lista das Categorias), 20 publicados em 1868 nos anuais da Academia Americana de Artes 

e Ciências, três ensaios sobre teoria do conhecimento publicados no Journal of Speculative 

Philosophy entre 1868 e 1869 e um estudo sobre Berkeley publicado na North American 

Review, onde se esboça a primeira formulação da máxima pragmática. Apel dá a este 

período o título de “Da Crítica do Conhecimento à Crítica do Significado” (APEL, 1981, p. 

17) 21.  

 
19 “...the fundamental supposition of every transcendental philosophy, namely, the presupposition of 
necessary and universally valid conditions of possibility of the intersubjective validity of knowledge.” 
20 On a New List of Categories.  
21 From the Critique of Knowledge to the Critique of Meaning 
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 O segundo período (1871-1883), engloba a fundação do Clube Metafísico em 

Cambridge e vai até a demissão de Peirce do cargo de professor de lógica da Universidade 

Johns Hopkins. Seu trabalho mais conhecido deste período é a série de seis artigos 

publicados sob o título de “Ilustrações da Lógica da Ciência” no Popular Science Monthly. 

Os dois primeiros artigos desta série, “A Fixação das Crenças” e “Como Tornar Claras as 

Nossas Ideias”, são considerados como as certidões de nascimento do pragmatismo. Outros 

trabalhos importantes desse período são os Estudos de Lógica feitos em conjunto com seus 

alunos da Universidade Johns Hopkins. Para Apel este é o período da gênese do 

pragmatismo e da crítica do significado. (APEL, 1981, p. 17) 

 O terceiro período (de 1883 a 1893 ou 1902) corresponde ao período mais solitário 

da vida de Peirce, durante o qual ele muda-se para Milford, Pennsylvania e dedica-se ao 

estudo da lógica e metafísica. Seu principal trabalho filosófico desse período é constituído 

por uma série de seis ensaios sobre metafísica que são publicados no The Monist entre 1891 

e 1893, nos quais são apresentados o “Tiquismo”, o “Sinequismo” e o “Agapismo” como 

aspectos de sua cosmologia evolucionária. Neste período Peirce concebe também a 

arquitetônica final do seu sistema filosófico (1901-1902).  

 O quarto período (de 1898 ou 1902 até 1914) corresponde ao tempo em que, como 

consequência do “Discurso da Califórnia” de William James, o Pragmatismo passa a ser 

discutido internacionalmente e vai até a morte de Peirce em 1914. Os principais trabalhos 

desse período são as conferências sobre Pragmatismo em Harvard em 1903, uma série de 

três ensaios sobre Pragmatismo publicados no The Monist em 1905 e 1906 e um grande 

número de trabalhos que completam a concepção de Peirce do Pragmatismo e que não 

foram publicados durante sua vida.  

 Como já enfatizamos, o pensamento de Peirce é governado por uma arquitetônica 

que está subjacente a todos os temas por ele tratados. Assim, o principal trabalho de um 

intérprete de sua filosofia deveria ser o de pesquisar as suas diversas doutrinas visando 

encontrar as ligações entre elas existentes. Tal trabalho, considerando-se o estágio de 

desenvolvimento de sua obra quando do seu falecimento, e a julgar pelas profundas 

divergências ainda existentes entre seus comentadores, apresenta dificuldades que até hoje 

desafiam os pesquisadores mais abalizados. Apesar disso muito já foi feito e podemos já 

observar certo consenso no sentido de se determinar quais seriam as doutrinas mais 

importantes no desenvolvimento do pensamento de Peirce, ou seja, quais seriam as 
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doutrinas dominantes, em torno das quais se articula e se estabelece a ligação entre as 

diversas partes de seu sistema. Hausman defende “que existem temas básicos no 

pensamento de Peirce que podem ser usados como princípios organizadores”. 

(HAUSMAN, 1993, p. 1) 22.  Para ele são quatro esses temas: o primeiro seria o critério de 

significado pragmático que é central no que é chamado de pragmatismo, o segundo seria a 

teoria geral dos signos ou semiótica, o terceiro seria a fenomenologia onde Peirce constrói a 

sua teoria das categorias e o quarto seria a teoria da continuidade ou sinequismo. Estes 

temas na visão de Hausman estão entrelaçados e permeiam a totalidade da obra filosófica 

de Peirce. 

 Outros autores também admitem um entrelaçamento das diversas doutrinas de 

Peirce, não obstante façam escolhas diferentes para elaborar uma descrição de sua filosofia. 

Cheryl Misak na sua apresentação de Peirce escolhe sete temas a respeito dos quais 

discorre; a máxima pragmática e sua aplicação no debate sobre a natureza da verdade e da 

realidade, a semiótica, a teoria da investigação, a lógica e os três tipos de inferências: 

dedução, indução e abdução, as categorias e a metafísica. (MISAK, 2004, p. 1-26) 

Diferentemente de Hausman ela não eleva nenhum desses temas à condição de princípio 

organizador, apenas discorre a respeito de cada um visando proporcionar uma visão dos 

diversos aspectos da filosofia de Peirce. W. B. Gallie no seu estudo introdutório da filosofia 

de Peirce (GALLIE, 1975, p. 13) preocupa-se quase que exclusivamente com o 

Pragmatismo, que ele entende como um método de lógica que repercute em todos os 

demais departamentos da filosofia. Dentro dos limites do presente trabalho, sem pretender 

fornecer uma visão precisa e abrangente da obra de Peirce, destacaríamos como 

importantes portas de entrada para a sua filosofia o pragmatismo, o falibilismo, a semiótica, 

a fenomenologia e a metafísica. A seguir, procuramos dar uma visão geral de cada um 

destes temas. 

 Conhecida como a doutrina filosófica que procura estabelecer uma ligação entre 

teoria e prática ou pensamento e ação, o pragmatismo surge, de acordo com uma de suas 

versões históricas mais correntes, nos primeiros anos da década de 1870, nas reuniões de 

um grupo de estudos constituído por jovens intelectuais em Cambridge, Massachusetts. 

Este grupo autodenominava-se “O Clube Metafísico” (The Metaphysical Club) e tinha 

entre seus membros, além de Peirce, outros integrantes famosos como William James, 

 
22 “...there are basic themes in Peirce’s thought that can be used as organizing principles”. 
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Oliver Wendell Holmes Jr. e Nicholas St. John Green. Outras versões, entretanto, como a 

de Apel, defendem que Peirce antes dessa época já concebera diversas noções importantes 

que integram o pragmatismo: 

[...] é possível demonstrar que quase todas as implicações especificamente 
peircianas do Pragmatismo que mais tarde o forçam a distanciar-se dos 
seus ‘seguidores’ estavam pelo menos implícitas nos escritos de 1867-69 
e na Crítica de Berkeley de 1871, onde a primeira versão da máxima do 
pragmatismo foi formulada. (APEL, 1995, p. 15) 23  

 Na verdade o pragmatismo torna-se um grande movimento filosófico nos EUA e 

seu maior porta-voz William James na sua proclamação pública do pragmatismo em 1898, 

atribui a Peirce a ideia que dá origem a esta doutrina e aponta os seus ensaios “A Fixação 

das Crenças” e “Como Tornar Claras as nossas Ideias” de 1877 e 1878 respectivamente, 

como as certidões de nascimento do pragmatismo. W.B. Gallie ao enfatizar a pouca 

influência que tiveram os ensinamentos de Peirce no final do século XIX, afirma que se não 

fosse por essa iniciativa de James, Peirce seria completamente desconhecido pelos 

estudantes de filosofia de sua época. (GALLIE, 1966, p. 11) 

  No primeiro desses ensaios (A Fixação das Crenças) Peirce procura demonstrar 

inicialmente que os nossos conhecimentos são adquiridos na forma de crenças, para em 

seguida fazer uma análise da maneira como estes conhecimentos são adquiridos, ou seja, 

dos métodos que utilizamos para fixar as nossas crenças. Peirce entende que o que nos leva 

a escolher uma inferência diante de diversas possíveis é uma tendência de espírito. E aquela 

especial tendência de espírito que possibilitou, em determinados casos, inferências tidas 

como válidas dá o nome de princípio orientador da inferência ou do raciocínio. Existem 

inúmeros princípios orientadores do raciocínio e, ao estudá-los, Peirce nos mostra que 

quando formulamos uma indagação lógica partimos já de algumas suposições tidas como 

certas: 

Um momento de reflexão mostrará que uma variedade de fatos está já 
assumida quando a questão lógica é colocada da primeira vez. Está 
implicado, por exemplo, que existem estados de espírito como o estado de 
dúvida e o estado de crença, que a passagem de um ao outro é possível, o 

 
23 “...it is possible to show that nearly all the specifically Peircean implications of Pragmatism that later forced 
him to distance himself from his “followers” were at least implicit in the writings from 1867-69 and in the 
Berkeley review of 1871, where a first version of the pragmatic maxim was formulated.” 
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objeto da reflexão permanecendo o mesmo, e que esta transição está 
sujeita a algumas regras que obrigam todas as mentes. (CP 5:369) 24  

 O sentimento de crença estabelece em nosso espírito uma tendência, ou hábito, que 

determinará as nossas ações quando a ocasião surgir. Por outro lado, o estado de dúvida tão 

logo surja nos levará a empreender um grande esforço para retornar ao estado de crença. 

Peirce chamará este esforço de investigação e esta terá, como objetivo, por conseguinte, o 

estabelecimento da opinião ou crença. 

            Segue-se, então, a questão de se saber como podemos fixar as nossas crenças de tal 

maneira a não retornar ao estado de dúvida. Em resposta, Peirce relaciona quatro métodos, 

dos quais os três primeiros, a saber, o método da tenacidade, o método da autoridade e o 

método a priori são rejeitados e o quarto, o método científico, é apontado como o único 

método adequado. 

  No método da tenacidade as crenças são teimosamente sustentadas pela mera 

tenacidade, sem que haja qualquer questionamento ou crítica. O segundo método, o da 

autoridade, fixa as crenças pelo comando de uma autoridade, seja esta constituída por um 

tirano ou por uma instituição. O terceiro método, o método a priori, fixa as crenças pela sua 

aparente razoabilidade, sem que tenham nenhuma correspondência com os fatos. Peirce nos 

mostra que nenhum destes métodos é capaz de evitar que as crenças sejam questionadas e 

que as dúvidas apareçam. Existe um impulso social básico que faz com que as pessoas 

troquem opiniões e se influenciem umas às outras, resultando no surgimento de dúvidas 

com relação a crenças que não correspondam aos fatos. Existe a necessidade de um método 

que não determine as nossas crenças por algo estranho aos fatos e que tenha como 

fundamento algo que seja independente de nós, de forma a possibilitar que as crenças sejam 

iguais para todos os homens. Este é o método científico eleito por Peirce como o método a 

ser adotado, que é por ele descrito da seguinte forma: 

Para satisfazer as nossas dúvidas, portanto, é necessário que se encontre 
um método pelo qual as nossas crenças possam ser determinadas por nada 
que seja humano, mas por algo que tenha uma permanência externa – por 
alguma coisa sobre a qual o nosso pensamento não tenha nenhum efeito. 
Alguns místicos imaginam possuir tal método por meio de uma inspiração 
pessoal vinda das alturas. Mas essa é apenas uma forma do método da 
tenacidade, no qual a concepção de verdade como algo público ainda não 

 
24 “A moment’s thought will show that a variety of facts are already assumed when the logical question is first 
asked. It is implied, for instance, that there are such states of mind as doubt and belief – that a passage from 
one to the other is possible, the object of thought remaining the same, and that this transition is subject to 
some rules by which all minds are alike bound.” 
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está desenvolvida. No sentido por nós utilizado, a permanência externa 
não seria externa, se sua influência fosse restrita a apenas um indivíduo. 
Tem que ser algo que afete ou deveria afetar a todos os homens. E, 
embora essas afecções sejam necessariamente tão variadas quanto são as 
condições individuais, no entanto o método tem que ser tal que as 
conclusões definitivas de todos os homens sejam as mesmas. Tal é o 
método da ciência. Sua hipótese fundamental, apresentada em uma 
linguagem mais familiar, é esta: Existem coisas Reais cujos caracteres são 
inteiramente independentes da nossa opinião sobre eles; essas realidades 
afetam os nossos sentidos de acordo com leis regulares, e, embora as 
nossas sensações sejam tão diferentes quanto são as nossas relações com 
os objetos, no entanto, aproveitando-se das leis da percepção, nós 
podemos descobrir pelo raciocínio como as coisas real e verdadeiramente 
são; e qualquer homem se tiver experiência suficiente e raciocinar o 
suficiente sobre isso, será encaminhado à única conclusão verdadeira. (CP 
5.384) 25  

 Hausman (1993, p. 5-6) ao comentar este ensaio destaca três pontos que no seu 

entender devem ser enfatizados não só por servirem de base para o pragmatismo, mas 

também pela sua importância no desenvolvimento da filosofia de Peirce. Em primeiro lugar 

o papel da dúvida e da crença na investigação: “O propósito da investigação para Peirce é 

solucionar a dúvida substituindo-a por uma crença. A não ser que seja realmente sentida 

uma dúvida sobre alguma determinada incongruência na experiência, não haverá 

investigação, não haverá pensamento ativo”. 26 O segundo ponto a ser enfatizado é “que 

uma comunidade ao final seria alcançada se a investigação continuasse até um infinito 

futuro. O que é sugerido pela convicção de Peirce de que um impulso social básico iria 

inevitavelmente superar quaisquer crenças sustentadas com base nos três métodos 

mencionados (tenacidade, autoridade e a priori)” 27. E finalmente, Hausman destaca que 

 
25 “To satisfy our doubts, therefore, it is necessary that a method should be found by which our beliefs may be 
caused by nothing human, but by some external permanency – by something upon which our thinking has no 
effect. Some mystics imagine that they have such a method in a private inspiration from on high. But that is 
only a form of the method of tenacity, in which the conception of truth as something public is not yet 
developed. Our external permanency would not be external, in our sense, if it was restricted in its influence to 
one individual. It must be something which affects, or might affect, every man. And, though these affections 
are necessarily as various as are individual conditions, yet the method must be such that the ultimate 
conclusion or every man shall be the same. Such is the method of Science. Its fundamental hypothesis, 
restated in more familiar language, is this: There are Real things, whose characters are entirely independent of 
our opinions about them; Those realities affect our senses according to regular laws, and, though our 
sensations are as different as our relations to the objects, yet, by taking advantage of the laws of perception, 
we can ascertain by reasoning how things really and truly are; and any man, if he have sufficient experience 
and reason enough about it, will be led to the one True conclusion.” 
26 “The purpose of inquiry for Peirce is to settle doubt by replacing it with belief. Unless there were doubt, 
real felt doubt about some definite incongruity in experience, the would be no inquiry, no active thinking.” 
27 “...that a final community would be reached if inquiry were continued into the finite future. This is 
suggested by Peirce’s conviction that a basic social impulse would inevitably overcome any beliefs held on 
the basis of any one of the three methods just mentioned”.  
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“o método científico pressupõe algo que seja independente da investigação, alguma 

condição objetiva que iria, no longo prazo, preencher os propósitos cognitivos de todo 

investigador. Esta condição é a realidade.” 28 

 No segundo ensaio (Como tornar claras as nossas ideias), Peirce inicialmente critica 

os critérios utilizados pelos lógicos para determinar a clareza e a distinção das ideias. 

Ressalta a obscuridade do método por eles utilizado para determinar a clareza das ideias, 

quando estes propõem que ela seja alcançada quando a ideia é apreendida onde quer que 

apareça, de forma a nunca ser confundida com outra. Para Peirce “quando os lógicos falam 

de ‘claridade’, eles nada mais querem exprimir do que a familiaridade com uma ideia, de 

vez que eles consideram essa qualidade como um mérito menor, que precisa ser 

complementado por outro que eles chamam de distinção”. (CP 5: 389) 29. Ou ainda em: 

Uma ideia distinta é definida como aquela que nada contém que não seja 
claro, [...] por conteúdos de uma ideia os lógicos entendem o que quer que 
esteja contido na sua definição. De tal forma que uma ideia é 
distintamente apreendida, de acordo com eles, quando nós podemos dar 
uma definição precisa delas, em termos abstratos. (CP 5: 390) 30  

 Obviamente, estes métodos, que são atribuídos a Descartes e Leibniz, não são 

satisfatórios e Peirce passa a demonstrar que os princípios que colocara no ensaio anterior 

(A Fixação das Crenças) “[...] conduzem, de imediato, a um método de alcançar a clareza 

de pensamento em um grau maior do que na ‘distinção’ dos lógicos”. (CP 5: 394) 31  

 Visando, então, alcançar esse método Peirce retoma o tema do ensaio anterior, 

agora para demonstrar que a única função do pensamento é o estabelecimento da opinião ou 

fixação da crença e esta função se desencadeia com o aparecimento da dúvida. A dúvida 

provoca uma irritação que põe o pensamento em movimento e a crença apazigua o 

pensamento deixando-o em um estado de repouso. Peirce mostra-nos também que a crença 

aparece como uma regra de ação que se incorpora em um hábito e que além de orientar as 

nossas ações influencia o nosso pensar futuro. Peirce descreve-nos o encadeamento que se 

 
28 “...that the scientific method presupposes something that is independent of inquiry, some objective 
condition that would in the long run fulfill the cognitive aims of every inquirer. This condition is reality.” 
29 “...that when the logicians speak of ‘clearness’, they mean nothing more than such a familiarity with na 
idea, since they regard the quality as but a small merit, which needs to be supplemented by another, which 
they call distinctness.” 
30 “A distinct idea is defined as one which contains nothing which is not clear. [...] by contents of an idea 
logicians understand whatever is contained in its definition. So that an idea is distinctly apprehended, 
according to them, when we can give a precise definition of it, in abstract terms.” 
31 “...lead, at once, to a method of reaching a clearness of thought of higher grade than the ‘distinctness’ of the 
logicians.” 
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estabelece entre crença, hábito, ação, dúvida, pensamento, investigação, sensação e 

significado para concluir em seguida que: 

[...] toda função do pensamento é produzir hábitos de ação; e qualquer 
coisa que esteja ligada a um pensamento, mas que seja irrelevante para o 
seu propósito, é um acréscimo dele, mas não uma parte dele. Se houver 
uma unidade entre nossas sensações que não tenha referência a como 
devemos agir numa dada ocasião, não chamamos a isso de pensamento. 
Para desenvolver seu significado, temos que, portanto, simplesmente 
determinar que hábitos ele produz, pois o que uma coisa significa equivale 
simplesmente aos hábitos que ela envolve. Ora, a identidade de um hábito 
depende de como ele poderia levar-nos a agir, não meramente nas 
circunstâncias prováveis, mas naquelas que possivelmente poderiam 
ocorrer, não importando quão improváveis elas possam ser. O que um 
hábito é depende de quando e de como ele nos leva a agir. No que respeita 
ao quando, todo estímulo para a ação é derivado de uma percepção; no 
que respeita ao como, todo propósito da ação é produzir algum resultado 
sensível. Assim nós chegamos a o que é tangível e concebivelmente 
prático, como a raiz de toda distinção real do pensamento, não importa 
quão sutil ela possa ser; e não há distinção de significado tão frágil que 
consista em algo que não seja uma possível diferença de prática. (CP 5: 
400) 32  

  E, finalmente, Peirce apresenta a regra para se atingir este grau mais avançado de 

clareza, que mais tarde veio a ser conhecida como a máxima do pragmatismo: “Considere-se 

que efeitos, que poderiam concebivelmente ter aspectos práticos, nós concebemos ter o objeto de 

nossa concepção. Então, a nossa concepção desses efeitos é o todo da nossa concepção do objeto”. 

(CP 5.402) 33  

 Diferentemente dos demais pragmatistas que procuravam extrair consequências 

demasiadamente amplas da ligação entre teoria e prática, Peirce na sua máxima procura 

seguir uma linha mais estrita no sentido de buscar nos efeitos práticos o significado de 

nossas concepções. Mais precisamente, a máxima pragmática apresenta-se como uma regra 

para se avaliar o significado de termos gerais, mais especificamente termos filosóficos e 

 
32 “...the whole function of thought is to produce habits of action; and that whatever there is connected with a 
thought, but irrelevant to its purpose, is an accretion to it, but no part of it. If there be a unity among our 
sensations which has no reference to how we shall act on a given occasion, as when we listen to a piece of 
music, why we do not call that thinking. To develop its meaning, we have, therefore, simply to determine 
what habits it involves. Now, the identity of a habit depends on how it might lead us to act, not merely under 
such circumstances as are likely to arise, but as might possibly occur, no matter how improbable they may be. 
What the habit is depends on when and how it causes us to act. As for when, every stimulus to action is 
derived from perception; as for how, every purpose of action is to produce some sensible result. Thus, we 
come down to what is tangible and conceivably practical, as the root of every real distinction of thought, no 
matter how subtitle it may be; and there is no distinction of meaning so fine as to consist in anything but a 
possible difference of practice.” 
33 “Consider what effects, that might conceivably have practical bearings, we conceive the object of our 
conception to have. Then our conception of these effects is the whole of our conception of the object.” 
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científicos, o que a caracteriza antes como um método de lógica do que com uma teoria 

filosófica. Ao concebê-la Peirce tinha em mente criar uma regra para avaliar os termos 

filosóficos utilizados principalmente na metafísica e, dessa forma, estabelecer o seu 

conteúdo efetivo. Aqueles termos nos quais não se identificassem efeitos sensíveis seriam 

considerados termos vazios de significado e por isso deveriam ser descartados.  

 Outro aspecto a destacar é o fato de Peirce ser um realista o que, não só resulta em 

importantes implicações para a sua filosofia, mas também diferencia sua doutrina dos 

demais pragmatismos. Cornelis De Waal utiliza a oposição entre realismo e nominalismo 

para descrever as diferenças de interpretação da máxima do pragmatismo existentes entre 

Peirce e William James: 

Peirce é um realista e James um nominalista. Para os nominalistas, apenas 
os particulares são reais. Consequentemente, uma interpretação 
nominalista da máxima do pragmatismo, que é o que James fornece no 
The Will to Believe, relaciona o significado de nossas concepções a 
efeitos particulares ou experiências concretas. Peirce, por outro lado, 
sustenta que alguns gerais são também reais. Não apenas isto, mas em 
uma interpretação realista da máxima do pragmatismo, o significado de 
uma concepção pode ser, e frequentemente deve ser, ligado a um geral, 
não a particulares. (DE WAAL, 2005, p. 91) 34  

 Em 1905, visando diferenciar a sua concepção de pragmatismo das diversas 

variantes populares que haviam surgido, Peirce publica na revista The Monist um artigo 

com o título de ‘O que é Pragmatismo’ (CP 5.411-437) 35. Neste artigo ele nos conta que o 

pragmatismo surgiu em consequência de sua experiência em laboratório e do convívio com 

experimentalistas. Nesta experiência ele constata que a mente dos homens de ciência é 

moldada pela sua vida no laboratório e “sua tendência é pensar sobre todas as coisas 

exatamente como elas são pensadas em um laboratório, isto é, como uma questão de 

experimentação.” (CP 5: 411) 36. Ao mesmo tempo, Peirce identifica em alguns esforços de 

pensamento de filósofos como Kant, Berkeley e Spinoza o mesmo modo de pensar dos 

experimentalistas e isto o leva a adotá-lo para o estudo da filosofia.  

 
34 “Peirce is a realist and James a nominalist. For nominalists, only particulars are real. Consequently, a 
nominalistic interpretation of the pragmatic maxim, which is what James provides in The Will to Believe, 
relates the meaning o four conceptions to particular effects or concrete experiences. Peirce, on the other hand, 
holds that some generals are also real. Not only that, but on a realistic interpretation of the pragmatic maxim, 
the meaning of a conception can be, and often should be, connected with a general, not with particulars.” 
35 “What Pragmatism is” 
36 “...his disposition is to think of everything just as everything is thought of in the laboratory, that is, as a 
question of experimentation”. 
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 Ao formular este modo de pensar, Peirce oferece-nos uma nova versão da máxima 

do pragmatismo, que surge agora ampliada pela introdução de um novo elemento, a 

conduta da vida: 

Esforçando-se, como um homem desse tipo (o experimentalista) 
naturalmente faria, para formular o que de fato aprovava, ele (Peirce) 
construiu uma teoria de que uma concepção, isto é, o conteúdo racional de 
uma palavra ou outra expressão reside exclusivamente em sua concebível 
influência sobre a conduta da vida; de modo que, como obviamente nada 
que possa não resultar de experiências pode ter qualquer influência direta 
sobre a conduta, se se puder definir corretamente todos os fenômenos 
experimentais concebíveis que a afirmação ou a negação de um conceito 
possam implicar, ter-se-á aí a definição completa do conceito, e nele não 
há mais absolutamente nada. Para esta doutrina ele inventou o nome de 
pragmatismo. (CP 5: 412) 37  

 Entretanto, descontente com o fato de o termo pragmatismo estar sendo utilizado de 

maneira inadequada, principalmente em jornais literários, e em sentido muitas vezes 

completamente oposto àquele para o qual fora concebido, Peirce decide substituí-lo na 

designação dessa doutrina pela palavra “pragmaticismo”, a qual ele atribui a qualidade de 

ser “suficientemente feia para estar a salvo dos raptores”. (CP 5: 414) 38  

 Finalmente, neste mesmo artigo de 1905, Peirce anuncia para um próximo artigo a 

apresentação de uma prova da verdade do pragmatismo, em que adianta ele, “envolveria 

essencialmente o estabelecimento da verdade do sinequismo.” (CP5: 415) 39. Na verdade, a 

busca de uma prova da verdade do pragmatismo passa a ser um dos principais focos dos 

estudos filosóficos de Peirce até o final dos seus dias. 

 Dentre as mais importantes doutrinas de Peirce destaca-se o falibilismo, cuja 

presença é notada nos mais diversos aspectos de sua filosofia. Hausman aponta a maneira 

mais hipotética do que categórica com que Peirce apresenta a sua filosofia, como resultado 

de seu forte comprometimento com o falibilismo. (cf. HAUSMAN, 1993, p. 7). Delaney, 

por seu turno, declara que “uma das mais importantes chaves para a apreciação da atitude 

global de Peirce no que se refere ao conhecimento humano é sua generalizada postura 

 
37 “Endeavoring, as a man of that type naturally would, to formulate what he so approved, he framed the 
theory that a conception, that is, the rational purport of a word or other expression lies exclusively in its 
conceivable bearing upon the conduct of life; so that, since obviously nothing that might not result from 
experiment can have any direct bearing upon conduct, if one can define accurately all the conceivable 
experimental phenomena which the affirmation or denial of a concept could imply, one will have therein a 
complete definition of the concept, and there is absolutely nothing more in it.”  
38 “...is ugly enough to be safe from kidnappers.” 
39 “..., would essentially involve the establishment of the truth of synechism.” 
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falibilística.” (DELANEY, 1993, p. 106). A mais completa descrição do falibilismo nos é 

fornecida por Peirce em um manuscrito de 1897 onde podemos ler o que segue: 

Todo raciocínio positivo é da natureza de julgar a proporção de alguma 
coisa no todo de uma coleção pela proporção encontrada em uma amostra. 
Consequentemente, existem três coisas que nunca podemos esperar 
alcançar pelo raciocínio, quais sejam certeza absoluta, exatidão absoluta e 
universalidade absoluta. Nós não podemos estar absolutamente certos de 
que nossas conclusões sejam nem mesmo aproximadamente verdadeiras; 
pois a amostra pode ser completamente diferente do restante da coleção. 
Nós não podemos nem mesmo imaginar a probabilidade de estarmos 
exatos; porque a amostra não consiste senão de um número finito de 
exemplares e apenas admite valores especiais da proporção buscada. 
Finalmente, mesmo se nós pudéssemos descobrir com absoluta certeza e 
exatidão que a razão de homens pecadores para todos os homens seria de 
1 para 1; ainda assim entre as infinitas gerações de homens haveria espaço 
para algum número finito de homens sem pecado sem violar a proporção. 
Seria o mesmo no caso de um bezerro com sete pernas. Ora se exatidão, 
certeza e universalidade não podem ser alcançadas pelo raciocínio, não 
haverá certamente outro meio pelo qual elas possam ser alcançadas. (CP 
1: 141-2) 40 

 Desta declaração de Peirce podemos concluir que para ele todo conhecimento é da 

natureza do conhecimento científico. Como vimos, para Peirce conhecimentos são crenças 

e no caso dos conhecimentos científicos, são crenças fixadas por meio do método 

científico. As crenças equivalem a hipóteses que submetidas a experimentos constantes 

ainda não despertaram dúvidas, proporcionando com isso uma credibilidade contínua e 

progressiva, isto é, cada vez maior. Constata-se, portanto, que Peirce não está preocupado 

com a certeza, pois como postula C. J. Misak, “o fato de não poder haver prova de que 

nenhuma crença seja verdadeira é algo a ser aceito e não deve causar ansiedade”. 

(MISAK, 1991, p. 51) 41. Mesmo os nossos conhecimentos concebidos como mais seguros 

podem ser assaltados por uma dúvida. Delaney (1993, p. 109-110) ao atribuir à experiência 

de Peirce como cientista profissional parte da origem do falibilismo, relata-nos como ele 
 

40 “All positive reasoning is of the nature of judging the proportion of something is a whole collection by the 
proportion found in a sample. Accordingparaly, there are three things to which we can never hope to attain by 
reasoning, namely, absolute certainty, absolute exactitude, absolute universality. We cannot be absolutely 
certain that our conclusions are even approximately true; for the sample may be utterly unlike the unsampled 
parto f the collection. We cannot pretend to be even probably exact; because the sample consists of but a 
finite number of instances and only admits special values the proportion sought. Finally, even if we could 
ascertain with absolute certainty and exactness that the ratio of sinful men to all men was as 1 to 1; still 
among the infinite generations of men there would be room for any finite number of sinless men without 
violating the proportion. The case is the same with the seven legged calf. Now if exactitude, certitude, and 
universality are not to be attained by reasoning, there is certainly no other means by which they can be 
reached.”  
41 “The fact that there can be no proof that any belief is absolutely true is something to be taken for granted 
and should not cause anxiety”. 
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sempre se impressionava com o fato de as medições, feitas em experiências de laboratório, 

sempre terem caráter aproximativo; nunca sendo possível a precisão absoluta e estando 

sempre presente a possibilidade de erro nas observações.  

  Ivo A. Ibri, ao comentar o indeterminismo ontológico e a matriz evolucionista na 

filosofia de Peirce, mostra-nos que em um universo em evolução contínua e sob a 

influência do princípio do acaso, as leis da natureza sofrem desvios impossíveis de se 

prever, que desautorizam a crença na possibilidade delas servirem de base para uma 

determinação final: “[...] seria absurdo pretender que a representação daquelas leis 

contenha uma determinação que a evolução ainda não lhes conferiu. Por conseguinte, a 

experiência, como sujeito do pensamento, não poderá impor à sua representação o tecido 

lógico da necessidade estrita” (IBRI, 1992, p. 51). Para Ibri seria este o fundamento 

metafísico do falibilismo de Peirce. De fato, em um mundo em evolução contínua e onde 

impera o princípio do acaso não há como atingir a certeza absoluta, pois todas nossas 

constatações estariam sujeitas a desvios, antes mesmo de se levar em conta a alta 

probabilidade da ocorrência de erros de observação.  

  Finalmente, podemos ainda observar que o falibilismo, ao considerar que pelo 

raciocínio não se pode obter a certeza, demonstra certa afinidade com o ceticismo que 

sustenta algo equivalente. Ao deparar-se com esta questão, Hookway esclarece-nos que “o 

falibilismo de Peirce difere do ceticismo apenas porque ele afirma ser capaz de provar o 

teorema que, se nós investigarmos de maneira suficientemente eficiente, e por tempo 

suficientemente longo, então teremos a garantia, no final, de chegar à verdade”. 

(HOOKWAY, 1985, p. 73) 42. Enquanto o ceticismo ao constatar a impossibilidade da 

certeza suspende o julgamento, Peirce exorta o pesquisador a jamais barrar o caminho da 

investigação, pois se ele adotar o método adequado, qual seja o método da ciência, ele 

poderá finalmente chegar à verdade. 

 Desde seus primeiros trabalhos filosóficos Peirce preocupa-se com a função dos 

signos em nosso pensamento. No seu estudo de 1868 publicado com o título de Questões 

referentes a certas faculdades reivindicadas pelo homem, Peirce fornece-nos uma descrição 

de como o nosso pensamento só pode ser feito por meio de signos: 

 
42  “Peirce’s fallibilism differs from skepticism only because he claims to be able to prove the teorem that, if 
we were to inquire efficiently enough, and for long enough, then we are garanteed, eventually, to arrive at the 
truth”. 
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Se seguirmos o enfoque dos fatos externos, os únicos casos de 
pensamento que nos é dado encontrar são de pensamento em signos. Não 
há de modo claro, qualquer outro pensamento que possa ser evidenciado 
pelos fatos externos. Mas já vimos que é só através dos fatos externos que 
o pensamento pode ser em geral conhecido. Desta forma, o único 
pensamento possivelmente conhecível é o pensamento em signos. Mas um 
pensamento que não se pode conhecer não existe. Todo pensamento, 
portanto, deve necessariamente estar nos signos. (CP 5: 251) 43  

 Partindo desta constatação inicial, Peirce irá aprofundar o seu estudo dos signos e 

acabará por elaborar toda uma teoria dos signos que marcará o seu pioneirismo na 

semiótica e terá fortes implicações para o seu pragmatismo.  

 Para Peirce, os signos são estudados pela semiótica, que para ele é apenas um outro 

nome que se dá à lógica considerada em seu sentido geral. Cheryl Misak (2004, p. 8) 

enfatiza a importância de dois aspectos na teoria dos signos de Peirce: de um lado, aponta a 

posição central ocupada pela interpretação nessa teoria, e de outro, informa-nos que Peirce 

sustentava que a relação entre signo e referente não era suficiente para dar conta da 

representação. A representação, para ele, tinha uma estrutura triádica, isto é, composta por 

três elementos: signo, objeto e interpretante. Assim Peirce analisa a situação dos signos e 

como o processo de funcionamento dos signos torna inteligíveis as experiências: 

Um signo, ou representamen, é alguma coisa que representa algo para 
alguém, sob certo aspecto ou modo. Ele se dirige a alguém, isto é, ele cria 
na mente dessa pessoa um signo equivalente, ou talvez um signo mais 
desenvolvido. Esse signo que ele cria eu chamo de interpretante do 
primeiro signo. O signo representa alguma coisa, seu objeto. Ele 
representa esse objeto, não em todos os seus aspectos, mas em referência 
a um tipo de ideia, que eu tenho às vezes chamado de fundamento do 
representamen. (CP 2.228) 44  

 Podemos ver nessa explicação como signo e objeto interagem com a interpretação. 

E como cada novo interpretante gera, com sua interpretação, um novo signo, estabelecendo 

um processo de interpretação contínuo. As possibilidades de interpretação nunca se 

 
43 “If we seek the light of external facts, the only cases of thought which we can find are of thought in signs. 
Plainly, no other thought can be evidenced by external facts. But we have seen that only by external facts can 
thought be known at all. The only thought, then, which can possibly be cognized does not exist. All thought, 
therefore, must necessarily be in signs.”  
44 “A sign, or representamen, is something which stands to somebody for something in some respect or 
capacity. It addresses somebody, that is, it creates in the mind of that person an equivalent sign, or perhaps a 
more developed sign. That sign which it creates I call the interpretant of the first sign. The sign stands for 
something, its object. It stands for that object, not in all respects, but in reference to a sort of idea, which I 
have sometimes called the ground of the representamen.”  
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exaurem, sempre podem surgir novos aspectos, novas interpretações e, consequentemente 

novos signos. 

 Esta é a teoria dos signos de Peirce em sua forma mais abreviada. Em seguida, essa 

teoria se desenvolve e além de distinguir diversos tipos de objetos e de interpretantes, 

desenvolve uma tabela com sessenta e seis tipos de signos, dos quais são derivadas 59.049 

outras variedades deles. Os signos dividem-se basicamente em três tipos diferentes: ícones, 

índices e símbolos. A cada um desses tipos de signos, dos quais todos os outros são 

derivados, corresponde um aspecto da relação triádica da representação: signo, objeto e 

interpretante.  

 Ícones são signos que exibem uma semelhança ou similaridade com o seu objeto. 

Exemplo clássico é o retrato que é o ícone do retratado e o mapa que é o ícone de uma 

região geográfica. O retrato busca uma semelhança com o retratado que é seu objeto, da 

mesma forma que o mapa procura reproduzir com seus contornos as mesmas formas da 

área geográfica que é seu objeto. “Peirce argumenta que o significado dos signos icônicos 

repousa principalmente na sua conotação: o que faz de uma pintura ou de um mapa um 

ícone é o fato de suas qualidades ou atributos parecerem as qualidades ou atributos dos 

seus objetos”. (MISAK, 2004, p. 8) 45  

 Índices são signos que indicam seus objetos e com eles estabelecem uma conexão. 

Os sintomas são índices de doenças e fumaça é índice de fogo: 

A qualidade essencial de um índice é sua habilidade de compelir a 
atenção. Um dedo apontado, a batida em uma porta, ou um pronome 
demonstrativo, tal como ‘ali’ ou ‘aquilo’, chamam a atenção para o seu 
objeto ao fazer o intérprete focalizar o objeto. Assim, um índice ao ser 
direcionado para o objeto tem a sua denotação ou extensão como seu 
aspecto mais proeminente. (MISAK, 2004, p. 8-9) 46  

 Símbolos são signos que se relacionam com seus objetos com base em uma regra ou 

uma convenção. Palavras, hipóteses e argumentos podem ser utilizados como símbolos 

desde que sejam entendidos como tais. “Um símbolo tem significado pragmático porque 

 
45 “Peirce argues that the meaning of iconic signs lies mostly in their connotation: what makes a painting or a 
map an icon is that its qualities or attributes resemble the qualities or attributes of its object.”  
4646“The essential quality of an index is its ability to compel attention. A pointing finger, a knock on the door, 
or a demonstrative pronoun, such as ‘there’ or ‘that’, draws attention to its object by getting the interpreter to 
focus on the object. So an index, by being object-directed, has its denotation or extension as its most 
prominent feature.” 
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pode ser usado para causar um efeito específico no intérprete, se quem o pronuncia sabe 

como os intérpretes habitualmente interpretam o signo.” (MISAK, 2004, p. 9) 47  

 A semiótica tem um papel importante no pragmatismo. Hausman (1993, p. 8) vê 

uma conexão óbvia entre pragmatismo e semiótica:  

A máxima do pragmatismo é um critério de significado, e o veículo 
essencial do significado é o signo. Além disso, conceitos que têm 
significado referem-se aos significados que eles têm. Se, então, um 
conceito tem significado, ele tem que ser um signo que tem um objeto. 
Este objeto, em parte, consiste nas consequências referidas pelo signo. 48  

 Na sua classificação das ciências Peirce coloca a fenomenologia no topo das 

ciências que compõem a filosofia, antecedendo as ciências normativas (lógica, ética e 

estética) e a metafísica que vêm em seguida. Peirce utiliza o critério da origem para 

estabelecer a sua classificação: procura identificar o princípio básico de cada ciência, a sua 

ideia definidora, para depois buscar a origem dessa ideia em outra ciência mais básica. 

Assim, dentro da filosofia, a fenomenologia seria a ciência mais básica, ou aquela onde as 

outras ciências vão buscar os seus princípios. 

           O objetivo da fenomenologia é estudar os fenômenos, e este estudo desenvolve-se, 

inicialmente, pelo inventário de tudo que aparece para a nossa experiência, determinando 

em seguida os elementos que compõem essas experiências e dividindo-as em classes de 

experiências ou categorias. Em seu trabalho denominado “Esboço de uma classificação das 

ciências” 49, Peirce descreve a fenomenologia da seguinte forma: “Fenomenologia 

descobre e estuda os tipos de elementos universalmente presentes no fenômeno; 

significando por fenômeno, o que quer que esteja presente na mente a qualquer tempo e de 

qualquer maneira”. (CP 1: 186) 50  

 Desta forma, os elementos dos fenômenos não são estudados do seu ponto de vista 

particular, mas do seu ponto de vista geral. Os fenômenos constituem as nossas 

experiências e estas são classificadas em categorias universais, “... o aspecto particular da 

experiência é irrelevante na formação de uma categoria, já que o que a entretecerá é um 

 
47 “ A symbol has pragmatic meaning because if the utterer knows how interpreters habitually interpret a sign, 
she can use the sign to cause a certain effect in the interpreter.”  
48 “The pragmaticist’s maxim is a criterion of meaning, and the essential vehicle of meaning is the sign. 
Further, concepts that have meaning are referential to the meanings they have. If, then, a concept has 
meaning, it must be a sign that has an object. This object, in part, consists of the consequences referred to by 
the sign.” 
49 “An outline classification of the sciences”. 
50 “Phenomenology ascertains and studies the kinds of elements universally present in the phenomenon; 
meaning by the phenomenon, whatever is present at any time to the mind in any way”. 
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modo geral de ser que permeia toda a experiência”. (IBRI, 1992, p. 4). Outro aspecto 

importante que é apontado por Ibri refere-se ao fato de que a “[...] fenomenologia não 

pretende ser uma ciência da realidade, mas, apenas, buscará escrutinizar as classes que 

permeiam toda experiência comum, ficando restritas às suas aparências.” (IBRI, 1992, p. 

5). A realidade será o objeto de estudo da metafísica, cujas bases, seguindo a lógica da 

classificação das ciências, Peirce irá buscar na fenomenologia.  

 Os modos de ser da experiência são agrupados em apenas três categorias universais 

– primeiridade, segundidade e terceiridade – que Peirce entende ser o número máximo de 

categorias possíveis: 

Não existem mais do que três categorias Cenopitagóricas. Pois a primeira 
categoria é experiência não relativa, a segunda é experiência de uma 
relação diádica e a terceira é experiência de uma relação triádica. É 
impossível analisar uma relação triádica, ou fato sobre três objetos, como 
relações diádicas; pois a própria ideia de um composto supõe duas partes, 
pelo menos, e um todo, ou três objetos, pelo menos, no total. Por outro 
lado, toda relação tetrádica, ou fato sobre quatro objetos pode ser 
analisada como um composto de relações triádicas. (CP 7: 537)  51  

 Em todas as nossas experiências podemos identificar a presença de todas as 

categorias ao mesmo tempo. Elas sempre estão entrelaçadas, mesmo quando se evidencia o 

predomínio de apenas uma delas. Esta é uma das doutrinas de Peirce de mais difícil 

compreensão, ele próprio nos adverte para essas dificuldades: 

Muito ruim é a noção das categorias que pode ser feita em uma leitura. 
Elas devem crescer em nossa mente, sob o calor solar do pensamento 
árduo, diário, bem focalizado e certeiro; e vocês devem ter paciência, pois 
é preciso um longo tempo para amadurecer o fruto. (CP 1: 521) 52  

 Realmente, o próprio Peirce deteve-se por muitos anos no estudo das categorias, 

começando em 1867 quando ele apresenta seu estudo, “Sobre uma Nova Lista de 

Categorias” (CP 1:545-559) 53, à Academia Americana de Artes e Ciências. Neste trabalho 

 
51 “There are no more Kainopythagorean categories than these three. For the first category is nonrelative 
experience, the second is experience of a dyadic relation, and the third is experience of a triadic relation. It is 
impossible to analyze a triadic relation, or fact about three objects, into dyadic relations; for the very idea of a 
compound supposes two parts, at least, and a whole, or three objects, at least, in all. On the other hand, every 
tetradic relation, or fact about four objects can be analyzed into a compound of triadic relations.”  
52 “Very wretched is the notion of the categories that can be conveyed in one lecture. They must grow up in 
the mind, under the hot sunshine of hard thought, daily, bright, well-focused, and well-aimed thought;  and 
you must have patience, for long time is required to ripen the fruit.” 
53 “On a New List of Categories” 
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ele fixa as bases sobre as quais serão desenvolvidas futuramente as categorias na sua 

fenomenologia. Houser faz a seguinte avaliação deste trabalho: 

A culminação de um esforço de dez anos e a pedra fundamental no 
sistema filosófico de Peirce, ele argumenta a favor de um novo conjunto 
pós Kantiano de categorias (ou concepções universais) ao demonstrar que 
elas são requeridas para a unificação da experiência. O argumento de 
Peirce é essencialmente uma derivação lógica, embora dependa de um 
tipo de separação mental que ele chamava de ‘prescisão’, a qual é também 
requerida para a sua posterior derivação fenomenológica das categorias. 
(HOUSER, 1992, p. 1) 54  

 ‘Prescisão’ ou abstração para Peirce é um processo de separação mental por meio 

do qual podemos demonstrar que alguns elementos podem ser prescindidos de outros na 

concepção de um objeto, enquanto outros elementos não podem ser prescindidos. Desta 

forma, a primeiridade pode ser prescindida da segundidade e ambas podem ser prescindidas 

da terceiridade. Entretanto, como a ‘prescisão’ não é um processo recíproco, a terceiridade 

não pode ser prescindida da segundidade e, ambas, não podem ser prescindidas da 

primeiridade. 

 A primeira categoria ou primeiridade é o modo de ser da experiência que pode ser 

associado às ideias de indeterminação, liberdade, espontaneidade, multiplicidade e 

incondicionalidade. Tudo que é primeiro não depende de nenhum outro, não há um 

antecedente que o condicione. É a categoria da qualidade, onde o que se manifesta são 

qualidades de sentimento. “Todo fenômeno tem um aspecto qualitativo, ou uma presença 

imediata que oferece o fenômeno como completa possibilidade.” (HAUSMAN, 1993, p. 

10) 55 Outro aspecto importante é o ressaltado por Ibri na seguinte passagem:  

Este estado de consciência de experienciar uma mera qualidade, como 
uma cor ou um som, caracteriza-se por ser uma experiência imediata em 
que não há, para esta mesma consciência, fluxo de tempo. Simples em si 
mesmo, este estado de consciência tinge-se não pelo passado como 
alteridade nem pelo futuro por meio da intencionalidade de um plano, que 
é da natureza do pensamento. Ela é uma consciência que, por ser o que é 
sem referência a mais nada, está absolutamente no presente, na sua 
ruptura com passado e futuro. (IBRI, 1992, p. 10) 

 
54 “The culmination of a ten-year effort and the keystone of Peirce’s system of philosophy, it argues for a new 
post-Kantian set of categories (or universal conceptions) by demonstrating that they are required for the 
unification of experience. Peirce’s argument is essentially a logical derivation, though it depends on a type of 
mental separation he called ‘prescision’, which is also required for his later phenomenological derivation of 
the categories”.  
55 “Every phenomenon has a qualitative aspect, or an immediate presence that offers the phenomenon as sheer 
possibility.” 
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 A segunda categoria ou segundidade pode ser vista como a categoria da alteridade. 

Nesta categoria aparece o segundo em relação ao primeiro, ou um fato bruto que se impõe 

ao nosso ego, apresentando-se como outro. As experiências destas categorias apresentam-se 

como oposições, ou situações onde há uma dualidade, duas coisas que se opõem, ou seja, 

que resistem uma à outra: 

Você tem este tipo de consciência de uma maneira pura, com alguma 
aproximação, quando coloca seu ombro contra uma porta e tenta forçá-la 
a se abrir. Você tem um sentimento de resistência e, ao mesmo tempo, um 
sentimento de esforço. Não pode haver resistência sem esforço; não pode 
existir esforço sem resistência. Eles são apenas dois modos de descrever a 
mesma experiência. É uma dupla consciência. (CP 1: 324, apud IBRI, 
1992, p. 7).  

 Sempre que encontramos resistência à nossa vontade ou quando diferenciamos uma 

coisa de outra, estaremos diante de uma experiência de segundidade. Entretanto, a 

inteligibilidade ainda não estará presente no modo de ser dos fenômenos desta categoria, 

mas apenas o desencadear de um impulso na busca de uma inteligibilidade que 

encontraremos na categoria seguinte. 

 A terceira categoria ou terceiridade é a categoria da mediação, da inteligibilidade. A 

terceiridade envolve uma mediação entre duas coisas, o terceiro que estabelece uma 

ligação entre o primeiro e o segundo. Nesta categoria a consciência tem uma experiência de 

síntese, de aprendizado, pela ligação que fazemos de duas ideias a um conceito geral. 

Generalidade e fluxo de tempo são elementos essenciais desta categoria; pelo pensamento, 

que requer um fluxo de tempo para ser desenvolvido, nós estabelecemos uma generalidade 

que constitui uma cognição. Peirce resume as categorias fenomenológicas na seguinte 

passagem: 

Parece, então, que as verdadeiras categorias da consciência são: primeira, 
a consciência que pode ser incluída com um instante de tempo, 
consciência passiva de qualidade, sem reconhecimento ou análise; 
segunda, consciência de interrupção no campo da consciência, sentido de 
resistência, de um fato externo, de alguma outra coisa; terceira, 
consciência sintética, ligação com o tempo, sentido de aprendizagem, 
pensamento. (CP 1: 377, apud IBRI, 1992, p. 13-14) 

 Para Peirce a metafísica é a ciência da realidade. Enquanto a fenomenologia procura 

inventariar os fenômenos e classificá-los quanto ao seu modo de ser. A metafísica procura 

estudar a realidade que está por detrás destes fenômenos. A fenomenologia estuda as 

aparências ou o que afeta os nossos sentidos, ao passo que a metafísica procura estudar a 
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realidade que está subjacente a essas aparências, ou, nas palavras de Peirce: “seu negócio é 

estudar os mais gerais aspectos da realidade e os objetos reais”. (CP 6: 6) 56  

 Na classificação das ciências que compõem a filosofia, a metafísica está colocada 

na terceira posição, antecedida pelas ciências normativas (lógica, ética e estética) e pela 

fenomenologia e exatamente nestas ciências que a antecedem a metafísica irá buscar os 

seus princípios, as suas ideias definidoras. Tendo como ponto de partida os fenômenos, a 

metafísica irá utilizar os princípios da lógica como instrumentos para buscar os modos de 

ser da realidade. Como ensina-nos Ibri, trata-se de “desenvolver o início da ampla resposta 

à questão: como deve ser o mundo para que ele me apareça assim? Uma investigação 

desta natureza não poderá prescindir da Lógica, como o faz a fenomenologia.” (IBRI, 

1992, p. 21). 

 Peirce irá buscar no realismo escolástico, mais especificamente no realismo de Duns 

Scotus, a inspiração para a elaboração da sua concepção de realidade. Peirce descreve o 

conceito de realidade de Scotus como sendo “... aquele modo de ser em virtude do qual a 

coisa real é como ela é sem consideração do que qualquer mente ou qualquer coleção 

definida de mentes possa representá-la ser.” (CP 5: 565, apud IBRI, 1992, p. 25). Robert 

Almender (1980, p. 160-1) observa que este seria o realismo epistemológico de Scotus, 

havendo também um realismo lógico: “[...] o termo ‘realismo’ pode também ser utilizado 

para designar a doutrina do realismo lógico em que os universais são em algum sentido 

reais e funcionam como referentes para termos gerais.” 57 Para Almender, Peirce, ao 

adotar o realismo de Scotus, “[...] estava preocupado com o realismo lógico e não com o 

realismo epistemológico”. (ALMEDER, 1980, p. 160) 58 Ibri, por seu turno, adota uma 

posição diferente quanto à influência de Scotus no realismo de Peirce, quando enfatiza os 

atributos de alteridade e de generalidade que se pode identificar no realismo de Peirce. De 

fato, Peirce ao tratar das categorias demonstra uma preocupação quanto ao aspecto 

epistemológico do realismo ao afirmar que: “Na ideia de realidade, a Segundidade é 

predominante; pois realidade é aquilo que insiste, forçando seu modo de ser à recognição 

como alguma outra coisa que não a criação da mente”. (CP 1: 325, apud IBRI, 1992, p. 

26) E preocupa-se da mesma forma com o aspecto lógico do realismo, ao afirmar, como 

 
56 “Its business is to study the most general features of reality and real objects.” 
57 “...the term ‘realism’ may also be taken to designate the logical doctrine that universals are in some sense 
real and function as the referent for general terms.” 
58 “...his concern was with logical and not epistemological realism”. 
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Scotus, que os universais são reais em algum sentido. Entretanto, devemos observar que o 

realismo lógico de Peirce, apesar de se inspirar em Scotus, dele se distancia na maneira 

como é construída a sua concepção dos universais. A esse respeito Hausman (1993, p. 14) 

esclarece-nos que: 

 [...] a concepção de Peirce dos gerais como reais não era [...] um 
compromisso com a realidade dos universais no sentido de serem os 
universais construídos como identidades estáticas e completamente 
determinadas. Para Peirce, gerais são dinâmicos; eles são tendências que 
crescem. Um geral não deve ser pensado separado de um telos. 
Considerando-se ser ele um hábito, o terceiro ou geral é o que é em 
virtude da sua influência em fatos futuros. 59 

  Desta forma, tendo em vista o aprofundamento que Peirce imprime na noção de 

realidade, fica aberto o espaço para a elaboração de suas demais doutrinas metafísicas como 

o tiquismo, o sinequismo e o idealismo objetivo.  

 No tiquismo (do grego tyché, que significa acaso), ao reconhecer a existência de um 

princípio de acaso que atua na natureza, Peirce assume uma posição contrária ao 

determinismo que pressupõe que todos os fatos no mundo são determinados por leis. 

Segundo Misak,  

Seu ‘Tiquismo’ entende que há acaso absoluto no universo – há um 
desvio espontâneo das leis da natureza. Peirce adota como corolário do 
Tiquismo que as leis da física são estatísticas, algo que é aceito hoje pela 
física. 

O Tiquismo está ligado à visão de Peirce de uma cosmologia 
evolucionária, pois o Tiquismo assume que há uma tendência em direção 
à diversificação no universo. As leis conforme entende Peirce, evoluíram 
da ‘pura possibilidade’. O ponto de partida ’não foi um estado de puro ser 
abstrato. Ao contrário foi justamente um estado de completo nada, nem 
mesmo um estado de vazio, pois mesmo o vazio é alguma coisa.’ (CP: 
6.215) (MISAK, 2004, p. 23) 60    

 
59 “Peirce’s conception of generals as reals was not [...] a commitment to the reality of universals in the sense 
in which universals are construed as static, completely determinate identities. For Peirce, generals are 
dinamic; they are tendencies que crescem. Um geral não deve ser pensado separado de um telos. With respect 
to being a habit, a third or general is what it is by virtue of its influence on its future instances.” 
60 “His ‘Tychism’ has it that there is a absolute chance in the universe – there is spontaneous deviation from 
the laws of nature. Peirce takes a corollary of Tychism to be that physical laws are statistical, something 
which physics now takes for granted.  
Tychism is tied to Peirce’s view of evolutionary cosmology, for Tychism has it that there is a tendency toward 
diversification in the universe. Laws, Peirce thinks, evolved from ‘pure possibility’. The starting point “was 
not a state of pure abstract being. On the contrary it was a state of just nothing at all, not even a state of 
emptiness, for even emptiness is something.” (CP 6. 215). 
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 O sinequismo (do grego Synechés, contínuo) ou teoria da continuidade, por sua vez, 

constitui uma das mais importantes doutrinas metafísicas de Peirce. Como já observamos 

acima, ao tratar do pragmatismo, o próprio Peirce já afirmara a sua importância ao declarar 

que a prova da verdade do pragmatismo “envolveria essencialmente o estabelecimento da 

verdade do sinequismo.” (CP 5.415) 61. Desta forma, para entender o pragmatismo 

deveríamos entender o sinequismo. Para Peirce o contínuo é algo que não pode ser 

constituído pela reunião de suas partes, pois o contínuo não tem partes existentes, mas 

apenas o potencial para ser dividido em partes. A ideia de contínuo em Peirce está contida 

nas ideias de generalidade e de terceiridade. “A continuidade representa a terceiridade 

quase à perfeição.” (CP 1.337, apud IBRI, 1992, p. 83). Existe no mundo um princípio de 

inteligibilidade que se manifesta quando identificamos alguma ordem que se traduz em 

continuidade. O que é desordenado ou descontínuo não pode ser objeto de conhecimento.  

 Em íntima relação com o sinequismo aparece a doutrina do idealismo objetivo que 

se coloca em oposição ao dualismo, negando a existência de uma descontinuidade entre 

mente e matéria. As leis da natureza aparecem no estado de caos que as antecede, como 

uma tendência à formação de hábitos. Essa mesma tendência à formação de hábitos se 

observa na mente humana, o que leva Peirce, que admite uma equivalência entre leis e 

hábitos a concluir, que a natureza tem um caráter mental. Não se pode, portanto, pensar a 

matéria como uma substância estranha à mente, podendo-se, pelo contrário, estabelecer 

entre elas uma continuidade.  

 
61 “...would essentially involve the establishment of the truth of the synechism.”  
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CAPÍTULO II 

 

OS LIMITES DO PENSAMENTO E PONTO DE PARTIDA 

 

 

Capítulo 2: Os limites do pensamento e ponto de partida 
 

 

 Pode-se dizer que todo filósofo tem como objetivo maior, a busca da verdade e que 

seu trabalho consiste em conceber, desenvolver e propor as soluções para os problemas que 

surgem como obstáculos nessa caminhada. Estes problemas integram os temas da filosofia 

e a origem da maior parte deles, senão da sua totalidade, remonta à antiguidade grega e vêm 

sendo debatidos até os nossos dias. Ao conjunto das soluções que foram sendo propostas 

pelos filósofos ao longo do tempo dá-se o nome de tradição e é imperativo que todo 

filósofo que pretenda ter voz em algum tema da filosofia, tenha sobre ele o domínio 

completo da tradição. Nessa perspectiva, embora ainda muito jovem no final da década de 

1860, Peirce já estava preparado para dar uma extraordinária contribuição no campo da 

teoria do conhecimento. 

  Nesse tempo as soluções para os problemas do conhecimento, especialmente os 

relativos ao seu valor e limites, ainda se baseavam, em grande parte, nas soluções propostas 

por Descartes e eram adotadas por um grande número de filósofos, não obstante já terem 

sido submetidas a críticas por parte de grandes filósofos como Spinoza, Leibniz, Hume e 

Kant. Descartes entendia que por meio da intuição nós teríamos acesso a conhecimentos, 

não só claros e seguros, mas também originários, ou seja, conhecimentos resultantes de 

proposições que não dependem de outras proposições para a sua determinação e que, 

portanto não são derivados de conhecimentos anteriores. A intuição para Descartes seria 

uma faculdade humana que, por meio de um ato mental instantâneo, permitiria que se 

atingisse a certeza sem a necessidade de demonstração. No entender de Peirce, esta 

concepção cartesiana de intuição e suas implicações, apesar de lhe parecer evidente a sua 

inadequação, ainda não haviam sido submetidas a uma crítica devidamente aprofundada. 

Com esse objetivo, Peirce publica no The Journal of Speculative Philosophy em 1868 dois 

artigos com os seguintes títulos: “Questões referentes a certas faculdades reivindicadas pelo 
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homem” e “Algumas Consequências de Quatro Incapacidades”.62 Estes artigos, que 

juntamente com outro artigo63 escrito em 1869 integram o que se passou a denominar a 

“Série Cognitiva”, revestem-se de extrema importância na obra de Peirce, pois neles 

podemos identificar diversos pontos que em seguida irão sofrer um profundo 

desenvolvimento na sua filosofia. W. B. Gallie além de considerar a crítica à filosofia de 

Descartes contida nestes artigos superior àquelas elaboradas pelos grandes filósofos citados 

acima, sustenta também que foi o extraordinário domínio da lógica por parte de Peirce que 

lhe permitiu aprofundar-se de maneira inédita até nas pressuposições ainda não analisadas. 

Em seguida, com grande entusiasmo e admiração, Gallie avalia estes artigos da seguinte 

forma:  

Estes artigos permanecerão virtualmente ignorados por outros filósofos 
por pelo menos sessenta anos, parcialmente, sem dúvida, por serem eles 
expressados de maneira tão críptica, mas principalmente por causa da sua 
profunda originalidade. Não é exagero dizer que eles prenunciam os mais 
importantes desenvolvimentos da teoria do conhecimento que foram feitos 
no presente século; e se Peirce tivesse morrido no ano em que os 
completou – ele tinha então menos do que trinta anos de idade – eles 
seriam suficientes para decretá-lo como um filósofo de gênio. (GALLIE, 
1966, p. 61-2) 64  

 Outros autores fazem avaliações semelhantes destes artigos; Santaella, por exemplo, 

além de corroborar a apreciação de Gallie entende que neles evidencia-se o momento em 

que se dá o “nascimento da epistemologia anticartesiana” (SANTAELLA, 2004, p. 31) de 

Peirce. De fato, nesses artigos, além de criticar diversos pontos da filosofia de Descartes, 

Peirce rejeita expressamente o que é denominado por ele de cartesianismo. A seguir 

apresentaremos uma descrição do conteúdo destes dois artigos e no final, como conclusão, 

tentaremos justificar a sua importância como ponto de partida para a determinação dos 

limites do pensamento e do papel da crença na filosofia de Peirce.  

 No primeiro desses artigos de 1868 – “Questões Relativas a Certas Faculdades 

Reivindicadas pelo Homem” – Peirce formula sete questões e, como observa Apel (1981, p. 

 
62 “Questions Concerning Certain Faculties Claimed for Man” and “Some Consequences of Four 
Incapacities”. 
63 “Grounds of Validity of the Laws of Logic: Further Consequences of Four Incapacities”. Fundamentos para 
a Validade das Leis da Lógica: Mais Consequências das Quatro Incapacidades.  
64 “These papers were to remain virtually ignored by other philosophers for at least sixty years, partly, no 
doubt, because they are so cryptically expressed, but chiefly because of their profound originality. It is no 
exaggeration to say that they foreshadow the most important developments in the theory of knowledge which 
have been made in the present century; and if Peirce had died in the year in which he completed them – he 
was then less than thirty years of age – they would have been sufficient to establish him as a philosopher of 
genius.” 
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42), as discute “à maneira de um tratado escolástico, de acordo com o método sic et 

non”65. Nestes tratados, as questões eram sempre formuladas de maneira tal que a resposta 

deveria ser um sim ou um não, isto é, uma resposta negativa ou uma resposta positiva. Em 

geral, eram apresentadas respostas negativas e positivas e no final o autor justificava a sua 

adoção de uma delas. Na verdade, Peirce adota este método apenas para formular as 

questões, pois desde o momento em que começa a responder às questões já fica claro que 

ele defende respostas negativas para todas as questões. As sete questões formuladas por 

Peirce são as seguintes: 

1. “Se, pela simples contemplação de uma cognição, independentemente de qualquer 

conhecimento prévio e sem raciocinar partindo de signos, estamos habilitados a 

julgar corretamente se aquela cognição foi determinada por um conhecimento 

prévio ou se ela se refere imediatamente ao seu objeto”. 66 

2. “Se temos uma autoconsciência intuitiva”. 67 

3. “Se temos um poder intuitivo de distinguir entre elementos subjetivos de 

diferentes espécies de cognição”. 68 

4. “Se temos qualquer poder de introspecção, ou se todo nosso conhecimento do 

mundo interior é derivado da observação de fatos externos”. 69 

5. “Se podemos pensar sem signos”. 70 

6. “Se o signo pode ter algum significado, se, por sua definição, ele é o signo de 

alguma coisa absolutamente incognoscível”. 71 

7. “Se existe alguma cognição não determinada por uma cognição prévia”. 72 (CP 

5. 213-263) 

Ao responder a primeira questão, Peirce inicia esclarecendo o significado que será 

atribuído ao termo intuição ao longo de todo o artigo. Assim, intuição será entendida como 

 
65 “…in the manner of a scholastic treatise, according to the sic et non method”. 
66 “Whether by the simple contemplation of a cognition, independently of any previous knowledge and 
without reasoning from signs, we are enabled rightly to judge whether that cognition has been determined by 
a previous cognition or whether it refers immediately to its object”. 
67 “Whether we have an intuitive self-consciousness”. 
68 “Whether we have an intuitive power of distinguishing between the subjective elements of different kinds 
of cognitions”. 
6969 “Whether we have any power of introspection, or whether our whole knowledge of the internal world is 
derived from the observation of external  facts”. 
7070 “Whether we can think without signs”.  
71 “Whether a sign can have any meaning, if by its definition it is the sign of something absolutely 
incognizable”. 
72 “Whether there is any cognition not determined by a previous cognition”. 
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“uma cognição não determinada por uma cognição prévia do mesmo objeto, e que, 

portanto está determinada por algo exterior à consciência”. (CP 5.213) 73. A palavra 

intuição vem do latim intuitus que por sua vez é derivada do verbo intueor, eris que em 

latim clássico quer dizer olhar atentamente, observar. Para Peirce o uso técnico desse termo 

ocorre pela primeira vez no Monologium de Santo Anselmo (CP 5.213n), não obstante 

podermos associar o seu significado a uma longa tradição filosófica que estabelece um 

paralelo entre a cognição mental e a visão comum dos nossos olhos. Segundo Cottingham 

(1993, p. 91), “essa noção remonta a Platão (A República, 514-8) e desempenha um papel 

de destaque nos escritos de Plotino (Enéadas, III e V) e Santo Agostinho (De Trinitate, 

XII)”. Descartes retoma essa tradição, adota o termo intuição e defende que por meio dela 

“[...] a mente, quando liberta da interferência dos estímulos sensoriais, tem o poder inato 

de “ver”, ou apreender diretamente, as verdades que Deus nela implantou” (Cottingham, 

ibidem). Desta forma, para Descartes a intuição não apenas nos possibilita apreender 

imediatamente alguma coisa, alguma cognição, como também possibilita isso de maneira 

certa e segura, sendo apresentada, portanto como base fundamental para o conhecimento 

confiável. 

 Peirce não questiona aqui a possibilidade de existir a intuição como uma capacidade 

de conhecer algo imediatamente, mas questiona a possibilidade de se saber que estamos 

tendo uma intuição. Ou seja, a faculdade de dizer que estamos tendo uma cognição 

intuitiva, que não deriva de nenhuma cognição anterior. Assim Peirce se expressa: 

Ora, é evidente que é uma coisa ter uma intuição e outra saber 
intuitivamente que isto é uma intuição, e a questão é se estas duas coisas, 
distinguíveis no pensamento, são, de fato, invariavelmente conectadas, de 
forma tal que possamos sempre distinguir intuitivamente entre uma 
intuição e uma cognição determinada por uma outra. (CP 5.214) 74  

Para Peirce não existem evidências no sentido de que tenhamos esse poder de 

distinguir intuições de outras cognições. Para ele apenas os nossos sentimentos dariam 

suporte para essa suposição. Supomos, apenas baseados no testemunho de nossos 

sentimentos, que temos o poder de distinguir em uma intuição se ela é “o resultado de 

 
73 “[...] a cognition not determined by a previous cognition of the same object, and therefore so determined by 
something out of the consciousness”. 
74 “Now, it is plainly one thing to have an intuition and another to know intuitively that it is an intuition, and 
the question is whether these two things, distinguishable in thought, are in fact, invariably connected, so that 
we can always intuitively distinguish between an intuition and a cognition determined by another.” 
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educação, velhas associações, etc. ou se é uma intuição cognitiva;” (CP 5.214) 75. Em 

seguida, Peirce elabora uma argumentação baseada não só em fatos correntes, como a 

precariedade dos testemunhos em estabelecer uma distinção entre o que foi visto e o que foi 

inferido e os enganos provocados pela arte dos ilusionistas, mas também relata-nos as 

discussões em torno desse tema na história da filosofia e as novas descobertas a respeito do 

ponto cego da retina que tem como consequência a descontinuidade da nossa visão: nossa 

sensação da continuidade do espaço é produto de inferência. É interessante a maneira como 

Santaella comenta as disputas históricas contidas na argumentação de Peirce: 

Entre os exemplos utilizados como auxiliares na argumentação dessas 
questões, Peirce apontou para o fato de que a própria história da filosofia 
está cheia de disputas sobre quais proposições são intuitivas. Descartes e 
Locke, por exemplo, estavam relativamente de acordo em relação ao 
caráter individual, interior, daquilo que é conhecido intuitivamente, mas, 
na Idade Média, ao contrário de ambos, a credibilidade da autoridade era 
tomada como primeira premissa de um argumento. Se há desacordo, é 
porque não temos poder de distinguir entre premissas originárias e 
derivadas pela simples contemplação delas. Quer dizer, não temos poder 
de discriminar entre o que vimos e o que inferimos, por exemplo, ou entre 
o que é um dado intuitivo e o que é um dado modificado. Conclusão: 
mesmo que haja intuição originária, não temos meios de saber se elas são, 
de fato, originárias. (SANTAELLA, 2004, p. 41) 

 Para Peirce apenas hipóteses arbitrárias poderiam justificar a existência dessa 

faculdade, visto que não existam fatos que requeiram a suposição da sua existência. Ao 

contrário, “Temos [...] uma variedade de fatos, todos os quais são rapidamente explicados 

com a suposição de que não temos a faculdade de distinguir o intuitivo das cognições 

mediatas”. (CP 5.224) 76. Finalmente, Peirce acrescenta que esta conclusão será ainda mais 

reforçada nas respostas às questões seguintes e no próximo artigo desta série. 

Na segunda questão – se temos uma autoconsciência intuitiva – Peirce trata do 

problema de se saber se é por meio da intuição que tomamos conhecimento da existência de 

nós mesmos e de nossas interioridades ou se o fazemos por meio de cognições prévias.  

 Na própria resposta à questão anterior, Peirce já conclui que não temos o poder 

intuitivo de fazer uma distinção entre uma intuição e uma cognição determinada por outra, 

portanto pode ele também afirmar que não existem evidências no sentido de que exista uma 

faculdade intuitiva de nos conhecermos e que existem outras possibilidades para se explicar 

 
75 “...the result of education, old associations, etc., or whether it is an intuitive cognition;” 
76 “We have [...] a variety of facts, all of which are most readily explained on the supposition that we have no 
intuitive faculty of distinguishing intuitive from mediate cognitions”. 
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como temos autoconsciência. Peirce elabora uma explicação apoiada na observação de 

como a criança no seu desenvolvimento elabora a utilização e a própria compreensão da 

palavra ‘eu’ e de como ela vai reagindo com relação à realidade dos fatos. Ele ressalta a 

importância das relações que as crianças estabelecem entre os ensinamentos e suas 

experiências; descreve o surgimento do erro, da consciência da ignorância e da falibilidade 

do eu, para concluir que: 

Na idade que as crianças são sabidamente autoconscientes, sabemos que 
elas se tornaram conscientes da ignorância e do erro; e sabemos que, com 
essa idade, possuem poderes de compreensão suficientes para capacitá-las 
a inferir, da ignorância e do erro, suas próprias existências. (CP 5.236) 77  

Portanto, apesar de se poder argumentar que o fato de estarmos mais certos de nossa 

existência do que de qualquer outro fato apoiaria a crença na existência de uma 

autoconsciência intuitiva, Peirce não vê necessidade nessa suposição visto que se pode 

perfeitamente chegar à autoconsciência por meio da inferência. 

 Na terceira questão – se temos um poder intuitivo de distinguir entre os elementos 

subjetivos de diferentes tipos de cognições – Peirce explica que toda cognição possui 

elementos objetivos e elementos subjetivos: o elemento objetivo ou objeto imediato é 

aquilo que é representado e elemento subjetivo é aquela interferência do eu – ação ou 

paixão – que possibilita a representação. Embora o elemento subjetivo não possa ser 

conhecido de imediato, parece ser possível, não só no caso dos sonhos e da imaginação, 

mas também no caso de conceber ou de acreditar, que tenhamos acesso ao elemento 

subjetivo da cognição por meio da intuição; nesta questão Peirce procura saber se isto 

ocorre assim e se efetivamente temos esse poder.  

 Desde logo, porém, Peirce reafirma, conforme o contido nas respostas às questões 

anteriores, que; 

[...] note-se que não sabemos intuitivamente da existência desta faculdade. 
Pois é uma faculdade intuitiva, e não podemos saber intuitivamente que 
uma cognição é intuitiva. A questão é, portanto, se é necessário supor a 
existência desta faculdade, ou se os fatos podem ser explicáveis sem esta 
suposição. (CP 5.240) 78 

 
77 “At the age at which we know children to be self-conscious, we know that they have been made aware of 
ignorance and error; and we know them to possess at that age powers of understanding sufficient to enable 
them to infer from ignorance and error their own existence”. 
78 “... be it noted that we do not intuitively know the existence of this faculty. For it is an intuitive one, and we 
cannot intuitively know that a cognition is intuitive. The question is, therefore, whether it is necessary to 
suppose the existence of this faculty, or whether then the facts can be explained without this supposition.” 
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 Para Peirce, o mero fato de distinguirmos o que é sonhado e imaginado do que é 

realmente experimentado não constitui um argumento a favor da existência de tal 

faculdade. Pelo contrário, a própria faculdade que temos de distinguir entre o que é sonhado 

e imaginado e o que é sentido já é um argumento desfavorável à existência de um poder 

intuitivo de distinguir os elementos subjetivos da consciência. Na diferenciação entre 

crença e concepção, Peirce afirma que a crença pode ser distinguida da concepção por um 

“sentimento peculiar de convicção”. E, mesmo que admitamos a existência de dois tipos de 

crença, a saber, a crença sensorialista ou aquela que brota juntamente com esse sentimento 

de convicção e a crença ativa ou aquela que estabelece como agiremos, não haverá a 

necessidade de se dispor de um poder intuitivo para tal diferenciação. Assim, Peirce 

argumenta a esse respeito: 

Considerando-se a crença no sentido sensorialista, o poder intuitivo de 
reorganizá-la equivalerá simplesmente à capacidade para a sensação que 
acompanha o juízo. Esta sensação, como outra qualquer, é um objeto da 
consciência e, portanto, a capacidade dessa sensação não implica em 
recognição intuitiva alguma de elementos subjetivos da consciência. Se se 
considerar a crença no sentido ativo, pode-se descobri-la pela observação 
dos fatos externos e pela inferência a partir da sensação de convicção que 
normalmente a acompanha. (CP 5.242) 79  

 Desta forma, afirmando que os fatos não atestam a necessidade da existência de tal 

poder, Peirce conclui pela sua inexistência.  

 Na quarta questão – se temos algum poder de introspecção, ou se todo nosso 

conhecimento do mundo interno deriva da observação dos fatos externos – Peirce utiliza o 

termo introspecção para significar não só a intuição, ou percepção direta do mundo interno, 

mas toda possibilidade de se conhecer o mundo interno que não derive da observação 

externa. Será que existe uma realidade interna independente da realidade externa? Vejamos 

como Peirce em seus próprios termos esclarece essa questão: 

Não é nossa intenção aqui admitir a realidade do mundo externo. Apenas, 
há um certo conjunto de fatos que são normalmente considerados como 
externos, enquanto outros são considerados como internos. A questão 

 
79 “Taking belief in the sensational sense, the intuitive power of reorganizing it will amount simply to the 
capacity for the sensation which accompanies the judgment. This sensation, like any other, is an object of 
consciousness; and therefore the capacity for it implies no intuitive recognition of subjective elements of 
consciousness. If belief is taken in the active sense, it may be discovered by the observation of external facts 
and by inference from the sensation of conviction which usually accompanies it.” 
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consiste em saber se os últimos são conhecidos de outro modo que não 
seja por meio da inferência a partir dos primeiros. (CP 5. 244) 80  

 Para responder a essa questão Peirce começa por analisar algumas sensações, como 

a sensação de vermelhidão, e alguns sentimentos como as emoções. Por um lado, a 

sensação de vermelhidão sendo em parte determinada por condições internas, poderia ser 

considerada como sensação de algo interno, mas por outro lado a vermelhidão é sempre 

inferida como um predicado de algo externo; não existe vermelhidão sem que esta seja um 

atributo de algo externo. Quanto às emoções ocorre o mesmo. Como no caso da ira que é 

analisado por Peirce, embora pareça que ela tenha uma origem interna por não se identificar 

no seu objeto um caráter que a ela se assemelhe, não podemos negar que o que desencadeia 

a ira seja condições externas, fatos duros que confrontam um eu particular em algum 

momento: são predicados de objetos externos que dão origem a essas emoções. Peirce 

explica-nos que o mesmo acontece no que respeita ao sentido de beleza e ao senso moral. 

“Bom e mau são sentimentos que surgem inicialmente como predicados e portanto são 

predicados ou do não-eu ou são determinados por cognições prévias”. (CP 5.247) 81  

 Peirce passa, então, a analisar o sentimento de querer, que para ele configura-se no 

poder de concentrar a atenção ou de abstrair o que é inferido por meio de objetos externos, 

para concluir finalmente que “[...] não há razão para supor-se um poder de introspecção e, 

por conseguinte, o único modo de se investigar uma questão psicológica é por inferência a 

partir de fatos externos.” (CP 5.249) 82  

 Na quinta questão – se podemos pensar sem signos – Peirce completa a sua 

argumentação contra a possibilidade de termos conhecimentos por meio da intuição. 

Fazendo inicialmente uma dupla afirmação – que quando se trata de fatos externos o único 

tipo de pensamento que conhecemos é o pensamento em signos e que o pensamento só 

pode ser conhecido por meio de fatos externos, como já fora demonstrado, Peirce conclui 

não só que o pensamento em signos é o único que podemos conhecer, mas também que o 

 
80 “It is not intended here to assume the reality of the external world. Only, there is a certain set of facts which 
are ordinarily regarded as external, while others are regarded as internal. The question is whether the latter are 
known otherwise than by inference from the former”.  
81 “Good and bad are feelings which first arise as predicates, and therefore are either predicates of the not-I, or 
are determined by previous cognitions”.  
82 “... that there is no reason for supposing a power of introspection; and, consequently, the only way of 
investigating a psychological question is by inference from external facts”. 
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“[...] pensamento que não se pode conhecer não existe, todo pensamento, portanto, deve 

necessariamente ser em signos”. (CP 5.251) 83  

 Finalizando, Peirce reforça a sua argumentação com considerações a respeito de 

como funcionam os signos e como isso implica na impossibilidade de, por meio da 

intuição, conhecer-se um pensamento. Assim Peirce se exprime: 

Da proposição de que todo pensamento é signo, segue-se que todo 
pensamento deve se dirigir a algum outro, deve determinar algum outro, 
uma vez que essa é a essência do signo. Isso, afinal, não passa de uma 
outra forma do axioma familiar de que na intuição, isto é, no presente 
imediato, não há nenhum pensamento, ou, que tudo aquilo sobre o que se 
reflete já é passado. Hinc loquor inde est. Que, dado qualquer 
pensamento, deve ter havido um pensamento, tem seu análogo no fato de 
que, dado qualquer tempo passado, deve ter havido uma infinita série de 
tempos. Dizer, portanto, que o pensamento não pode ocorrer num instante, 
mas requer tempo, não é senão outro modo de dizer que todo pensamento 
deve ser interpretado num outro, ou que todo pensamento é em signos. 
(CP 5.253) 84  

 Na sexta questão – se um signo pode ter algum significado, se pela sua significação 

ele é o signo de algo absolutamente incognoscível – ao adentrar-se na análise do 

significado, Peirce segue na direção do que será no futuro o seu princípio do pragmatismo.  

 Embora possa parecer possível a existência de um signo de algo incognoscível, 

visto que nossos conhecimentos universais nunca tomam como base a totalidade dos casos 

possíveis, possuindo por essa razão um caráter conjectural, Peirce argumenta que o que dá 

origem aos nossos conhecimentos é a experiência e, obviamente, o incognoscível não nos 

aparece na experiência. 

Por outro lado, todas nossas concepções são obtidas por abstrações e 
combinações de cognições que ocorrem inicialmente nos juízos da 
experiência. Por conseguinte, não pode haver uma concepção do 
absolutamente incognoscível, uma vez que nada desse tipo ocorre na 
experiência. Mas o significado de um termo é a concepção que ele 

 
83 “...thought which cannot be cognized does not exist. All thought, therefore, must necessarily be in signs”. 
84 “From the proposition that every thought is a sign, it follows that every thought must address itself to some 
other, must determine some other, since that is the essence of a sign. This, after all, is but another form of the 
familiar axiom, that in intuition, i.e. in the immediate present, there is no thought, or, that all which is 
reflected upon has past. Hinc loquor inde est. That, since any thought, there must have been a thought, has its 
analogue in the fact that, since any past time, there must have been an infinite series of times. To say, 
therefore, that thought cannot happen in an instant, but requires a time, is but another way of saying that every 
thought must be interpreted in another, or that all thought is in signs.” 
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veicula. Por conseguinte, um termo não pode ter tal significado. (CP 
5.255) 85  

  Peirce pondera também que, não obstante não levemos em conta em nossos juízos à 

totalidade da realidade possível, isto é, sempre desconhecemos algo, aquilo que 

desconhecemos é conhecível. E no final acrescenta: “Ao argumento das proposições 

universais e hipotéticas a resposta é que embora a verdade delas não possa ser conhecida 

com certeza absoluta, ela pode ser conhecida em termos prováveis por indução.” (CP 

5.258) 86  

 Na sétima e última questão – se existe alguma cognição não determinada por uma 

cognição prévia – Peirce admite inicialmente que o fato das cognições serem determinadas 

por cognições anteriores faz supor a existência de uma cognição primeira. Entretanto, 

existem diversas razões para supor que isto não ocorra assim. Como é possível saber se 

uma dada cognição não foi determinada por outra? Já sabemos pelas respostas às questões 

anteriores, que por meio da intuição isso não é possível, restando, como única 

possibilidade, de acordo com Peirce, a inferência hipotética partindo de fatos externos. Essa 

possibilidade, contudo, também é rejeitada por Peirce como podemos ver na seguinte 

passagem: 

[...] supor que uma cognição é determinada apenas por algo absolutamente 
externo é supor que suas determinações não são passíveis de explicação. 
Ora, esta é uma hipótese que não tem fundamento em circunstância 
alguma, na medida em que a única justificativa possível para uma 
hipótese é que ela explique os fatos, e dizer que eles são explicados e ao 
mesmo tempo supô-los inexplicáveis é autocontraditório.” (CP 5.260)87  

 Peirce acrescenta ainda que uma intuição não pode ser conhecida e que, por estar 

em um estado de mudança, ela não pode ser apreendida, pois também ela só seria intuição 

em um primeiro instante. Para em seguida concluir: 

Além disso, todas as faculdades cognitivas que conhecemos são relativas 
e, por conseguinte, seus produtos são relações. Mas a cognição de uma 

 
85 “On the other hand, all our conceptions are obtained by abstractions and combinations of cognitions first 
occurring in judgments of experience. Accordingly, there can be no conception of the absolutely incognizable, 
since nothing of that sort occurs in experience. But the meaning of a term is the conception which it conveys. 
Hence, a term can have no such meaning.  
86 “To the argument from universal and hypothetical propositions, the reply is, that though their truth cannot 
be cognized with absolute certainty, it may be probably known by induction.” 
87 “...to suppose that a cognition is determined solely by something absolutely external, is to suppose its 
determinations incapable of explanation. Now, this is a hypothesis which is warranted under no 
circumstances, inasmuch as the only possible justification for a hypothesis is that it explains the facts, and to 
say that they are explained and at the same time to suppose them inexplicable is self-contradictory.” 
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relação é determinada por cognições prévias. Nenhuma cognição não 
determinada por uma cognição prévia, então, pode ser conhecida. 
Portanto, ela não existe primeiro, porque é absolutamente incognoscível e, 
segundo, porque uma cognição só existe na medida em que é conhecida. 
(CP 5.262) 88 

 No segundo artigo de 1868 – “Algumas Consequências de Quatro Incapacidades” – 

Peirce inicia expondo de maneira crítica e em linhas bem gerais a filosofia de Descartes e o 

cartesianismo a que esta deu origem e que é adotado, a seu ver, ao menos em alguns 

aspectos, pela maioria dos filósofos modernos. Os postulados do cartesianismo, de que a 

filosofia deve começar com a dúvida universal e que a comprovação da certeza encontra-se 

na consciência individual, seguidos de argumentação pouco precisa e de pontos importantes 

sem a devida explicação, são ressaltados por Peirce e em seguida rejeitados.  

Com efeito, em alguns ou todos estes aspectos, a maioria dos filósofos 
tem sido cartesiana. Agora, sem querer retornar ao escolasticismo, parece-
me que a ciência moderna e a lógica moderna exigem que nos 
coloquemos sobre uma plataforma muito diferente desta. (CP 5.265) 89  

 Na verdade não podemos abandonar as nossas crenças pela mera adoção do 

princípio de que devemos começar pela dúvida total. Quando acreditamos não temos 

dúvidas, mesmo quando nossas crenças tenham sido formadas de maneira inadequada, 

simplesmente porque estas não nos ocorrem. Mais tarde Peirce irá estudar os mecanismos 

por meio dos quais formamos as nossas crenças. Neste momento Peirce rejeita o ceticismo 

inicial do método cartesiano: 

Não podemos começar pela dúvida completa. Devemos começar com 
todos os preconceitos que realmente temos quando encetamos o estudo da 
filosofia. Estes preconceitos não devem ser afastados por uma máxima, 
pois são coisas a respeito das quais não nos ocorre que possam ser 
questionadas. Por conseguinte, este ceticismo inicial será mero 
autoengano e não dúvida real; e ninguém que siga o método cartesiano 
jamais ficará satisfeito enquanto não recuperar formalmente todas as 
crenças que, formalmente, abandonou. [...] Uma pessoa pode, é claro, no 
curso dos seus estudos, encontrar razões para duvidar do que começou 
acreditando; mas duvidar no caso em que tenha uma razão positiva para 

 
88 “Besides, all the cognitive faculties we know of are relative, and consequently their products are relations. 
But the cognition of a relation is determined by previous cognitions. No cognition not determined by a 
previous cognition, then, can be known. It does not exist, then, first, because it is incognizable, and second, 
because a cognition only exists so far as it is known.” 
89 “In some, or all of these respects, most modern philosophers have been, in effect, Cartesians. Now without 
wishing to return to scholasticism, it seems to me that modern science and modern logic require us to stand 
upon a very different platform from this.” 
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isso, e não por conta da máxima cartesiana. Não devemos fingir duvidar, 
filosoficamente, do que não duvidamos em nossos corações. (CP 5.265) 90  

 A seguir Peirce expõe suas objeções ao critério cartesiano de certeza, que aceita 

como verdadeiro tudo aquilo a respeito do que eu esteja claramente convencido. Tal critério 

tem como consequência a impossibilidade do acordo de opiniões, pois as opiniões 

individuais são diferentes entre si. Para Peirce a certeza nasce do acordo de mentes 

disciplinadas: quando uma teoria é testada e aceita por uma comunidade de filósofos a 

dúvida deixa de existir e, consequentemente, a questão da certeza torna-se ociosa.  

Individualmente, não podemos razoavelmente esperar atingir a filosofia 
última que perseguimos; só podemos procurá-la, portanto, para a 
comunidade dos filósofos. Por conseguinte, se mentes disciplinadas e 
imparciais examinarem cuidadosamente uma teoria e se recusarem a 
aceitá-la, isto deveria criar dúvidas na mente do próprio autor da teoria. 
(CP 5.265) 91  

 Peirce considera que a filosofia, a exemplo das ciências, deveria partir de premissas 

palpáveis, que tenham efeitos sensíveis e possam ser submetidas a exame detalhado de 

forma a possibilitar o maior número possível de argumentos. O entrelaçamento de um 

grande número de argumentos variados é que dá força a um raciocínio.  

 Apresentadas estas objeções ao cartesianismo e preparando o campo para 

desenvolver o tema específico deste artigo, Peirce remete o leitor ao artigo anterior 

(Questões referentes a certas...) que esclarece ter sido escrito com o espírito de oposição ao 

cartesianismo e no qual as respostas a sete questões sobre nossas capacidades, resultaram 

em alguns princípios que são expressos por meio das quatro negações a seguir transcritas: 

1. “Não temos poder algum de Introspecção, mas todo conhecimento do mundo 

interno deriva-se, por raciocínio hipotético, de nosso conhecimento dos fatos 

externos.” 

 
90 “We cannot begin with complete doubt. We must begin with all the prejudices which we actually have 
when we enter upon the study of philosophy. This prejudices are not to be dispelled by a maxim, for they are 
things which it does not occur to us can be questioned. Hence this initial skepticism will be a mere self-
deception, and not real doubt; and no one who follows the Cartesian method will ever be satisfied until he has 
formally recovered all those beliefs which in form he has given up. A person may, it is true, in the course of 
his studies, find reason to doubt what he began by believing; but in that case he doubts because he has a 
positive reason for it, and not on account of the Cartesian maxim. Let us not pretend to doubt in philosophy 
what we do not doubt in our hearts.” 
91 We individually cannot reasonably hope to attain the ultimate philosophy which we pursue: we can only 
seek it, therefore, for the community of philosophers. Hence, if disciplined and candid minds carefully 
examine a theory and refuse to accept it, this ought to create doubts in the mind of the author of the theory 
himself.” 
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2. “Não temos poder algum de Intuição, mas toda cognição é determinada 

logicamente por cognições anteriores.” 

3. “Não temos poder algum de pensar sem signos.” 

4. “Não temos concepção alguma do absolutamente incognoscível.” (cf. CP 

5.265)92  

Estas negações constituem as incapacidades cujas consequências serão estudadas e 

discutidas neste segundo artigo da Série Cognitiva. 

Peirce inicia sua análise afirmando que a primeira consequência da aceitação da 

primeira negação seria rejeitar qualquer filosofia subjetivista, ou seja, aquele tipo de “[...] 

filosofia que baseia nosso conhecimento do mundo externo em nossa autoconsciência” 93 

(CP 5.266). Como foi demonstrado no artigo anterior, Peirce defende que só podemos 

conhecer o nosso mundo interno por meio de inferência baseada em fatos do mundo 

externo. Em seguida, ao acrescentar a aceitação da segunda negação, Peirce observa que o 

fato de toda cognição ser determinada por uma cognição anterior não implica, como pode 

parecer, que haja uma primeira cognição, mas que a cognição se constitui por meio de um 

processo contínuo. E o processo de cognição pelo qual devemos começar deve ser 

orientado por regras gerais que tenham como baliza fatos externos. O único processo 

conhecido nestas condições é o processo de inferência válida, que fornece conclusões 

verdadeiras a partir de premissas verdadeiras. Assim conclui Peirce inicialmente: 

É uma consequência, portanto, dos dois primeiros princípios, cujos 
resultados estamos a ponto de levantar, que devemos, tanto quanto 
pudermos, sem qualquer outra suposição exceto a das razões da mente, 
reduzir toda ação mental à fórmula do raciocínio válido. (CP 5.267) 94  

 Dessa forma, ao admitir que nossa mente aja de maneira equivalente ao processo 

silogístico e visando explicar esse processo, Peirce introduz a sua doutrina das três formas 

de inferência ou raciocínio válido. A dedução que seria uma forma de inferência apodítica 

ou necessária e as outras duas – indução e hipótese – que seriam formas de inferência 

 
92 “1. We have no power of Introspection, but all knowledge of the internal world is derived by hypothetical 
reasoning from our knowledge of external facts. 2. We have no power of Intuition, but every cognition is 
determined logically by previous cognitions. 3. We have no power of thinking without signs. 4. We have no 
conception of the absolutely incognizable.” 
93 “...which bases our knowledge of the external world on our self-consciousness.” 
94 “It is a consequence, then, of the first two principles whose results we are to trace out, that we must, as far 
as we can, without any other supposition than that the mind reasons, reduce all mental action to the formula of 
valid reasoning.” 
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sintéticas ou prováveis. Na sequência de uma análise profunda destas formas de inferência, 

Peirce enfrenta o argumento que aponta a existência do raciocínio falacioso como obstáculo 

à redução de toda ação mental a estas formas. Em resposta, Peirce procura demonstrar que 

em todas as formas possíveis de raciocínio falacioso “[...] o procedimento da mente está em 

conformidade com a fórmula da inferência válida.” (CP 5.282) 95  

 Ao analisar as consequências do terceiro princípio, Peirce começa por afirmar que 

“[...] sempre que pensamos, temos presente na consciência algum sentimento, imagem, 

concepção ou outra representação que serve como signo.” (CP 5.283) 96. Em seguida 

explica que o próprio homem pensa a si mesmo como signo e passa a expor as 

consequências da sua concepção semiótica do processo de pensamento.  

 Ele explica-nos como se dá o movimento do nosso pensamento em direção a outro 

pensamento. Quando pensamos nosso pensamento pode dirigir-se ao pensamento de outra 

pessoa ou a outro pensamento subsequente no nosso processo de pensamento. Todo 

pensamento é interpretado em um outro pensamento e cada pensamento é representado por 

um signo. Esse processo se desenvolve no tempo, sendo, portanto, contínuo. O 

pensamento-signo refere-se a algo, representa algo que é sem dúvida uma coisa exterior 

quando se pensa em algo exterior. Entretanto, este pensamento é sempre determinado por 

um pensamento anterior com o qual se relaciona. Só podemos compreender pensamentos 

relacionados a outros pensamentos. 

 A partir deste ponto, Peirce se aprofunda na análise da relação dos signos com 

nosso pensamento, procurando demonstrar como os signos representam os seus objetos, 

quais seriam as suas qualidades materiais e como os pensamentos se relacionam uns com os 

outros. Para tanto, Peirce analisa as diferenças entre sentimentos, emoções, sensações e 

percepções e também a relação destes com o pensamento. Na avaliação de Apel (1981, p. 

46), a maior preocupação de Peirce, ao lidar com as consequências da concepção semiótica 

do processo de pensamento nesta parte do artigo, é apresentar argumentos que possam 

contribuir para a prova de que todo pensamento humano pode estar ligado às inferências.  

 Seguir a análise de Peirce é uma tarefa difícil, requer um grande repertório técnico 

não só no campo da lógica, mas também nos domínios da teoria do conhecimento e da 

epistemologia. Vários autores apontam as dificuldades que o leitor enfrenta para 

 
95 “... the procedure of the mind conforms to the formula of valid inference.” 
96 “... whenever we think, we have present to the consciousness some feeling, image, conception, or other 
representation, which serves as a sign.” 
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desenvolver a leitura deste texto. Santaella, ao tratar deste artigo, observa que: “A um leitor 

que desconhece o restante da obra de Peirce, deve ser espinhosa a compreensão dos 

argumentos que foram aí trabalhados.” (2004, p. 55) E mais adiante afirma que estas 

dificuldades deixam de existir “[...] quando o leitor retorna a esses textos cognitivistas 

depois de ter se familiarizado com a teoria dos signos, a fenomenologia e a teoria da 

percepção a que Peirce chegou mais ao fim de sua vida.” (ibidem, p. 56). Tal fato, a meu 

ver, demostra a importância destes artigos no estudo do desenvolvimento da filosofia de 

Peirce, pois foi aí que ele, após formular questões importantes, iniciou a elaboração de 

argumentos a respeito de pontos que serão mantidos sob o foco de sua atenção por várias 

décadas e terão uma forte repercussão na sua filosofia.  

 Nesses artigos, que constituem uma crítica à tradição, no que concerne a como 

podemos atingir a certeza, Peirce aprofunda-se no cartesianismo e rejeita a possibilidade da 

existência das faculdades por ele pleiteadas. Por meio das quatro negativas estabelecidas no 

primeiro artigo – que não temos poder de introspecção, que não temos poder de intuição, 

que não podemos pensar sem signos e que não temos concepção alguma do absolutamente 

incognoscível – Peirce estabelece os limites do nosso pensamento e procura apontar quais 

devem ser os pontos de partida em uma investigação filosófica.  

 Ao rejeitar a dúvida completa como ponto de partida e afirmar a impossibilidade de 

atingir a certeza absoluta, Peirce orienta seu espírito na direção do falibilismo, que, 

formulado posteriormente, acaba por influenciar todo o desenvolvimento da sua filosofia. 

Constitui traço distintivo da filosofia de Peirce a sua doutrina do falibilismo, que rejeita a 

possibilidade de se poder contar não só com a certeza absoluta, mas também com a 

exatidão absoluta e com a universalidade absoluta. “Ora, se exatidão, certeza e 

universalidade não podem ser atingidas pelo raciocínio, não existem outros meios pelos 

quais elas possam ser alcançadas.” (CP 1.142) 97. A certeza, sempre provisória, é produto 

de um acordo de opiniões; se depois dos devidos testes ninguém mais duvida de uma teoria, 

a questão da certeza torna-se ociosa. E a dúvida precisa de uma razão positiva para ser 

despertada, não basta a mera máxima cartesiana. “Não pretendamos duvidar em filosofia do 

que não duvidamos em nossos corações”. (CP 5.264) 98  

 
97 “Now if exactitude, certitude and universality are not to be attained by reasoning, there is certainly no other 
means by which they can be reached.” 
98 “Let us not pretend to doubt in philosophy what we do not doubt in our hearts”. 
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 Desta forma, negada a possibilidade de um fundamento absoluto para o 

conhecimento, Peirce postula que só nos resta como alternativa para a construção de uma 

filosofia, que adotemos como ponto de partida o conjunto de crenças que possuímos. Em 

nossas investigações, sempre levamos em consideração as crenças que temos como certas. 

No entanto, depois de estudos e testes, essas crenças poderão ser abaladas dando lugar a 

dúvidas e abrindo caminho para o estabelecimento de novas crenças, em um processo 

contínuo no qual não poderá faltar a atitude crítica.  

Nesta perspectiva, alguns anos mais tarde, Peirce escreve seus famosos estudos, “A 

Fixação das Crenças”, e “Como Tornar Nossas Ideias Claras”, que são publicados em 1877 

e 1878 respectivamente, no Popular Science Monthly. Nestes estudos, tendo como 

propósito final a elaboração de uma teoria da investigação que incorporasse os benefícios 

do método da ciência experimental ao estudo da filosofia, Peirce aprofundou-se na análise 

das crenças que passam, então, a desempenhar um papel importante na lógica da 

investigação.  
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CAPÍTULO III 

 

O CONCEITO DE CRENÇA E SEU OPOSTO: A DÚVIDA 

        

 

Capítulo 3: Conceito de crença e seu oposto: a dúvida 

 

 

Na sua crítica ao Cartesianismo, Peirce não só rejeita a possibilidade de se alcançar 

a certeza por meio da intuição, como também descarta a pretensão de se poder atingir a 

verdade absoluta por qualquer outro meio. Por sermos irremediavelmente falíveis, nossas 

certezas serão sempre provisórias e sujeitas a retificações. Em nossas investigações, 

portanto, resta-nos partir daquilo que tomamos como certo, ou seja, daquilo que não nos 

desperta dúvidas, a saber, das nossas crenças. Na sequência desta reflexão, ao rejeitar a 

dúvida como princípio metódico, Peirce ressalta a importância de se adotar na filosofia o 

método experimental, que a seu ver é o único que pode proporcionar argumentos mais 

confiáveis para as nossas investigações filosóficas. Neste método, que é adotado pelas 

ciências bem sucedidas, uma teoria para ser aceita, está sempre sujeita a comprovação por 

meio de provas experimentais até que haja um acordo de opiniões que elimine as dúvidas e 

torne desnecessária a exigência de se chegar a uma certeza. Nesta perspectiva, os estudos 

de Peirce passam a se orientar no sentido de desenvolver uma teoria da investigação 

baseada na sua concepção do método experimental, na qual a crença passa a ter um papel 

fundamental. Nos seus artigos “A Fixação das Crenças” e “Como Tornar Claras as Nossas 

Ideias” de 1877 e 1878 respectivamente, que dão início ao conjunto de artigos conhecidos 

como “Ilustrações da Lógica das Ciências”, publicados no jornal norte-americano Popular 

Science Monthly, Peirce apresenta o resultado inicial destes estudos.  

Nestes dois artigos, sem negar nenhuma das conclusões a que chegou nos artigos da 

‘Série Cognitiva’, Peirce procura partir de um contexto diferente e, iniciando com o estudo 

e desenvolvimento dos conceitos de crença e de dúvida, acaba por elaborar a regra para 

atingir o terceiro grau de clareza que passou a ser apontada, posteriormente, não só como a 

primeira formulação da máxima do pragmatismo, mas também como o registro de 
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nascimento desta corrente filosófica. Neles também podemos ver como Peirce, dentro desse 

contexto de crença e dúvida, não só estabelece um novo conceito de investigação, como 

também reafirma e aprofunda a defesa da adoção da sua concepção do método 

experimental das ciências, como o melhor meio para orientar a maneira como elaboramos 

as nossas investigações filosóficas. Neste método, Peirce introduz uma nova concepção de 

realidade que aparece como a hipótese que o fundamenta. Hookway (1985, p. 44) chega a 

afirmar que “o papel da “Fixação da Crença” nesta série de artigos é estabelecer que uma 

das pressuposições da lógica é ‘a Hipótese da Realidade’ ” 99.  Ao demonstrar a 

interdependência existente entre a crença e a dúvida que são concebidas como estados de 

espírito e definir a investigação como o esforço para passar do estado de dúvida para o 

estado de crença, Peirce procura reafirmar a importância do bom raciocínio para solucionar 

as dúvidas e alcançar crenças mais firmes, seguras e duradouras.  

Veremos a seguir como se desenvolve o conceito de crença na filosofia de Peirce, 

desde os seus delineamentos iniciais no primeiro artigo da Série Cognitiva até a sua 

colocação mais detalhada nos dois primeiros artigos da série “Ilustrações da Lógica das 

Ciências”, passando pelas influências assimiladas de outros autores, por aprimoramentos 

elaborados em momentos posteriores e terminando com a análise da influência deste 

conceito na formulação da máxima do pragmatismo.  

 

Já em seu primeiro artigo da Série Cognitiva de 1868 – “Questões Referentes a 

Certas Faculdades Reivindicadas Pelo Homem” – Peirce, no contexto da análise do poder 

intuitivo, esboça uma definição de crença centrada na ação humana, conforme podemos ver 

na passagem seguinte:  

Passando à distinção de crença e concepção, deparamo-nos com a 
afirmação de que o conhecimento da crença é essencial para a sua 
existência. Ora, podemos de modo inquestionável, distinguir uma crença 
de uma concepção, na maioria dos casos, por meio de um sentimento 
peculiar de convicção; e é uma mera questão de palavras se definimos a 
crença como aquele juízo que é acompanhado por este sentimento ou 
como aquele juízo a partir do qual um homem agirá. De modo 
conveniente, podemos chamar a primeira de crença sensorialista e a 
segunda de crença ativa. (CP 5.242) 100  

 
99 “The role of ‘The Fixation of Belief’ in the series is to establish that one of the presuppositions of logic is 
‘the Hypothesys of Reality’ ”.  
100 “Passing to the distinction of belief and conception, we meet the statement that the knowledge of belief is 
essential to its existence. Now, we can unquestionably distinguish a belief from a conception, in most cases, 
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 Os elementos convicção e ação, cuja interligação é estabelecida por Peirce nesta 

passagem, estarão sempre presentes no seu conceito de crença, não obstante esta sua 

concepção, motivada em grande parte por influências de outros autores, tenha sofrido um 

grande avanço e aprofundamento com a incorporação de novos elementos. Nos dois 

primeiros artigos das “Ilustrações da Lógica da Ciência” Peirce apresenta a sua nova 

concepção de crença como uma regra de ação e um estado de espírito, o estado de crença, 

que se opõe a outro estado de espírito, o estado de dúvida.  

Peirce inicia seu artigo “A Fixação da Crença” procurando ressaltar a importância 

da lógica e enquadrar, nos seus mais estritos termos, as questões que serão tratadas. Para 

ele, a capacidade de raciocinar corretamente constitui uma difícil arte que foi sendo 

desenvolvida de modo árduo desde os primórdios da humanidade. Ao observar os primeiros 

passos da ciência, num tempo em que a lógica ainda engatinhava, podemos constatar as 

dificuldades que foram enfrentadas e os enormes gastos de energia e coragem que foram 

necessários para contabilizar as primeiras conquistas. Para Peirce, o desenvolvimento da 

lógica tem uma importância decisiva no progresso da ciência, a ponto de afirmar que: 

[...] todo trabalho de ciência, importante o suficiente para ser lembrado 
por umas poucas gerações, fornece alguma ilustração do estado defeituoso 
da arte de raciocinar da época em que foi escrito; e cada passo importante 
na ciência tem sido uma lição de lógica”. (CP 5.363) 101  

Conforme relata Hookway, Peirce utiliza frequentemente as expressões logica utens 

e logica docens para diferenciar dois tipos de lógica que são adotados pelas pessoas. Estas 

expressões, originárias da lógica escolástica, definem:  

a) como logica utens; aquele conjunto de padrões ou regras de raciocínio que uma 

pessoa desenvolve, de maneira espontânea e sem rigor formal, para guiar o seu 

próprio autocontrole e avaliar e controlar os seus juízos e deliberações.  

Qualquer pessoa que raciocina faz uso de um conjunto de padrões de 
raciocínio, talvez vagos e incipientes, que guiam a sua própria autocrítica 
e resolvem problemas de como proceder: a esta teoria de lógica não 

 
by means of a peculiar feeling of conviction; and it is a mere question of words whether we define belief as 
that judgment which is accompanied by this feeling, or as that judgment from which a man will act. We may 
conveniently call the former sensational, the latter active.” 
101 “...every work of Science great enough to be well remembered for a few generations affords some 
exemplification of the defective state of the art of reasoning of the time when it was written; and each chief 
step in Science has been a lesson in logic.” 
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formulada, Peirce chama de a logica utens do agente. (HOOKWAY, 
1985, p. 43) 102  

b)  como logica docens: a lógica teórica dos lógicos que é desenvolvida e articulada 

com rigor formal e de forma cuidadosa, observando os princípios estabelecidos 

pela tradição. 

Hookway utiliza-se da diferenciação entre estes dois conceitos para afirmar que 

Peirce, não obstante sua permanente preocupação no sentido de elaborar uma logica 

docens, neste caso tem a sua atenção dirigida para “... o entendimento e a avaliação crítica 

da logica utens do investigador científico.” (HOOKWAY, 1985, p. 43) 103  

Observemos que na sua concepção de lógica, Peirce entende que nosso raciocínio 

deve lidar com coisas reais, ou seja, com aquilo que pode ser verificado por meio de fatos. 

A validade de um raciocínio é uma questão de fato e não uma questão do ato de pensar. Foi 

assim que grandes cientistas fizeram suas descobertas. Peirce dá como exemplo Lavoisier, 

que passou a raciocinar de uma maneira diferente:  

[...] sua maneira era levar a mente para o laboratório e, literalmente, fazer 
dos seus alambiques e cucúrbitas instrumentos de pensamento, dando uma 
nova concepção de raciocínio, como algo que deve ser feito com os olhos 
abertos, pela manipulação de coisas reais em vez de palavras e fantasias. 
(CP 5.363) 104  

 Depois dessas considerações iniciais, Peirce passa a analisar os princípios-guia, que 

orientam o nosso raciocínio quando, ao se partir de premissas dadas, escolhemos uma 

inferência diante de diversas possíveis. Quando formulamos uma indagação lógica partimos 

já de algumas suposições concebidas como certas. Essas suposições são constituídas por 

certos hábitos de nossa mente que governam as nossas inferências. Peirce dá como exemplo 

o efeito que os dois polos de um imã exercem sobre um disco de cobre que é colocado entre 

eles: 

Suponhamos, por exemplo, que observamos que um disco de cobre em 
rotação rapidamente entra em repouso quando colocado entre os polos de 
um imã e daí inferimos que isto irá acontecer com todos os discos de 

 
102 “Anyone who reasons makes use of a set of, perhaps vague and inchoate, standards of reasoning which 
guide his own self-criticism and settle problems of how to proceed: this unformulated theory of logic, Peirce 
calls the agentes ‘logica utens’.” 
103103 “... understanding the functioning of, and with the critical evaluation of, the logica utens of the scientific 
investigator.”  
104 “...his way was to carry his mind into his laboratory, and literally to make of his alembics and cucurbits 
instruments of thought, giving a new conception of reasoning as something which was to be done with one’s 
eyes open, in manipulating real things instead of words and fancies”.  
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cobre. O princípio-guia é que aquilo que é verdadeiro para um peça de 
cobre é verdadeiro para uma outra. (CP 5.367) 105  

O princípio-guia, portanto, é uma proposição que formula uma regra geral de 

inferência e existe uma grande diversidade de princípios-guia; um dos principais interesses 

de Peirce nesses artigos é determinar quais princípios-guia são verdadeiros. Se todos os 

princípios-guia que empregamos são verdadeiros, nossos raciocínios serão logicamente 

corretos. Para a consecução desta tarefa, Peirce elabora também a sua concepção de 

realidade que, como veremos mais adiante, além de essencial para a busca do que é 

verdadeiro, constitui a hipótese na qual se fundamenta o conhecimento científico.  

Peirce serve-se destas considerações sobre os princípios-guia para criar o contexto 

dentro do qual serão introduzidas as noções de crença e de dúvida como estados da mente. 

Para ele, a existência destes estados da mente já está pressuposta quando é colocada uma 

questão lógica, se constitui, portanto, como um princípio-guia de nosso raciocínio. 

Um momento de reflexão mostrará a variedade de fatos que já estão 
assumidos quando a questão lógica é inicialmente colocada. Está 
implicado, por exemplo, que existem estados da mente como dúvida e 
crença – que a passagem de um para o outro é possível, o objeto do 
pensamento permanecendo o mesmo, e que esta transição é sujeita a 
algumas regras às quais estão sujeitas todas as mentes. (CP 5.369) 106  

 Apresentada desta maneira, a existência destes dois estados de espírito é enquadrada 

nos cânones da lógica. Do ponto de vista lógico é levada em consideração a existência de 

dois estados e o fato de que existe também um movimento de um estado a outro, 

desconsiderando-se o conteúdo psicológico que daria conta das motivações e estímulos que 

podem condicionar cada um destes estados e a movimentação entre eles. Para Peirce estes 

estados de espírito constituem fatos que devem ser levados em conta em nossa concepção 

geral de raciocínio, uma vez que são deduzidos da própria ideia do processo de raciocínio. 

Com relação a este ponto, Hausman chama atenção para o fato de que o princípio-guia pode 

ser considerado como um exemplo do princípio da indução – “o princípio pelo qual o que 

se repetiu no passado deverá se repetir no futuro”. (HAUSMAN, 1993, p. 22). 107  

 
105 “Suppose, for example, that we observe that a rotating disco f copper quickly comes to rest when placed 
between the poles of a magnet, and we infer that this will happen with every disc of copper. The guiding 
principle is, that what is true of one piece of copper is true of another.”   
106 “A moment’s thought will show that a variety of facts are already assumed when the logical question is 
first asked. It is implied, for instance, that there are such states of mind as doubt and belief – that the passage 
from one to the other is possible, the object of thought remaining the same, and that this transition is subject 
to some rules by which all minds alike bound.” 
107 “the principle that what has been repeated in the past will be repeated in the future.” 
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Lembrando que este princípio ao tomar a parte pelo todo, não tem como garantir que, no 

futuro tudo continuará igual ao passado, o que constitui um problema filosófico sem uma 

solução pacífica, Hausman diz: 

Peirce não pretende atacar este problema aqui. Entretanto, o que ele quer 
dizer sobre a aceitação da premissa de que é possível passar da dúvida 
para a crença de acordo com regras é baseada na sua convicção de que a 
inferência por indução é parte integrante do pensamento. (ibidem, 1993, p. 
22) 108  

Todos conhecem o estado de espírito que precede a emissão de um juízo – estado de 

crença – e o estado de espírito que precede a formulação de uma questão – estado de 

dúvida. Podemos distinguir perfeitamente a sensação de dúvida da sensação de acreditar. 

Além da capacidade natural de fazer esta distinção, Peirce analisa os diversos 

aspectos da crença que a diferenciam da dúvida, como a sua ligação com nossas ações, 

desejos e hábitos. 

Nossas crenças guiam nossos desejos e moldam nossos hábitos. [...] O 
sentimento de acreditar é mais ou menos uma indicação segura de se 
haver estabelecido em nossa natureza algum hábito que determinará 
nossas ações. A dúvida nunca possui tal efeito. (CP 5.371) 109  

Podemos constatar aqui, que Peirce, embora apresentando uma formulação 

diferente, na qual acrescenta o hábito como elemento intermediário, mantém a mesma 

vinculação da ação à crença que havia estabelecido em seu artigo de 1867 que citamos 

acima. 

Peirce, contudo, acrescenta mais uma diferença, neste caso de natureza psicológica, 

entre crença e dúvida ao associar o estado de dúvida a um estado de “desconforto e 

insatisfação” e o estado de crença a um estado “calmo e satisfatório”. Quando no estado de 

dúvida somos assolados por uma irritação que nos impele a uma mudança que suprima este 

desconforto, no estado de crença, ao contrário, nada nos impele nesse sentido, pois estamos 

bem como estamos. Cada um destes estados, portanto, tem um efeito sobre nós:  

A crença não nos faz agir de imediato, mas coloca-nos em posição de nos 
comportarmos de uma determinada maneira quando surgir a ocasião. A 

 
108 “Peirce does not intend to attack this problem here. However, what he does say about the assumption that 
it is possible to pass doubt to belief according to rules is based in his conviction that inductive inference is 
integral to thought.” 
109 “Our beliefs guide our desires and shape our actions. (…) The feeling of believing is a more or less sure 
indication of there being established in our nature some habit which will determine our actions. Doubt never 
has such an effect.”  
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dúvida não tem esse efeito, mas nos estimula a investigar até que ela seja 
destruída. (CP 5.373) 110 

Peirce serve-se desta diferenciação para ressaltar o esforço que é necessário 

empreender para encontrar uma saída para o estado de dúvida e alcançar o estado de crença, 

dando a ele o nome de investigação. “A irritação da dúvida causa um grande esforço no 

sentido de se alcançar um estado de crença. Chamarei a esse esforço de Investigação 

[...]”.(CP 5.374) 111  

A irritação da dúvida, portanto, é o único motivo que justifica o grande esforço que 

é necessário para buscar o estado de crença. Se nossas crenças têm por finalidade orientar 

as nossas ações de forma a satisfazer os nossos desejos, ela deixa de existir quando, ao 

aparecer uma dúvida, esse resultado deixa de estar assegurado. Temos que buscar uma nova 

crença que elimine essa dúvida. Peirce insiste no fato de que apenas o aparecimento de uma 

dúvida pode nos demover de uma crença e, inversamente, o esforço iniciado com a dúvida 

termina apenas quando esta desaparece; o que leva Peirce a afirmar que “[...] o único 

objetivo da investigação é o estabelecimento da opinião”. (CP 5.375) 112 

Em “Como tornar as nossas ideias claras”, Peirce equipara a investigação ao 

pensamento, estabelecendo igualmente que “[...] a produção da crença é a única função do 

pensamento.” (CP 5.394) E procura aprofundar-se na análise da ação mental que constitui o 

pensamento, de forma a não só identificar o exato momento em que surge a crença, mas 

também apontar os diversos aspectos que a caracterizam.  

Peirce serve-se de nossas atividades cotidianas como exemplos, para mostrar-nos 

como o pensamento constitui uma ação mental que se desenvolve no tempo. Em algumas 

situações, por não podermos agir de acordo com um hábito previamente estipulado, 

hesitamos na escolha da ação a ser empreendida e, a dúvida daí decorrente, estimula uma 

ação mental voltada para a decisão de como devemos agir. Ao decidir como agir de acordo 

com as novas circunstâncias, alcançamos a crença.  

Independentemente de como a dúvida se origina, ela estimula a mente a 
uma atividade que pode ser fraca ou enérgica, calma ou turbulenta. 
Imagens passam rapidamente pela consciência, misturando-se umas nas 

 
110 “Belief does not make us act at once, but puts us into a condition that we shall behave in some certain way, 
when the occasion arises. Doubt has not the least such active effect, but stimulates us to inquiry until it is 
destroyed.”   
111 “The irritation of doubt causes a struggle to attain a state of belief. I shall term this struggle Inquiry…”  
112 “...the sole object of inquiry is the settlement of opinion.” “…as soon as a firm belief is reached we are 
entirely satisfied, whether the belief be true or false.” 
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outras incessantemente, até que afinal tudo cessa, – pode ser em uma 
fração de segundos, em uma hora ou depois de muitos dias – decidimos 
então como devemos agir naquelas circunstâncias que ocasionaram a 
nossa hesitação. Em outras palavras, alcançamos a crença. (CP 5.394) 113  

Peirce identifica neste processo a existência de dois tipos de elementos que 

aparecem em todas as consciências. De um lado os objetos cuja consciência se dá de 

imediato como as sensações e, de outro lado, os objetos, cuja consciência se dá de maneira 

mediata como o pensamento. Peirce faz uma analogia entre as sensações e as notas 

musicais que permanecem as mesmas, não importando a sua duração e, entre o pensamento 

e a melodia, que se produz mediante uma sequência de notas sonoras que afetam o nosso 

sentido auditivo.  

Alguns elementos (as sensações) estão completamente presentes a cada 
instante que durarem, enquanto que outros (como o pensamento) são 
ações que têm começo, meio e fim, e consistem numa congruência na 
sucessão de sensações que fluem através da mente. Esse objeto não pode 
estar imediatamente presente, mas deve cobrir certa porção do passado ou 
do futuro. O pensamento é a linha melódica que perpassa a sucessão de 
nossas sensações. (CP 5.395) 114 

Servimo-nos das sensações que se sucedem em nossa mente para elaborar diferentes 

sistemas de relações de sucessão entre elas. O pensamento é um desses sistemas e o que o 

diferencia é a sua função de produzir a crença. Embora reconheça a possibilidade de se 

perverter a função do pensamento, dirigindo-o a atividades frívolas como jogos e outros 

divertimentos, Peirce considera a produção da crença como o motivo genuíno para a ação 

de pensar. 

Mas a alma e o significado do pensamento, abstraídos de outros elementos 
que o acompanham, embora possam ser voluntariamente frustrados, 
jamais se dirigirão para outra coisa senão para a produção da crença. O 
pensamento em ação tem como seu único motivo possível alcançar o 

 
113 “However the doubt may originate, it stimulates the mind to an activity which may be slight or energetic, 
calm or turbulent. Images pass rapidly through consciousness, one incessantly melting into another, until at 
last, when all is over – it may be in a fraction of a second, in an hour, or after long years – we find ourselves 
decided as to how we should act under such circumstances as those which occasioned our hesitation. In other 
words, we have attained belief.”  
114 “Some elements (the sensations) are completely present every instant so long as they last, while others 
(like thought) are actions having beginning, middle, and end, and consist in a congruence in the succession of 
sensations which flow through the mind. They cannot be immediately present to us, but must cover some 
portion of the past or future. Thought is a thread of melody running through the succession of our sensations.”  
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pensamento em repouso; e tudo aquilo que não se refira à crença não fará 
parte do pensamento em si. (CP 5.396) 115 

 A crença, portanto, é o produto deste tipo de ação mental que é o pensamento. Além 

de determinar o ponto de chegada de uma ação mental em que a hesitação, provocada pela 

dúvida, foi o ponto de partida, a crença estabelece em nossa natureza uma regra de ação que 

se apresenta como um hábito. Estabelecemos como agir, seja diante de uma determinada 

situação ou quando uma situação equivalente ocorrer. Por se tratar de uma regra de ação e 

por ser apenas um estágio de nossas ações mentais, a crença influencia o nosso pensar 

futuro e, quando posta em prática, pode gerar novas situações em que a dúvida reaparece e 

novas ações mentais são desencadeadas visando à produção de outras crenças. Enfim, “a 

essência da crença é o estabelecimento de um hábito; e distinguem-se diferentes crenças 

pelos diferentes modos de ação a que dão origem.” (CP 5.398) 116 

Posteriormente, Peirce apresentará novas formulações para a sua concepção de 

crença, nas quais ficará ainda mais enfatizada não só a ligação entre crença e hábito, mas 

também, em decorrência desta ligação, a oposição entre crença e dúvida. Para Peirce, dizer 

que a crença é hábito implica que a crença não seja necessariamente consciente. Em artigo 

publicado no The Monist, em 1905, Peirce apresenta uma definição de crença que ressalta 

além desses pontos os aspectos de durabilidade que afetam a crença.  

A crença não é um modo momentâneo da consciência; ela é um hábito da 
mente que, essencialmente, dura por algum tempo e que é em grande parte 
(pelo menos) inconsciente; e como outros hábitos, ela é (até que se depare 
com alguma surpresa que desencadeia a sua dissolução) perfeitamente 
autossatisfatória. A dúvida é de um gênero totalmente contrário. Ela não é 
um hábito, mas a privação de um hábito. Ora, a privação de um hábito, 
para que seja alguma coisa, deve ser uma condição de atividade errática 
que de alguma forma precisa ser superada por um hábito. (CP 5.417) 117 

Na medida em que a ação é repetida diversas vezes e de forma bem sucedida, 

fixando o hábito mais intensamente, há uma tendência de diminuir o autocontrole e 

também, consequentemente, a consciência da crença. Quando isso ocorre com algum hábito 
 

115 “But the soul and meaning of thought, abstracted from the other elements which may be voluntarily 
thwarted, can never be made to direct itself toward anything but the production of belief. Thought in action 
has for its only possible motive the attainment of thought at rest; and whatever does not refer to belief is no 
part of the thought itself.” 
116 “The essence of belief is the establishment of a habit; and different beliefs are distinguished by the 
different modes of action to which they give rise.” 
117 “Belief is not a momentary mode of consciousness; it is a habit of mind essentially enduring for some time, 
and mostly (at least) unconscious; and like other habits, it is (until it meets with some surprise that begins its 
dissolution) perfectly self-satisfied. Doubt is of an altogether contrary genus. It is not a habit, but the privation 
of a habit. Now a privation of a habit, in order to be anything at all, must be get superseded by a habit.” 
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nosso, ele pode tornar-se a tal ponto enraizado que praticamente chega a apresentar um 

traço fixo permanente.  

 Quanto à natureza da disposição ou prontidão para agir à qual a crença é associada, 

Pascal Engel (200, p. 168) mostra que Peirce em textos de 1902, aprofunda-se na ideia já 

colocada na Fixação das Crenças – de que “a crença não nos faz agir de imediato, mas 

coloca-nos na posição de nos comportarmos de certa maneira, quando surgir a ocasião” 

(CP 5.373) 118 – ao deixar claro “o fato de a disposição para agir não ser uma atualidade, 

mas uma potencialidade. A crença não é um conjunto de comportamentos, mas de possíveis 

comportamentos.” (ENGEL, 2005, p.168) 119 Portanto, a disposição para agir, que equivale 

a um hábito, é da natureza de uma potencialidade, de algo que ainda não se realizou, o que 

implica a existência de uma lei de caráter condicional, do tipo “se A então B”, conforme 

pode-se concluir da seguinte passagem: 

Pois todo hábito tem, ou é, uma lei geral. Tudo que é verdadeiramente 
geral refere-se a um futuro indefinido; pois o passado contém apenas uma 
certa coleção de tais casos que ocorreram. O passado é fato realizado. Mas 
um geral (fato) não pode ser completamente realizado. Ele é uma 
potencialidade; e o seu modo de ser é esse in futuro. O futuro é potencial, 
não atual. (CP 2.148 apud ENGEL, 2005, p. 169) 120  

       Constitui um fato reconhecido por diversos comentadores de Peirce que sua definição 

de crença deriva da teoria da crença do psicólogo escocês Alexander Bain (1818-1903). O 

próprio Peirce, ao falar dos fatos históricos que deram origem ao pragmatismo, cita 

Nicholas St. John Green como aquele que lhe deu a conhecer, nas reuniões do The 

Methaphysical Club, a definição de crença de Bain. 

Em particular, ele (N. St. John Green) frequentemente insistia na 
importância de se aplicar a definição de crença de Bain, como “aquilo 
com base no que um homem está preparado para agir.” Partindo desta 
definição, o pragmatismo é pouco mais que um corolário. (CP 5.12) 121 

 

 
118 “Belief does not make us act at once, but puts us in such a condition that we shall behave is some certain 
way, when the occasion arises.” 
119 “the fact that a disposition is not an actuality, but a potentiality. Belief is not a set of actual behaviors, but 
of possible behaviors.” 
120 “For every habit has, or is, a general law. Whatever is truly general refers to the indefinite future; for the 
past contains only a certain collection of such cases that have occurred. The past is actual fact. But a general 
(fact) cannot be fully realized. It is a potentiality; and its mode of being is esse in futuro. The future is 
potential, not actual.”  
121 “In particular, he often urged the importance of applying Bain’s definition of belief, as “that upon which a 
man is prepared to act. From this definition, pragmatism is scarce more than a corollary.”  
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Murphey (1961, p. 160-163) trata esta questão de maneira altamente esclarecedora, 

pois além de traçar, apoiando-se nos trabalhos de Max Fisch sobre a genealogia do 

pragmatismo, a origem do conceito de crença de Peirce ligando-o aos escritos de Bain, 

procura também analisar as razões que motivaram esta escolha por parte de Peirce. 

Segundo ele, Bain, partindo da ênfase na relação existente entre crença e ação, desenvolve 

estudos voltados para a elaboração de uma teoria da crença que ao serem publicados a 

partir de 1859, despertam um grande interesse entre filósofos e psicólogos. Para Bain, 

agimos de acordo com o que acreditamos, portanto o critério para identificar as nossas 

crenças é a maneira como agimos. Na sua teoria, da mesma forma que se observa em 

Peirce, nossas crenças não desencadeiam a ação, mas estabelecem a maneira como estamos 

preparados para agir quando surgirem as circunstâncias adequadas. Bain põe em destaque a 

relação entre crença e ação como podemos observar nas passagens que transcrevemos a 

seguir:  

A crença é essencialmente relacionada à ação, ou seja, volição. [...] 
predisposição para agir com base no que afirmamos é admitido, acima de 
tudo, como o único, o genuíno e o inconfundível critério da crença. [...] 
prontidão para agir é o que faz da crença algo mais do que uma fantasia. 
(A crença é) uma atitude ou disposição em que estamos prontos para agir 
quando se oferecer a ocasião. (Alexander Bain, apud MURPHEY, 1961, 
p. 160) 122 

Da mesma forma que o hábito, cujo estabelecimento é considerado por Peirce como 

a essência da crença, a crença em Bain é considerada como uma lei real que governa as 

ações e se torna efetiva quando as condições propícias se apresentam. Além disso, Bain 

observa que, da mesma forma que o hábito em Peirce, as crenças resultam de uma indução: 

“a crença é uma disposição para seguir alguma sequência que já tenha sido experimentada 

e esperar o resultado.” (BAIN, ibidem) 123 A reiteração ou não do resultado confirma ou 

põe em dúvida uma crença. Interpretando Bain, Max Fisch afirma que “a descrença não é o 

oposto da crença, mas crença no seu oposto. O real oposto da crença é a dúvida e a 

 
122 “Belief is essentially related to Action, that is, volition. (…) preparedness to act upon what we affirm is 
admitted upon all hands to be the sole, the genuine, the unmistakable criterion of belief. (…) The readiness to 
act is thus what makes belief something more than fancy. (Belief is) an attitude or disposition of preparedness 
to act when occasion offers.”  
123 “belief is a primitive disposition to follow out any sequence that has been once experienced, and to expect 
the result.” 
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incerteza.” (Fisch, apud MURPHEY, 1961, p. 160-161) 124 Crença e dúvida são dois 

estados opostos nos quais a nossa mente alterna.  

Para Bain os sentimentos despertados diante da dúvida são diferentes dos 

sentimentos que experimentamos diante da crença. Crença, para Bain, “é o nome para um 

estado de espírito sereno, satisfeito e feliz”. (Bain, apud MURPHEY, 1961, p. 161) 125 

Enquanto que o estado de dúvida “é um estado de desconforto na maioria dos casos, e às 

vezes da mais intensa infelicidade humana.” (Bain, ibidem) 126 Por esta razão é natural no 

homem a repulsa ao estado de dúvida e o impulso a dele evadir-se. O estado de crença 

constitui o nosso estado natural, acreditamos naturalmente; a experiência, no entanto, é o 

que nos desaponta gerando dúvidas e desconforto, e desencadeando um impulso no sentido 

de empreender esforços para retornar ao conforto proporcionado pelo estado de crença.   

Dessa forma, não só quanto à ligação da crença à ação, mas também quanto a outros 

aspectos como a disposição para agir quando a ocasião se apresentar, a oposição entre 

crença e dúvida e o reconhecimento da credulidade natural do ser humano, fica evidente a 

afinidade existente entre a teoria da crença de Bain e a concepção de crença de Peirce. 

Acrescentando-se a isso o fato de o próprio Peirce ter reconhecido a influência de Bain no 

desenvolvimento da sua concepção de crença, torna-se incontestável a conclusão de que os 

estudos de Bain constituíram a fonte imediata de Peirce na formulação de sua teoria da 

investigação. Demonstrar essas evidências, contudo, não esgota a análise de Murphey que 

procura também explicar as razões que levaram Peirce a assimilar ao seu sistema, na maior 

parte dos seus aspectos, a teoria da crença de Bain.  

Dentre as diversas razões possíveis para esta assimilação, Murphey destaca, em 

primeiro lugar, o fato de se poder combinar facilmente a teoria de Bain à teoria da 

cognição, exposta por Peirce em seus artigos da Série Cognitiva de 1868, permitindo que 

permanecessem intactas as rejeições da intuição, da introspecção, dos incognoscíveis e a 

teoria do pensamento em signos. Ademais, a teoria de Bain não só fornece um fundamento 

psicológico para a negação do método da dúvida cartesiano, como também apresenta uma 

forte similaridade com a teoria da realidade de Peirce. Bain, ao sustentar que os homens 

acreditam naturalmente e que a dúvida é produzida apenas por eventos que abalam as 

 
124 “Disbelief is not the opposite of belief but belief of the opposite. The real opposite of belief is doubt and 
uncertainty.” 
125 ”...is the name for a serene, satisfying, and happy tone of mind”. 
126 “is one of discomfort in most cases, and sometimes of the most aggravated human wretchedness.” 
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nossas crenças, rejeita a dúvida metódica cartesiana. Com relação às similaridades com a 

teoria da realidade, Murphey coloca ambas as posições lado a lado e destaca que tanto em 

Peirce quanto em Bain o objetivo da investigação é a produção do acordo de opiniões: 

Para Peirce a verdadeira cognição é aquela que sempre será reafirmada; 
para Bain a verdadeira crença é aquela que nunca será frustrada pela 
experiência. Para Peirce uma falsa cognição é aquela que será alguma vez 
rejeitada; para Bain uma crença falsa é aquela que será frustrada. Assim, 
novamente, a teoria de Bain completa e estende a teoria de Peirce. 
(MURPHEY, 1961, p. 161) 127 

Em segundo lugar, Murphey relembra que Peirce tinha como objetivo, na sua teoria 

da cognição de 1869, não apenas a rejeição do cartesianismo, mas também a rejeição de 

diversos pontos defendidos pela escola empírica britânica. Desde Ockham até Hume e seus 

seguidores, todos os pensadores britânicos rejeitavam a admissão do que era denominado 

por eles como entidades metafísicas supérfluas, dentre as quais incluíam a realidade dos 

universais. Apenas a realidade dos particulares era admitida, não se aceitando a realidade 

das crenças que eram consideradas meras associações psicológicas, isentas, portanto de um 

fundamento real. Para Hume, qualquer explicação que seja dada para a crença, para ser 

aceita, tem que ser também aplicável aos animais. Para que a crença não seja considerada 

uma mera opinião baseada nos costumes da imaginação, Hume entende que os princípios 

dos quais ela deriva devem ser igualmente aplicáveis tanto ao homem quanto aos animais. 

(MURPHEY, 1961, p. 162)  

Com a teoria de Bain, que Murphey julga semelhante às teorias do aprendizado por 

memorização dos behavioristas (que defendem a continuidade entre vida animal e vida 

humana), surgiu uma explicação para a crença que atendia às exigências de Hume e que 

poderia ser aceita por Peirce sem que ele incorresse na visão nominalista dos empiristas.  

A diferença crítica reside na definição de hábito, pois[(...] Peirce 
considera o hábito como uma lei geral ou princípio que governa as suas 
ocorrências – não simplesmente como uma regularidade. O hábito é uma 
disposição ou prontidão para agir que será, ou seria, concretizada se as 
condições apropriadas se realizarem, ou se realizassem. Ele é, portanto, 
um princípio ativo na natureza – uma lei geral real derivada por indução 
da experiência. Assim, o que Peirce esta buscando é mostrar que uma 

 
127 “For Peirce a true cognition is one which will always be reaffirmed; for Bain a true belief is one which will 
never be disappointed by experience. For Peirce a false cognition is one which will sometimes be rejected; for 
Bain a false belief is one which will be disappointed. Thus again Bain’s theory completes and extends 
Peirce’s own.” 
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teoria da crença pode ser formulada de forma a atender as exigências de 
Hume, mas sendo ainda realista. (MURPHEY, 1961, p. 162-163) 128 

Indo adiante em suas considerações, Murphey acrescenta que, num tempo em que 

Darwin exercia uma enorme influência em todos os ramos do conhecimento, era oportuna 

uma teoria da crença como a de Bain, que, ao considerar a crença como um hábito 

adaptativo e a dúvida como uma falta de adaptação, permitia corroborar a importância que 

era atribuída à capacidade adaptativa como fator decisivo na seleção natural das espécies. 

O poder superior de se adaptar de um organismo dotado da capacidade de 
corrigir pela experiência os seus padrões de ação torna possível utilizar 
um argumento da seleção natural para explicar como viemos a ser tão 
admiravelmente constituídos. (MURPHEY, 1961, p. 163) 129 

Murphey lembra ainda que essa perspectiva biológica ajuda também a reforçar a 

argumentação de Peirce contrária ao método cartesiano. Se a dúvida é produzida apenas 

quando as nossas crenças não conseguirem levar-nos aos fins desejados, torna-se sem 

sentido a dúvida cartesiana que é colocada antes de surgir esse fato. 

 Cheryl Misak (1991, p. 48), ao estudar a teoria da investigação de Peirce, ressalta 

também o fato de ele ter adotado a concepção de crença de Alexander Bain. Para ela, esta 

concepção, embora contenha diversos aspectos psicológicos como o desconforto diante da 

dúvida e o conforto diante da crença, que Peirce evita considerar para efeito lógico, ao 

entender a crença como um hábito, permite pensá-la de maneira mais adequada: 

A ‘crença-hábito’ manifesta-se em uma expectativa: se nós acreditamos 
H, então habitualmente esperamos que aconteçam as consequências ou 
predições que derivamos de H quando surgir a ocasião apropriada. Assim 
investigadores são lançados no estado de dúvida quando uma experiência 
recalcitrante perturba ou rompe o desempenho regular da crença ou 
expectativa. (MIZAK, 1991, p. 48) 130 

 

 
128 “The critical difference lies in the definition of habit, for [...] Peirce regards a habit as a general law or 
principle governing its instances – not simply as a regularity. A habit is a disposition or readiness to act which 
will, or would, be carried out if the proper conditions are, or were to be, realized. It is therefore an active 
principle in nature – a real general law derived by induction from experience. Thus what Peirce is seeking to 
show is that a theory of belief can be formulated which meets Hume’s demands but which is still realistic.”  
129 “The superior adjustive power of an organism endowed with the capacity to correct its patterns of action 
by experience makes it possible to utilize an argument from natural selection to explain how we came to be so 
admirably constituted.” 
130 “A ‘belief-habit’ manifests itself in an expectation: if we believe H, then we habitually expect the 
consequences or the predictions we derive from H to come about when the appropriate occasion arises. Thus 
inquirers are thrown into doubt when a recalcitrant experience upsets or disrupts the smooth working of a 
belief or expectation.” 
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Pascal Engel, no seu estudo “A crença como uma Disposição para Agir” 131 

(ENGEL, 2005, p. 167-185) também trata da influência que a concepção de crença de Bain 

exerce sobre a filosofia de Peirce. Engel observa que hoje uma definição de crença, que 

estabeleça uma ligação entre crença e ação parece-nos tão comum, que é surpreendente o 

fato dela ter causado tanta admiração naquele tempo. Tal surpresa, explica Engel, deve-se 

ao fato que “antes de Bain, e especialmente em Hume, a crença era definida pela 

intensidade particular de uma ideia em nossa mente, daí como um estado necessariamente 

consciente e ocorrente.” (ENGEL, 2005, p. 168) A crença apresentava-se como uma 

emoção associada a um tipo de sentimento de convicção e Bain, como psicólogo, colocou-

se em posição oposta a esse tipo de concepção, pois não só ligou a crença à ação, mas 

também estabeleceu uma forte ligação entre crença, sistema motor e vontade: 

Será prontamente admitido que o estado mental chamado crença seja, em 
muitos casos, concomitante a nossa atividade. Mas eu tenciono ir mais 
adiante e afirmar que a crença não tem significado exceto com referência 
a nossas ações; a essência ou importância disso é tal a ponto de colocá-la 
sob a região da vontade. (Bain, apud ENGEL, 2005, p. 168) 132      

No que respeita à concepção de que a crença é necessariamente consciente, Engel 

explica que em Peirce, “dizer que a crença é um hábito implica que a crença não seja 

necessariamente consciente.” (ibidem) 133 Os hábitos, quando bem sucedidos, são 

executados de forma quase automática e somente deixam de sê-lo quando o resultado 

esperado é frustrado dando espaço para a dúvida e desencadeando a dissolução do hábito. 

Influenciada por Bain, a concepção de crença elaborada por Peirce ganha uma 

enorme importância em sua filosofia, na medida em que os seus desdobramentos o levam a 

formular a máxima do pragmatismo, que marca o início desta doutrina filosófica. Ao 

definir a crença pelos seus efeitos sobre as nossas ações e não pelas suas causas ou pelos 

sentimentos que ela produz, Peirce acaba chegando naturalmente na máxima do 

pragmatismo que encerra o mesmo espírito: 

Considere-se quais efeitos poderiam concebivelmente ter consequências 
práticas, que imaginamos que o objeto de nossa concepção possua. Então, 

 
131 “Belief as a Disposition to Act”. 
132 “It will be readily admitted that the state of mind called belief is, in many cases, a concomitant of our 
activity. But I mean to go farther than this, and to affirm that belief has no meaning except in reference to our 
actions; the essence, or import of it is such as to place it under the region of the will.” 
133 “To say that belief is a habit is to imply that belief is not necessarily conscious.” 



 
 

78

                                                

a nossa concepção desses efeitos é o todo de nossa concepção do objeto. 
(CP 5.402) 134 

 

Esta máxima, que Peirce apresenta como a regra para atingir o terceiro grau de 

clareza de apreensão, encerra um método para esclarecer o significado de proposições por 

meio da verificação dos seus efeitos sensíveis sobre nossas ações. Palavras e proposições 

devem ser interpretadas com base nos hábitos ou disposições para a ação a que estão 

ligadas. Nossas concepções, que são expressas por meio de proposições ou termos, são o 

mesmo que as nossas crenças. E nossas crenças, ao estabelecerem os nossos hábitos, 

diferenciam-se pelos diferentes modos de agir a que dão origem. Para Peirce “não há 

diferença de significado, por mais delicada que seja, que não consista em alguma possível 

diferença prática” (CP 5.400) 135; e nossa ação refere-se sempre ao que afeta os nossos 

sentidos; somos levados a agir não só por meio de estímulos que derivam da nossa 

percepção sensível, como também o propósito de nossa ação é a produção de um efeito 

sensível.  

Em seu artigo de 1905, publicado no The Monist, conhecido como “O QUE É O 

PRAGMATISMO” 136, Peirce reforça o que já afirmara quando reconheceu a influência da 

definição de crença de Bain no seu pensamento, ao deixar claro que o pragmatismo tem sua 

origem na ideia de que o conteúdo de nossas crenças ou concepções corresponde a aquilo 

que influencia nossas ações ou àquilo com base no que estamos preparados para agir: 

[...] uma concepção, isto é, o teor racional de uma palavra ou expressão 
reside, exclusivamente, em sua concebível influência sobre a conduta de 
vida; de modo que, como obviamente nada que não pudesse resultar de 
um experimento pode exercer influência direta sobre a conduta, se se 
puder definir acuradamente todos os fenômenos experimentais 
concebíveis que a afirmação ou negação de um conceito poderia implicar, 
ter-se-á uma definição completa do conceito, e nele não há absolutamente 
nada mais. Para esta doutrina o presente autor inventou o nome de 
pragmatismo. (CP 5.412) 137 

 
134 “Consider what effects, that might conceivably have practical bearings, we conceive the object of our 
conception to have. Then, our conception of these effects is the whole of our conception of the object.” 
135 “There is no distinction of meaning so fine as to consist in anything but a possible difference of practice”. 
136 “What Pragmatism Is”. 
137 “...a conception, that is, the rational purport of a word or other expression, lies exclusively in its 
conceivable bearing upon the conduct of life; so that, since obviously nothing that might not result from 
experiment can have any direct bearing upon conduct, if one can define accurately all the conceivable 
experimental phenomena which the affirmation or denial of a concept could imply, one will have therein a 
complete definition of the concept, and there is absolutely nothing more in it. For this doctrine he invented the 
name pragmatism.” 
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Desta forma, acho que ficam evidentes a razões que levaram Peirce a afirmar que 

partindo da definição de crença de Bain – “aquilo com base no que um homem está 

preparado para agir” – o pragmatismo “é pouco mais que um corolário”. Condutas, modos 

de agir e hábitos refletem o real significado que atribuímos às nossas crenças, esta é a 

essência do pragmatismo. Concepções que não moldam ações, que não geram efeitos 

sensíveis, são vazias de significado. Portanto, as únicas proposições que são significativas 

são aquelas cujos efeitos sensíveis podemos assinalar. 

Finalmente, podemos ainda questionar quais seriam os efeitos das nossas crenças. 

Pascal Engel, ao se deparar com essa questão, afirma que não foi a intenção de Peirce 

entender o comportamento gerado por nossas crenças num sentido amplo, “Peirce não 

tencionava dar uma definição behaviorista para a crença. O que ele queria dizer por 

“efeitos” eram efeitos cognitivos, outras concepções e outras crenças.” (ENGEL, 2005, p. 

169) 138. Peirce entende as crenças como um conjunto interligado por meio de um processo 

de raciocínio, inferência e investigação: 

Isto significa, em primeiro lugar, que não existe uma crença entendida 
como algo isolado de outras crenças, e que uma crença obtém a sua 
identidade e seu significado através de suas ligações inferenciais com 
outra crença para a qual ela é conduzida ou da qual ela vem. Em segundo 
lugar, isto significa que a crença é individualizada através do seu fim ou 
propósito, que é a verdade. (ENGEL, 2005, p. 170) 139 

 Neste ponto, a partir do momento que se reconhece de um lado, que a crença tem 

um propósito e que este é a verdade e, de outro lado, afirma-se também que a crença é uma 

disposição para a ação ou hábito, Engel identifica o surgimento da dificuldade de se 

reconciliar estas duas ideias:  

Pois a disposição, diferentemente da ação, não é intencional nem 
voluntária. Nós não temos controle sobre os nossos hábitos, ou pelo 
menos não sobre os processos para os quais eles se dirigem. Como 
podemos reconciliar o elemento passivo na crença com o elemento ativo? 
(ENGEL, 2005, p. 170) 140 

 
138 “Peirce did not intend to give a behavioral definition of belief. What he meant by “effects” were cognitive 
effects, other conceptions and other beliefs.” 
139 “This means, first, that there is no such thing as a belief taken in isolation from other beliefs, and that a 
belief gets its identity and its meaning through its inferential links with the other belief to which it leads and 
from which it comes. Second, this means that belief is individuated through its aim or purpose, which is 
truth.” 
140 “For a disposition, unlike na action, is neither intentional nor voluntary. We do not have control over our 
habits, or at least not on the processes to which they lead. How can we reconcile the passive element in belief 
with the active element?” 
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 Se de um lado não podemos escolher grande parte das nossas crenças e muitos 

hábitos ou disposições, também não podemos abandoná-los, pois, de certa forma, deles não 

somos totalmente conscientes e por isso não estão sujeitos à nossa vontade; por outro lado, 

a investigação, que leva à produção da crença, é uma conduta necessariamente ativa e 

voltada para um propósito. “A maior parte das descrições de Peirce da investigação 

sugerem que a crença é para ele o produto de uma atividade controlada da parte do 

sujeito”. (ENGEL, 2005, p. 170)141 A própria sequência proposta por Peirce: crença, 

hábito, dúvida, suspensão do julgamento e investigação, supõe uma atividade deliberada. 

Entretanto, com base nisso, não podemos afirmar que acreditar ou deixar de acreditar 

dependa exclusivamente da nossa vontade. Não podemos, simplesmente, decidir no que 

iremos acreditar, dependemos das nossas experiências e das evidências por elas 

apresentadas, em outras palavras, somos compelidos a acreditar no que acreditamos. 

Devemos ressalvar, entretanto, que estas considerações são válidas para as crenças fixadas 

de maneira correta. No próximo capítulo, ao apresentar os métodos de fixação das crenças, 

retomaremos o estudo do que é voluntário e do que não é voluntário nas nossas crenças.  

 Neste momento, ficando esclarecido o conceito de crença de Peirce, devemos 

responder a questão de como se estabelecem as crenças ou, na formulação de Peirce, de 

como são fixadas as crenças. Se o objetivo da investigação volta-se para a fixação ou 

estabelecimento da crença, quais seriam os métodos existentes para concluir esse 

propósito? E dentre este métodos qual seria o mais adequado e que tipo de crença resultaria 

de cada um deles? Estas são algumas das questões que tentaremos responder no próximo 

capítulo. 

  

 

  

 

 

 

 

 
 

141 “Most of Peirce’s descriptions of inquiry suggest that belief is for him the product of an activity on the part 
of the subject and a controlled one”.  
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CAPÍTULO IV 

 

CRENÇA DOGMÁTICA E CRENÇA CIENTÍFICA 

 
 
Capítulo 4: Crença dogmática e crença científica 
 

 

 Como vimos, a concepção de crença de Peirce surge no contexto de uma nova teoria 

da investigação. As crenças guiam as nossas ações no sentido de satisfazerem as nossas 

necessidades. Toda crença que não se enquadra nesta finalidade deveria ser rejeitada, 

porém isto só ocorrerá quando surgir uma dúvida que ponha fim àquela crença. O hábito ou 

disposição para agir de uma determinada maneira, que constitui a essência da crença, deixa 

de existir quando surge uma dúvida genuína; e a irritação que dela decorre, faz com que 

empreendamos esforços na busca de uma nova crença. A esse esforço para retomar o estado 

de crença, Peirce dá o nome de investigação. “O esforço, portanto, se inicia com a dúvida e 

termina com o cessar dela. Daí, ser o estabelecimento da opinião, o único objetivo da 

investigação.” (CP 5.375) 142 Peirce esclarece que, na investigação, procura-se alcançar 

uma crença segura e estável, não se levando em consideração a verdade ou falsidade desta 

crença. A crença deve assegurar a satisfação dos nossos desejos, “o máximo que se pode 

sustentar é que buscamos uma crença que pensamos ser verdadeira”. (CP 5.375, grifo 

nosso) 143 

 Ao afirmar que o estabelecimento da opinião é o único fim da investigação, Peirce 

visa rejeitar algumas concepções de investigação ainda em voga na filosofia. É rejeitada, 

primeiramente, a ideia de se duvidar como princípio, mesmo quando existir uma crença 

firme. Para Peirce, este ato não estimula a mente a empreender o esforço necessário para 

iniciar a investigação, “deve haver uma dúvida real e viva, e sem ela toda a discussão é 

ociosa.” (CP 5.376) 144 Em segundo lugar, Peirce rejeita a concepção, tanto dos 

cartesianistas quanto dos empiristas, de que devemos basear nossas demonstrações em 

proposições absolutamente certas e indubitáveis. Para Peirce, basta que nossas proposições 

                                                 
142142 “With the doubt, therefore, the struggle begins, and with the cessation of doubt it ends. Hence, the sole 
object of inquiry is the settlement of opinion.”  
143 “The most that can be maintained is, that we seek for a belief that we shall think to be true.” 
144 “There must be a real and living doubt, and without this all discussion is idle.” 
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estejam isentas de qualquer dúvida real para que sejam satisfatórias as demonstrações. “Se 

as premissas de fato não são postas em dúvida, elas não têm como ser mais satisfatórias do 

que o são”. (CP 5.376) 145 Em terceiro lugar, Peirce quer rejeitar a ideia de que as 

discussões devam continuar mesmo depois de se alcançar um acordo de opiniões em torno 

de todos os pontos em discussão. “Quando a dúvida cessa, a ação mental sobre o assunto 

chega a termo; e, se continuasse, não teria qualquer propósito.” (CP 5.376) 146 Quando já 

não restam dúvidas a respeito de um assunto que foi investigado, está alcançado o estado de 

crença que nos é satisfatório, encerrando-se, pois, a investigação. 

 Com essas considerações, Peirce conclui que a finalidade da investigação é alcançar 

uma crença segura e estável, que seja capaz de satisfazer os nossos desejos e que 

permaneça por longo prazo. Em outras palavras, o objetivo da investigação é a fixação da 

crença, restando buscar quais seriam os métodos possíveis para se atingir tal meta, ou seja, 

como podemos orientar os nossos esforços no sentido de alcançar a crença e qual destes 

métodos seria o mais eficaz para garantir a configuração de uma crença com os atributos de 

estabilidade, permanência e satisfação de nossos desejos. Em resumo, como poderemos 

fixar as crenças de tal forma a evitar o retorno ao estado de dúvida?  

No seu artigo “A Fixação da Crença” de 1877, o primeiro da série de artigos 

conhecida como “Ilustrações da Lógica da Ciência” (CP 5.385), Peirce apresenta quatro 

métodos para a fixação da crença: o método da tenacidade, o método da autoridade, o 

método a priori e o método científico. Após todos serem estudados e avaliados, apenas o 

método científico é considerado adequado e os demais são rejeitados. Na verdade, a 

intenção declarada de Peirce, nesta série de artigos, é apresentar a sua visão do método 

experimental da investigação científica e neste primeiro artigo, ele apenas visa ressaltar as 

diferenças existentes em relação aos demais métodos de fixar a crença. 

Pelo método da tenacidade, procuramos fixar as crenças de maneira obstinada e 

resoluta; escolhemos arbitrariamente uma resposta a uma questão e a ela nos aferramos 

com todas as nossas forças. Empreendemos todos os esforços necessários para nos 

adaptarmos a essa crença, desde a adoção de uma postura de desprezo e ódio por quem 

pensa de modo diferente, até a utilização dos mais diversos expedientes para estimular a 

autossugestão. Peirce dá o exemplo daquela pessoa que, além de evitar o convívio com 

 
145 “If the premisses are not in fact doubted at all, they cannot be more satisfactory than they are.” 
146 “When doubt ceases, mental action on the subject comes to an end; and, if it did go on, it would be without 
a purpose.” 
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pessoas que pensam de forma diferente, evita também leituras contrárias a sua opinião 

como forma de evitar a influência de argumentos ‘falaciosos’. Isto equivale ao 

procedimento da avestruz, que imagina evitar o perigo escondendo a cabeça, ou ao ato, 

muito comum, de procurar olhar apenas para o lado em que corremos menos risco de 

enxergar o que nos desagrada. De Waal (2005, p. 12), ao comentar este método, dá o 

exemplo, bastante atual, da maneira como pensam os adeptos da teoria da conspiração: 

“Eles abraçam amplamente todas as evidências que apoiam o seu ponto de vista (digamos, 

que uma nave espacial alienígena se chocou perto de Roswell) e rejeitam ou 

‘reinterpretam’ tudo que seja contra isso” 147.  

Peirce entende que esse método atende a uma tendência natural do ser humano; 

evitamos instintivamente a dúvida e a indecisão que ela provoca agarrando-nos às nossas 

posições. Para dar sustentação a essa postura, passamos a considerar virtuosos aqueles que 

possuem convicções inabaláveis. “O homem sente que, se ele apenas mantiver sua crença 

sem vacilar, isso já será inteiramente satisfatório”. (CP 5.377) 148  

 Não obstante reconheça a sua ampla utilização, Peirce avalia o método da 

tenacidade como inadequado, objetando ser ele, além de irracional, também incapaz de, na 

prática, fixar a crença de maneira eficaz e durável. O principal motivo apontado por Peirce 

é o fato de o impulso social estar contra ele. (CP 5.378) Como as pessoas pensam de formas 

diferentes, ao utilizarem este método, deverão desenvolver crenças diferentes; como 

saberemos, então, qual é a opinião correta que deve prevalecer? Qual a opinião que tem 

mais valor e como podemos manter a confiança e não abrir espaço para a dúvida, diante de 

opiniões diferentes e com o mesmo valor? Para solucionar estes questionamentos que 

podem colocar em cheque não só a coesão social, mas a própria sobrevivência da espécie 

humana surge o impulso social como uma força que influencia, no sentido de estabelecer a 

necessidade de existirem crenças que sejam comuns a todos, possibilitando a formação e a 

permanência de um grupo social.  

O impulso social é aquele impulso natural do ser humano que o leva a constituir 

uma comunidade com os outros homens. O homem não pode viver isolado, ele precisa do 

contato com os seus semelhantes para prover a satisfação de suas necessidades e preservar a 

espécie. Aristóteles já concebera o homem como um animal político, ou seja, aquele ser 

que, por natureza, precisa viver em sociedade ((ARISTÓTELES, 1998, p. 1253a). Sem a 
 

147 “They fully embrace all evidence in support of their view (say, that na alien  
148 “The man feels that, if he only holds to his belief without wavering, it will be entirely satisfactory.” 
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vida em comunidade, a própria preservação da espécie fica ameaçada, daí Peirce afirmar 

que o impulso social é “um impulso forte demais para ser suprimido sem que haja o perigo 

de suprimir a espécie humana”. (CP 5.378) 149 É com base nesse impulso que o homem, ao 

constatar que outros homens pensam de maneira diferente, pode conceber que a opinião de 

outro homem possa ser melhor ou equivalente à sua própria e com isso ter sua crença 

abalada. Viver em comunidade implica a existência de opiniões comuns, pelo menos com 

relação a questões vitais como segurança, alimentação, habitação e diversas outras. Ir 

contra o impulso social, portanto, equivale a adotar um procedimento contrário à 

preservação não só da comunidade, mas também da própria vida de seus integrantes. Por 

essa razão, “temos de necessariamente influenciar as opiniões uns dos outros, de modo que 

o problema vem a ser o de como fixar a crença, não meramente no indivíduo, mas na 

comunidade.” (CP 5.378) 150. Dessa forma, considerando que o método da tenacidade entra 

em choque com o impulso natural do homem de viver em sociedade, ele é condenado por 

Peirce. 

 O segundo método apontado por Peirce, para a fixação das crenças, o método da 

autoridade, ao procurar atender ao requisito de fixar as crenças na comunidade, atribui a 

uma instituição ou ao estado a missão de estabelecer as crenças que devem ser adotadas por 

todos. Neste caso, uma vontade superior estabelece as crenças a serem adotadas e passa a 

utilizar todos os meios disponíveis para assegurar a concretização desta exigência. Desde o 

controle do ensino, a propaganda para a manipulação das consciências e a imposição de 

censura às informações e às manifestações culturais, até a repressão mais cruel e violenta 

são admissíveis para: 

[...] evitar que doutrinas contrárias sejam ensinadas, defendidas ou 
expressas. Deixe-os permanecerem ignorantes para que aprendam alguma 
razão para pensar de maneira distinta da que pensam. (CP 5.379) 151   

 O importante neste método é isolar as pessoas de forma a evitar ao máximo as 

influências do resto do mundo. Quanto mais isoladas estiverem as pessoas, menores serão 

as possibilidades de surgirem dúvidas e maior será a capacidade do estado ou da instituição 

que detém o poder de manter a paz social. 

 
149 “... an impulse too Strong in a man to be suppressed, without danger of destroying the human species.” 
150 “...we shall necessarily influence each other’s opinions; so that the problem becomes how to fix belief, not 
in the individual merely, but in the community.” 
151  “... to prevent contrary doctrines from being taught, advocated, or expressed. [...] Let them (the men) be 
kept ignorant, lest they should learn of some reason to think otherwise then they do.” 
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 Na avaliação de Peirce o método da autoridade é considerado superior ao método da 

tenacidade; não só do ponto de vista mental e moral, pois protege melhor contra a dúvida e 

é aplicado a todos, mas principalmente do ponto de vista da superioridade dos seus 

resultados, que pode ser observada na história através de diversos exemplos. Grandes 

impérios como o romano e o egípcio e instituições como a Igreja Católica e o Islã, graças a 

esse método, conseguiram perdurar por longos períodos de tempo, que podem ser contados 

não só em séculos, mas até mesmo em milênios. Peirce observa que em todos estes casos, 

apesar das crenças terem sofrido alterações ao longo do tempo,  

 [...] a mudança é tão lenta a ponto de ficar imperceptível durante a vida 
de uma pessoa, de modo que a crença individual permanece sensivelmente 
fixada. Para a massa da humanidade, então, talvez não haja melhor 
método do que esse. Se o seu mais elevado impulso é serem escravos 
intelectuais, então escravos deverão permanecer. (CP 5.380) 152 

 No entanto, por não ser possível regular todas as crenças, mas apenas as mais 

importantes, a maior parte das opiniões serão fixadas de forma espontânea, seguindo as 

tendências naturais e sem a interferência da autoridade. “Esta imperfeição não será fonte de 

fraqueza enquanto os homens permanecerem nesse estado de cultura no qual uma opinião 

não influencia outra.” (CP 5.381) 153 Com o tempo, entretanto, começam a surgir pessoas 

acima desta condição e com a capacidade de observar que não só em outros locais as 

crenças são diferentes, mas também em outras épocas elas foram diferentes. Ampliando um 

pouco a reflexão sobre estes pontos, logo constatarão que não há razão para justificar que 

crenças e doutrinas de outras épocas ou de outros povos, tenham valor inferior àquelas por 

eles adotadas, abrindo caminho, consequentemente, para o surgimento de dúvidas em suas 

mentes. Dúvidas surgirão também com relação àquelas crenças por eles adotadas ou que 

lhes são impostas e que aparentemente não têm fundamento ou que não se consegue 

identificar sua razão de ser. Chegando-se então à conclusão de que: 

A adesão a uma crença de modo voluntarioso e o arbítrio de impô-la aos 
outros, devem ser ambos abandonados. E um novo e diferente método de 
estabelecer opiniões deve ser adotado, o qual não deverá apenas produzir 

 
152 “[...] the change is so slow as to be imperceptible during one person’s life, so that individual belief remains 
sensibly fixed. For the mass of mankind, then, there is perhaps no better method than this. If it is their highest 
impulse to be intellectual slaves, then slaves they ought to remain.”  
153153 “This imperfection will be no source of weakness so long as men are in such a state of culture that one 
opinion does not influence another.” 
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um impulso para se acreditar, mas também terá que decidir em que 
proposição deve-se acreditar. (CP 5.382) 154 

 

 O método da autoridade, portanto, apesar de sua superioridade e maior possibilidade 

de sucesso, também é rejeitado. Da mesma forma que o método da tenacidade foi rejeitado 

por ser insuficiente fixar a crença apenas no indivíduo, o método da autoridade, ao apenas 

fixar a crença na comunidade sem nenhuma deliberação por parte das pessoas, também é 

considerado insuficiente. Nesse momento, visando suprir essa carência, no sentido de 

possibilitar a busca de uma solução para as dúvidas, por meio de discussões e deliberação, 

surge um novo método que é designado por Peirce como o método a priori.  

 Neste novo método, retirado o arbítrio da autoridade e aberta a possibilidade de dar 

livre curso às inclinações naturais, procura-se analisar os problemas sob os mais variados 

aspectos, com vistas a, gradualmente, alcançar a solução que pareça mais razoável. Parecer 

razoável, aqui tem a ver apenas com a sensação de razoabilidade, que pode sentir um 

sujeito diante de uma proposição. Por este método não há a necessidade de nada além de 

avaliações subjetivas para apoiar as crenças, nada externo é levado em conta, apenas aquilo 

que, por ‘soar bem’, ficamos inclinados a acreditar. Segundo Peirce: 

Sistemas desse tipo usualmente não repousam sobre quaisquer fatos 
observados, pelo menos não em grau elevado. Eles têm sido adotados 
principalmente porque suas proposições fundamentais parecem 
‘agradáveis à razão’. Esta é uma expressão apropriada; não significa que 
concorda com a experiência, mas com aquilo que estamos inclinados a 
acreditar. (CP 5.382) 155  

 Para Peirce, este é o método utilizado pela filosofia metafísica, cujas proposições 

são formuladas sem base na experiência e têm como único critério de validade o fato de 

estarem em harmonia com a razoabilidade, ou seja, parecerem estar de acordo com a razão. 

A história do pensamento fornece diversos exemplos de crenças obtidas por esse método 

como a crença de que a terra é o centro do universo, que a ordem universal apenas pode ser 

explicada como a criação de uma mente racional e muitos outros. Peirce dá como exemplo 

 
154 “The willful adherence to a belief, and the arbitrary forcing of it upon others, must, therefore, both be 
given up. A different new method of settling opinions must be adopted, that shall not only produce an impulse 
to believe, but shall also decide what proposition it is which is to be believed.” 
155“Systems of this sort have not usually rested upon any observed facts, at least not in great degree. They 
have been chiefly adopted because their fundamental propositions seemed ‘agreeable to reason’. This is an apt 
expression; it does not mean that which agrees with experience, but that which we find ourselves inclined to 
believe.”  
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a ideia de Platão de identificar a existência de uma proporcionalidade das distâncias entre 

as esferas celestes, e o comprimento das cordas que emitem sons harmônicos. Esta 

proposição pode ser agradável à razão, contudo não há fato nenhum nem experiência 

possível que possam validá-la.  

 Por ser um método centrado principalmente na sensação de razoabilidade, poderão 

surgir em outras localidades ou em outros tempos, respostas diferentes para as mesmas 

questões, que agradem também à razão, dando margem, quando conhecidas, ao surgimento 

da dúvida. Para Peirce, eleger como critério, para adotar uma solução o fato de ela ser 

agradável à razão, equivale a buscar algo que proporcione uma sensação de prazer, 

transformando a investigação em uma questão de gosto e abrindo caminho para modismos. 

Por esta razão, 

[...] os metafísicos nunca chegaram a fixar qualquer acordo, de modo que 
o pêndulo das opiniões tem balançado para um lado e para outro, desde os 
tempos mais remotos até os mais recentes, entre uma filosofia mais 
material e uma mais espiritual. (CP 5.383) 156 

 Assim, o método a priori, da mesma forma que o método da autoridade, continua 

sendo influenciado por elementos acidentais e, embora “seja um processo que elimine o 

efeito de algumas circunstâncias casuais, acaba intensificando o efeito de outras.” (CP 

5.383) 157 Mesmo nos preceitos morais que não são influenciados pelo estado ou por 

qualquer instituição, constata-se a influência de elementos acidentais na sua determinação. 

Peirce dá como exemplo a dificuldade de expansão do cristianismo entre os Hindus, mesmo 

quando apoiada pelo estado colonial britânico, motivada pela imoralidade que é por eles 

atribuída à maneira como os cristãos tratam as mulheres. Este método, além de não diferir 

essencialmente do método da autoridade, mostra-se também insuficiente e incapaz de 

proporcionar crenças firmes e duráveis, devendo, portanto, ser abandonado. Para De Waal a 

rejeição do conhecimento intuitivo por parte de Peirce – por nós já comentada no capítulo 2 

deste trabalho – estaria por trás da crítica que Peirce faz ao método a priori: 

Se nós não temos conhecimento intuitivo, uma mera inclinação a 
acreditar, mesmo que forte, não pode nunca ser base suficiente para 
qualquer conhecimento. Na sua totalidade a noção de conhecimento 
intuitivo promove justamente a ideia de que se algo é agradável à razão, 

 
156 “... and accordingly metaphysicians have never come to any fixed agreement, but the pendulum has swung 
backward and forward between a more material and a more spiritual philosophy, from the earliest times to the 
latest.” 
157 “... it is a process which eliminates the effect of some casual circumstances, only magnifies that of others.”  
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até o limite de não podermos ver nisso nada de errado, isto será 
considerado verdadeiro. (DE WAAL, 2005, p.13) 158  

         Este método pode ser considerado superior aos métodos da tenacidade e da 

autoridade, pois diferentemente deles há aqui uma preocupação com o conteúdo das nossas 

crenças, o que não ocorre nos outros métodos. Em outros métodos não importa o conteúdo 

da crença, desde que nos agarremos tenazmente a ela ou que ela tenha o apoio de uma 

autoridade, ao passo que no método a priori, o conteúdo da crença deve ser ‘agradável à 

razão’. Não obstante, Peirce acredita que devemos rejeitar o método a priori, pois entende 

que é possível encontrar um método que se baseie em algo objetivo e que não sofra a 

influência de circunstâncias acidentais ou subjetivas: 

Para satisfazer nossas dúvidas, por conseguinte, é necessário que se 
encontre um método pelo qual nossas crenças possam ser causadas por 
algo em nada humano, mas por alguma permanência externa – por alguma 
coisa sobre a qual nosso pensar não tenha efeito. (CP 5.384) 159 

 Para a maior parte das pessoas, uma dúvida real é despertada quando constatado que 

uma crença, ao ser testada, não corresponde aos fatos. Assim, para que uma crença tenha 

permanência, é necessário que ela esteja em harmonia com os fatos, ou seja, com algo 

externo ao sujeito, independente de qualquer indivíduo e que afete a todos. Este novo 

método, portanto, deverá pressupor a existência de uma realidade externa, que afete a todos 

de maneira tal a permitir “... que as conclusões finais de todos os homens sejam as 

mesmas.” (CP 5.384) 160 Ou, conforme Peirce acrescentou em 1903, “seriam as mesmas se 

se persistir suficientemente na investigação.” (CP 5.384 n.1) 161  

 Para Peirce, o método que atende a essa exigência é o método da ciência, que se 

fundamenta na hipótese da existência de uma realidade. Esta hipótese é formulada por 

Peirce da seguinte forma: 

Existem coisas reais, cujos caracteres são inteiramente independentes de 
nossas opiniões acerca delas; essas realidades afetam nossos sentidos 
segundo leis regulares e, embora nossas sensações sejam tão diferentes 

 
158 “If we have no intuitive knowledge, then a mere inclination to believe, however strong, can never become 
sufficient grounds for knowledge. The whole notion of intuitive knowledge trades on the very idea that if 
something is agreeable to reason, to the extent that we cannot possibly anything wrong with it, then it must be 
true.”  
159 “To satisfy our doubts, therefore, it is necessary that a method should be found by which our beliefs may 
be determined by nothing human, but by some external permanency – by something upon which our thinking 
has no effect.” 
160 “... the ultimate conclusion of every man shall be the same.” 
161 “Or would be the same if inquiry were sufficiently persisted in.” 
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quanto o são nossas relações com os objetos, contudo, aproveitando-se as 
leis da percepção, podemos averiguar pelo raciocínio como as coisas 
realmente são, e qualquer homem, se possuir suficiente experiência e 
raciocinar o bastante sobre o assunto, será levado à conclusão verdadeira. 
(CP 5.384) 162 

 Esta concepção, para Peirce, além de constituir o fundamento do método científico, 

permite considerá-lo superior a todos os outros métodos, pois fornece um critério objetivo 

para estabelecer a validade de uma crença. Esta realidade independente, cujas regularidades 

podemos perceber por meio de nossos sentidos, combinados com o uso correto da razão, 

permitirá que cheguemos, se persistirmos suficientemente na investigação, à conclusão 

verdadeira. 

 Hookway (1985, p. 44), ao estudar a hipótese da realidade, sem evitar ultrapassar 

um pouco o texto original, interpreta que Peirce sustenta que existam coisas reais com as 

seguintes propriedades:  

(1) Elas não dependem da vontade ou opinião de nenhum indivíduo ou 
grupo de indivíduos; (2) Elas tornar-se-ão objeto de consenso entre 
pessoas que tenham suficiente experiência e conduzam corretamente suas 
investigações; (3) De fato, este consenso não é limitado a uma 
comunidade particular, mas pode incluir qualquer agente racional; (4) O 
conflito resulta da ação de uma realidade externa sobre nossos sentidos e 
assim sobre nossas opiniões. (HOOKWAY, 1985, p. 44) 163 

 No entendimento de Hookway (ibidem), Peirce está também preocupado em 

demonstrar como devem proceder na determinação de seus princípios-guia, aqueles que 

adotam a hipótese da realidade, ou seja, aqueles que acreditam que existem coisas reais. 

Lembremos que, para Peirce, nossas crenças moldam nossos hábitos e nossas inferências 

são governadas por hábitos da mente que constituem os princípios-guia que adotamos. A 

validade das proposições que resultam de nossas inferências depende da validade dos 

princípios-guia que adotamos. Peirce quer mostrar àqueles que acreditam na existência de 

coisas reais, como devem proceder para descobrir como elas se comportam para efeito de 

determinar os princípios-guia a serem adotados. Levando em consideração um ponto de 

 
162 “There are Real things, whose characters are entirely independent of our opinions about them; those Reals 
affect our senses according to regular laws, and, though our sensations are as different as are our relations to 
the objects, yet, by taking advantage of the laws of perception, we can ascertain by reasoning how things 
really and truly are; and any man, if he have sufficient experience and he reason enough about it, will be led 
to the one True conclusion”.   
163 “(1) They do not depend upon the will or opinion of any individual or group of individuals; (2) They will 
be the object of a consensus among people who have enough experience and conduct their inquiries correctly; 
(3) Indeed, this consensus is not limited to a particular community but could include any rational agent; (4) 
The consensus results from the action of external reality upon our senses and thus upon our opinions.”  
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vista lógico, as preocupações de Peirce estão mais voltadas para comprovar que a hipótese 

da realidade é uma pressuposição da lógica, do que para provar que esta hipótese é 

verdadeira. 

 Muitos anos depois de escrita “A Fixação da Crença”, Peirce acrescenta em 1893 

uma nota a esse artigo com um novo argumento baseado em fatos da história do 

pensamento, por meio do qual, ao ficar claro que a natureza não se adapta às nossas 

crenças, mas somos nós que devemos nos adaptar à natureza, fica mais uma vez 

demonstrada a superioridade do método científico sobre o método a priori:  

Mudanças de opinião são provocadas por eventos acima do controle 
humano. Toda a espécie humana era tão firme na opinião de que os corpos 
pesados deveriam cair mais rapidamente do que os leves, que qualquer 
outra visão era considerada absurda, excêntrica e provavelmente 
insincera. Não obstante, tão logo alguns dos homens absurdos e 
excêntricos conseguiram induzir alguns adeptos do senso comum a 
observar as suas experiências – tarefa nada fácil – ficou claro que a 
natureza não iria seguir a opinião humana, apesar de ser esta unânime. 
Assim, não havia alternativa senão a de que a opinião humana teria que 
mudar para a posição da natureza. Esta foi uma lição de humildade. (CP 
5.384n) 164  

 Entretanto, ao colocar-se a questão de como é possível saber se existe uma realidade 

e, portanto se é verdadeira tal hipótese, Peirce, antes de apresentar seus argumentos, 

ressalva que “se essa hipótese é o único suporte do meu método de investigação, meu 

método de investigação não deve ser utilizado na sustentação da minha hipótese”. (CP 

5.384) 165 Com isso, evitando o pensamento circular, Peirce enumera quatro argumentos 

favoráveis, não à verdade, mas à adoção da hipótese da realidade. Todos os argumentos 

apresentados são negativos, isto é, não defendem a hipótese da realidade pelo que ela é, 

mas pelo que ela não é. I) No primeiro argumento, Peirce afirma que a investigação, apesar 

de não comprovar a existência de coisas reais, também não nega esta possibilidade. 

Acrescentando ainda que, a prática do método da ciência, por estar em permanente 

harmonia com essa hipótese que lhe serve de fundamento, nunca leva a dúvidas de método 

como todos os demais. II) No segundo argumento, Peirce começa por ressaltar que a 
 

164 “Changes of opinion are brought about by events beyond human control. All mankind were so firmly of 
opinion that heavy bodies must fall faster than light ones, that any other view was scouted as absurd, 
eccentric, and probably insincere. Yet as soon as some of the absurd and eccentric men could succeed in 
inducing some of the adherents of common sense to look at their experiments – no easy task – it became 
apparent that nature would not follow human opinion, however unanimous. So there was nothing for it but 
human opinion must move to nature’s position. That was a lesson in humility.” 
165 “If this hypothesis is the sole support of my method of inquiry, my method of inquiry must not be used to 
support my hypothesis.” 
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dúvida, que surge em geral diante de duas proposições contrárias sobre o mesmo objeto, 

gera um sentimento de insatisfação que desencadeia a investigação e dá origem a todos os 

métodos de fixação da crença. Quando se reflete sobre este processo, afirma Peirce que é 

possível constatar que “[...] aqui já há uma vaga concessão de que existe algo que uma 

proposição deve representar.” (CP 5.384, grifo nosso) 166 O motivo da dúvida, portanto, 

não é o fato de existir uma realidade que é admitida por todos, mas a forma como ela é 

representada. Diante disso, Peirce conclui que “esta hipótese, consequentemente, é uma 

coisa que todo intelecto admite, de modo que o impulso social não me leva a duvidar dela”. 

(CP, ibidem) 167 III) No terceiro argumento, Peirce desloca o foco da hipótese da realidade 

para o método científico, que a tem como fundamento, para afirmar que “Todos usam o 

método científico para muitas coisas e apenas cessam de utilizá-lo quando não sabem 

como aplicá-lo”. (CP, ibidem) 168 IV) No quarto e último argumento, com base no grande 

sucesso proporcionado pela utilização do método científico, que além de ser adotado pela 

maioria dos campos do conhecimento, tem proporcionado grandes benefícios para a 

humanidade, Peirce afirma a sua completa adesão não só a esse método científico, como 

também à hipótese da realidade: 

Esses triunfos fornecem a explicação de meu não duvidar do método ou 
da hipótese por ele suposta; e não tendo qualquer dúvida, e não 
acreditando que o tenha qualquer pessoa que eu pudesse influenciar, para 
mim seria mero palavrório dizer mais sobre o assunto. Se houver alguém 
com uma dúvida viva sobre o assunto, deixem-no considerá-la. (CP, idem) 
169 

 Peirce, apesar de deixar clara a sua conclusão no sentido de ser o método científico 

o único satisfatório para estabelecer a opinião e alcançar crenças que tenham permanência e 

não sejam contrariadas pelos fatos, procura ainda enfatizar alguns pontos de contraste entre 

ele e os outros métodos de fixar a crença.  

 Diferentemente dos outros, o método científico é o único que apresenta uma 

distinção entre um caminho certo e um errado. O caminho certo é o que corresponde ou que 

                                                 
166 “But here already is a vague concession that there is some one thing which a proposition should represent.”   
167 “The hypothesis, therefore, is one which every mind admits. So that the social impulse does not cause men 
to doubt it.” 
168 “Everybody uses the scientific method about a great many things, and only ceases to use it when he does 
not know how to apply it.” 
169 “These (triumphs) afford the explanation of my not doubting the method or the hypothesis which it 
supposes; and not having any doubt, nor believing that anybody else whom I could influence has, it would be 
the merest babble for me to say more about it. If there be anybody with a living doubt upon the subject, let 
him consider it.” 
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está em harmonia com os fatos, enquanto o caminho errado seria o que contraria os fatos. 

Tanto no método da tenacidade quanto no da autoridade, não existe esta distinção, pois 

existe apenas um único caminho. A crença fixada pelo método da tenacidade depende 

apenas de uma decisão independente de qualquer influência para que ela seja constituída, 

nada mais sendo necessário. “O que quer que eu pense ser necessário, já é necessário de 

antemão segundo esse método.” (CP 5.385) 170 No caso do método da autoridade as coisas 

se passam de maneira semelhante, o que quer que a autoridade decida, não importando o 

método por ela utilizado para fixar a crença, estará decidido e a crença daí resultante, 

deverá ser adotada por todos. “O único teste para o método da autoridade é exatamente o 

que o Estado pensa; de forma que ele não pode seguir o método de maneira errada.” (CP, 

ibidem) 171 Na investigação pelo método a priori o essencial é que se busque uma crença 

que agrade à razão, sendo observada esta condição, cada um poderá optar pelo caminho que 

estiver inclinado a utilizar para desenvolver seus pensamentos. “Todos os metafísicos 

estarão seguros de fazê-lo, embora possam estar inclinados a julgar, uns aos outros, 

perversamente errados.” (CP, ibidem) 172 Peirce reconhece, entretanto, que às vezes os 

metafísicos chegam a opiniões corretas, embora seja comum que eles desenvolvam 

explicações a priori para o que já foi colocado fora de dúvida pelo método científico. No 

método científico, contrariamente, meus sentimentos e inclinações não interferem na 

aplicação do método. Nele, os nossos pensamentos são guiados por uma realidade externa e 

não guiados por eles mesmos. E além de utilizarmos apenas conhecimentos constituídos 

por fatos rigorosamente observados como ponto de partida para alcançar novas descobertas, 

temos também que aplicar as regras da lógica que nos indicam o bom raciocínio. 

O teste sobre se estou seguindo verdadeiramente o método não é um apelo 
imediato a meus sentimentos e propósitos, mas, pelo contrário, envolve 
em si mesmo a aplicação do método. Por isso é que o mau raciocínio, 
assim como os bons são ambos possíveis; e tal fato é o fundamento do 
lado prático da lógica. (CP, idem) 173 

 Entretanto, o fato de afirmar a superioridade do método científico não impede 

Peirce de reconhecer que em determinadas circunstâncias os demais métodos possam 

 
170 “... whatever I think necessary to doing this, is necessary according to that method.” 
171 “... the only test on that method is what the state thinks; so that it cannot pursue the method wrongly.” 
172 “All metaphysicians will be sure to do that, however they may be inclined to judge each other to be 
perversely wrong.” 
173 “The test of whether I am truly following the method is not an immediate appeal to my feelings and 
purposes, but, on the contrary, itself involves the application of the method. Hence it is that bad reasoning as 
well as good reasoning is possible; and this fact is the foundation of the practical side of logic.” 
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apresentar alguma vantagem. Com alguma ironia, Peirce aponta o profundo deleite que 

podem proporcionar os raciocínios do método a priori. De fato, as elaboradas construções 

racionais a que se sentem inclinados os metafísicos, podem proporcionar-lhes momentos de 

intenso acréscimo de autoestima, até que se imponha a força da realidade e tudo se 

desmorone. “[...] há certas lisonjas para a vaidade humana nas quais todos acreditamos 

por natureza, até sermos acordados de nosso agradável sonho por alguns fatos rudes.” (CP 

5.386) 174 O método da autoridade para Peirce tem vantagens mais evidentes: não só ele o 

considera como o caminho da paz, como também afirma que ele sempre governará a grande 

massa da humanidade. De fato, as forças que dominam o estado, sempre preocupadas com 

a estabilidade e a segurança, tendem a suprimir qualquer ideia em que reconheçam a 

existência de algum potencial de conturbação da ordem. Mesmo em estados onde exista a 

mais ampla liberdade, todos os esforços serão feitos para manter a uniformidade de 

opiniões. Por ser a paz um valor prezado pela maioria das pessoas, sempre haverá uma 

tendência a alinhar a opinião à da autoridade, abrindo caminho para o exercício dos mais 

diversos tipos de pressão moral. Nesse ambiente, por ninguém ousar externar 

completamente o seu pensamento, sempre existirá uma sombra de dúvida com relação a 

questões que envolvam a segurança da sociedade.  

Finalmente, quanto ao método da tenacidade, Peirce reconhece sua força e aponta como sua 

grande vantagem o fato de ser simples e direto. Nesse método não se perde tempo com 

elaborações mentais: diante de uma situação nova, instantaneamente uma opção é adotada e 

levada até as últimas consequências sem hesitação. Este método, além de poder ser 

responsável por sucessos brilhantes, pode também levar a grandes malogros. É intrigante a 

maneira como Peirce afinal conclui, afirmando que “é impossível não invejar o homem que 

consegue desprezar a razão, embora saibamos no que isso resulta ao final.” (CP 5.386) 175 

 Ao apresentar as vantagens dos outros métodos sobre o método científico, o intuito 

de Peirce é o de deixar claro que nenhum deles atende o desejo comum a todos os homens, 

que seria o de ter opiniões que estejam de acordo com os fatos. O único método que tem 

como propósito fixar opiniões que coincidam com os fatos, buscando assim uma 

correspondência com a realidade, é o método científico.  

 
174 “...there are certain flatteries to the vanity of men which we all believe by nature, until we are awakened 
from our pleasing dream by rough facts.” 
175 “It is impossible not to envy the man who can dismiss reason, although we know how it must turn out at 
last.” 
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 Peirce reconhece a dificuldade de se adotar integralmente o método científico e 

adverte que a força do hábito, muitas vezes faz com que nos agarremos a velhas crenças e 

que desenvolvamos uma forte resistência à mudança. Não obstante, temos que refletir a 

respeito disso e empreender todos os esforços para superar essa tendência natural no ser 

humano. Da mesma forma que toda virtude tem um custo, a clara consciência lógica que 

seria o maior benefício proporcionado pelo método científico, também tem seu preço.  

 A grande preocupação de Peirce, desde seus primeiros artigos da Série Cognitiva 

era a de encontrar uma opção para ser colocada entre o dogmatismo e o ceticismo. Nesse 

sentido, Peirce segue um itinerário semelhante ao de Kant, que no seu tempo procurara 

encontrar um caminho para superar o ceticismo de Hume, para o qual não havia respostas 

adequadas no dogmatismo vigente na filosofia, empreendendo um enorme esforço para o 

estabelecimento de bases sólidas para o desenvolvimento da metafísica. O grande problema 

de Kant era saber por que a metafísica não dispõe do mesmo grau de certeza que existe na 

lógica, na matemática ou na física. O caminho encontrado por Kant foi o de submeter todo 

o conhecimento filosófico à análise crítica. Peirce, por seu turno, após um profundo estudo 

da filosofia kantiana, que o influencia de maneira profunda, elegeu como caminho 

desenvolver doutrinas que servissem de meios para se justificar a aplicação do método 

científico experimental à especulação filosófica. Como já comentamos em nosso capítulo I, 

Peirce no tempo de sua graduação em Harvard, dedicou-se profundamente ao estudo de 

Kant. Quando jovem, como ele mesmo relata: “Eu devotei duas horas por dia ao estudo da 

Crítica da Razão Pura de Kant por mais de três anos, até o ponto de quase saber de cor o 

livro inteiro, além de ter examinado criticamente todas suas seções.” (CP 1.4) 176 

Lembremos também que Peirce, embora reconheça a grande importância de Kant no seu 

pensamento, dele discorda com relação a alguns pontos fundamentais. “Primeiramente ele 

rejeita a lógica tradicional na qual Kant confiava e em segundo lugar a doutrina de Kant 

do objeto transcendental.” (PARKER, 1998, p. 4) 177 Para Peirce não bastava a crítica, mas 

além desta, seria necessário um método que impusesse um critério objetivo para o 

estabelecimento dos conhecimentos. Com relação a esse ponto o método científico seria o 

único que, ao se apoiar na hipótese da realidade, forneceria uma maneira objetiva de se 

 
176 “I devoted two hours a day to the study of Kant’s Critique of Pure Reason for more than three years, until I 
almost knew the whole book by heart, and had critically examined every section of it.” 
177 “He rejects first the traditional logic that Kant relied upon and second Kant’s doctrine of the transcendental 
object.” 
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estabelecer as crenças e conhecimentos. No método científico a razão não fica restrita às 

suas próprias forças, ela dispõe da hipótese da realidade, ou seja, de algo que, por ser 

externo e independente de qualquer sujeito e por se impor com força irresistível, ela pode 

usar com segurança como critério para homologar as crenças e opiniões.  

 Kant, na busca de bases sólidas para o estabelecimento da metafísica, a fim de que 

esta pudesse encontrar a via segura da ciência, elege a crítica como uma preparação 

necessária para pavimentar o caminho que leva a esse objetivo. Esta crítica seria aplicada 

como uma revisão dos procedimentos utilizados na filosofia, – primeiramente nos 

procedimentos especificamente utilizados no estudo da razão pura – visto que esta se 

encontrava contaminada pelas presunções infundadas do dogmatismo. Em outras palavras 

tratava-se de “discernir ou distinguir o que a razão pode fazer e o que é incapaz de fazer. A 

preocupação crítica consiste essencialmente em não se dizer mais do que se sabe.” 

(PASCAL, 2005, p. 32) Vejamos como isto é colocado por Kant em suas próprias palavras: 

A crítica não se opõe ao procedimento dogmático da razão no seu 
conhecimento puro, enquanto ciência, [...] mas sim ao dogmatismo, quer 
dizer, à presunção de seguir por diante apenas com um conhecimento puro 
por conceitos (conhecimento filosófico), apoiado em princípios, como os 
que a razão desde há muito aplica, sem se informar como e com que 
direito os alcançou. O dogmatismo é, pois, o procedimento dogmático da 
razão sem uma crítica prévia da sua própria capacidade. (KANT, 1787, 
p. B35) 

 Em seguida, visando também deixar claras as suas intenções, Kant adverte que, 

submeter o procedimento dogmático da razão ao escrutínio da crítica não favorece a 

“superficialidade palavrosa que toma a despropósito o nome de popularidade, nem ainda 

menos o ceticismo que condena, sumariamente, toda a metafísica.” (idem, p. B36) 

Historicamente o dogmatismo é aquela filosofia que afirma verdades, enquanto o ceticismo 

posiciona-se de forma contrária, negando ao espírito humano a possibilidade de atingir 

qualquer verdade. A intenção de Kant por meio da crítica era dupla, de um lado a de 

combater as pretensões infundadas do dogmatismo, e de outro lado, combater também o 

ceticismo que imobilizava a filosofia.  

 Peirce por sua vez, procura também desenvolver uma crítica profunda ao 

dogmatismo, pondo em questão a legitimidade das suas certezas e, ao mesmo tempo, 

condenando o exagero da posição dos céticos que negam a possibilidade de nossas crenças 

serem verdadeiras. Peirce adota uma posição falibilista que afirma a impossibilidade de a 
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razão alcançar a certeza absoluta, a precisão absoluta e a universalidade absoluta e tendo 

como alvo específico os adeptos do cartesianismo, não só rejeita a afirmação dos 

dogmáticos de que podemos ter conhecimentos absolutamente certos e verdadeiros, como 

rejeita também a dúvida radical dos céticos que justifica a suspensão do juízo. Ao 

interpretar a posição de Peirce, De Waal faz o seguinte comentário: 

Peirce rejeita a afirmação dogmática de que nós sabemos com certeza se 
alguma crença em particular é verdadeira, enquanto ao mesmo tempo ele 
descarta a conclusão dos céticos de que se segue disso que todas as nossas 
crenças têm que ser encaradas com desconfiança. Em lugar disso, Peirce 
argumenta que de maneira geral podemos confiar em nossas crenças [...]. 
Aos olhos de Peirce, os céticos cometem o erro básico de concluir do fato 
de que cada crença pode ser posta em dúvida, que todas as crenças podem 
ser postas em dúvida. (DE WAAL, 2005, p. 16) 178  

 Tanto o método da tenacidade quanto os métodos da autoridade e a priori podem 

ser considerados dogmáticos. Como é demonstrado por Peirce, todos têm como propósito a 

fixação de crenças que não resistem à crítica por não terem características adequadas para 

conquistar segurança e permanência. Em outras palavras, nenhuma dessas crenças é capaz 

de nos oferecer uma proteção durável contra a dúvida. Além disso, nenhum desses métodos 

nos informa a respeito dos princípios que devem ser observados para atingir as suas 

crenças, sendo estas afirmadas sem que sejam demonstradas as suas bases. Tanto no 

método da tenacidade quanto no método da autoridade, nada nos orienta no sentido de 

como podemos chegar a uma crença; na verdade a crença já está estabelecida de antemão e 

esses métodos explicam apenas como ela deve ser fixada. Basta no primeiro caso uma 

escolha aleatória e no segundo caso a escolha ditada pela autoridade; em nenhum dos casos 

podemos contar com qualquer critério ou procedimento para analisar o conteúdo da crença 

e sua legitimidade do ponto de vista da razão.  

No caso do método a priori a questão apresenta-se de maneira mais sutil, pois aí 

encontramos um critério, representado pela exigência de que a crença seja ‘agradável à 

razão’. Entretanto, Peirce nos mostra que o que agrada à razão de uns pode não agradar à 

razão de outros fazendo com que este critério se assemelhe ao desenvolvimento do gosto e 

a fixação das crenças assim obtidas, consequentemente, se transformem em uma questão de 

 
178 “Peirce rejects the dogmatist’s claim that we know with certainty that some particular beliefs are true, 
while at the same time dismissing the skeptic’s conclusion that it follows from this that all our beliefs must be 
regarded untrustworthy. Instead, Peirce argues that overall we can trust our beliefs,[...] In Peirce’s eyes, the 
skeptic makes the basic mistake of concluding from the fact that each belief can be doubted, that therefore all 
beliefs can be doubted.” 
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moda. A moda, contudo, para se tornar um hábito coletivo, ou seja, para se concretizar, 

necessita de alguém que a dite, quer seja este alguém uma pessoa que por alguma razão 

passe a ser reconhecida como um árbitro da moda ou um grupo de pessoas cujos hábitos 

sejam considerados exemplares ou especiais a ponto de lhes ser reconhecida esta 

autoridade. Sob este aspecto as crenças alcançadas pelo método a priori seriam 

equivalentes às fixadas pelo método da autoridade, pois dependeriam também, para a sua 

fixação da vontade de uma autoridade. Por outro lado, o que agrada à razão é algo que nos 

dá um prazer e na busca de meios para fazer com que esse prazer perdure e que os fatos não 

venham a nos perturbar, o recurso que naturalmente utilizamos é a autossugestão. Sob este 

aspecto o método a priori pode ser considerado como uma variação mais sofisticada do 

método da tenacidade que se utiliza amplamente deste procedimento. Desta forma as 

crenças fixadas pelo método a priori também devem ser consideradas dogmáticas, por 

serem afirmadas sem que sua consistência possa resistir a uma crítica rigorosa.  

Ao rejeitar esses três métodos (tenacidade, autoridade e a priori), Peirce está 

rejeitando os procedimentos utilizados pelo dogmatismo, aos quais ele contrapõe a sua 

concepção do método científico experimental que demonstra a superioridade das crenças 

científicas em comparação com as crenças dogmáticas. Sempre foi uma preocupação de 

Peirce trazer para a reflexão filosófica o método experimental que tanto sucesso obtivera 

nas ciências naturais. Quase trinta anos após ter escrito “A Fixação da Crença” ainda vemos 

Peirce, em artigo escrito em 1905, declarando querer já há muitos anos: 

[...] submeter ao julgamento cuidadoso daqueles poucos colegas 
estudiosos da filosofia, que deploram a condição atual desse estudo e que 
tencionam resgatá-lo deste estado e colocá-lo numa condição como a das 
ciências naturais, onde os investigadores [...] cooperam uns com os outros, 
ajudam-se mutuamente e multiplicam resultados incontestáveis. [...] Onde 
toda hipótese que merece atenção é submetida a um exame severo, porém 
justo, e na qual só se confia depois que as predições que ela proporciona 
foram corroboradas pela experiência, confiando-se nela, mesmo assim, 
apenas de maneira provisória. (CP 5.413) 179 

 Apesar de ‘A Fixação da Crença’ ter se tornado um dos textos mais divulgados de 

Peirce, a argumentação por ele utilizada foi muito criticada. Dentre os comentadores mais 

 
179 “...to submit to the deliberate judgement of those few fellow-students of philosophy, who deplore the 
present state of that study, and who are intent upon rescuing it therefrom and bringing it to a condition like 
that of the natural sciences, where investigators [...] cooperate, stand upon one another’s shoulders, and 
multiply  incontestable results [...]; where every hypothesis that merits attention is subjected to severe but fair 
examination, and only after the predictions to which it leads have been remarkably borne out by experience is 
trusted at all, and even then only provisionally.” 



 
 

98

                                                

críticos destaca-se Murphey, que faz uma avaliação extremamente negativa ao declarar que 

esse artigo “é um dos mais curiosos e menos satisfatórios que Peirce jamais escreveu.” 

(MURPHEY, 1961, p. 164) 180 Após enumerar os métodos de fixação das crenças e colocar 

em dúvida a sua independência com base em semelhanças apontadas pelo próprio Peirce, 

Murphey observa ainda que: “Certamente não há justificação histórica para essa lista (de 

métodos), e dificilmente pode-se sustentar que esses são todos os métodos possíveis.” 

(ibidem) 181 Murphey não só entende que estes métodos foram estabelecidos de maneira 

arbitrária, apenas para ajudar a realçar a superioridade do método da ciência, mas entende 

também que a argumentação apresentada para afirmar esta superioridade, “quase não vale 

esse nome” (ibidem) 182. Outros pontos duramente criticados são o argumento da existência 

de um impulso social contrário ao método da tenacidade, que é considerado inadequado, e 

“[...] a confiança de Peirce na impossibilidade de um estado completamente autoritário 

[...]” que para Murphey, “não pode sobreviver à história do século vinte.” (MURPHEY, 

1961, p. 164) 183 

 Hookway (1985, p. 48-52), apesar de também submeter este artigo a uma crítica 

profunda, faz com que toda a sua análise siga no sentido de buscar uma justificativa para os 

argumentos apresentados por Peirce. Hookway não só analisa os argumentos colocados 

neste artigo, como também considera as revisões feitas posteriormente pelo próprio Peirce. 

Hookway procura analisar as objeções que foram apresentadas com relação ao uso do 

argumento do impulso social. Este foi considerado um argumento meramente psicológico, 

que estaria em contradição com afirmações anteriores do próprio Peirce, no sentido de 

repudiar a utilização de argumentos psicológicos na demonstração de questões lógicas. 

Hookway entende que para defender o argumento de Peirce deve-se partir do 

reconhecimento de que a hipótese da realidade é uma pressuposição da lógica e que todos 

que aceitam essa hipótese estão sujeitos ao impulso social. Para Hausman (1993, p. 32-36), 

que segue a mesma linha de defesa de Hookway, “O impulso social conduz para a crença 

numa realidade independente, enquanto esta crença conduz para o fato de termos um 

 
180 “...is one of the most curious and least satisfactory that Peirce   ever wrote.” 
181 “Certainly there is no historical justification for the list, and it can hardly be maintained that these are all 
the possible methods.” 
182 “...are barely worthy of the name.” 
183 “Peirce’s confidence in the impossibility of a completely authoritarian state cannot survive twentieth-
century history.” 
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impulso social.” 184 Essa circularidade seria necessária em vista do propósito peirciano de 

identificar o que está pressuposto na questão lógica. Para defender as posições de Peirce, 

Hookway e Hausman vão buscar subsídios em textos posteriores onde ele retoma estas 

questões e apresenta novos argumentos para as suas teses. A questão do realismo, onde se 

inseriria esta discussão, permeia praticamente a totalidade da obra filosófica de Peirce.  

 Retomando ainda a objeção de Murphey, de que a confiança de Peirce na 

impossibilidade da existência de um estado completamente autoritário é negada pela 

experiência histórica do século vinte, comentaríamos que esta observação seria justificada 

pela perspectiva do momento em que foi escrita, por volta de 1960, no auge não só da 

guerra fria, mas também da crença na superioridade do planejamento econômico 

centralizado em um estado socialista totalitário, sobre o estado democrático capitalista. 

Hoje em dia, após a queda do muro de Berlim, do colapso da União Soviética, da 

desmoralização dos partidos comunistas mundo afora, da adoção da economia capitalista 

pela China e mais recentemente com os acontecimentos da primavera árabe, durante a qual 

o mundo pôde testemunhar a queda de diversos regimes autoritários em consequência de 

revoltas populares, a perspectiva é completamente diferente. Acreditamos que com esses 

fatos novos o próprio Murphey, refletindo sobre essa sua afirmação, se veria assolado pela 

dúvida e com certeza retificaria a sua posição com relação a esse ponto.  

 Finalmente, ilustrando o fato de que Peirce retomou diversas vezes as ideias 

colocadas na Fixação da Crença, transcrevo uma passagem de 1906 que consta de um texto 

conhecido como ‘Bases para o Pragmatismo’, em que Peirce faz uma releitura deste artigo 

em que os métodos para a fixação da crença são interpretados como momentos no 

desenvolvimento da concepção da verdade: 

No meu texto de 1877, partindo da proposição que a agitação de uma 
questão cessa quando a satisfação é atingida com o estabelecimento da 
crença, e apenas então, segue adiante com a consideração de como a 
concepção de verdade gradualmente se desenvolve daquele princípio sob 
a ação da experiência, começando com uma crença voluntariosa ou 
autoengano, a mais degradada das condições mentais; daí levando-se à 
imposição de crenças pela autoridade de uma sociedade organizada; então 
para a ideia de estabelecimento da opinião como resultado da fermentação 
de ideias; e finalmente alcançando a ideia de verdade como 

 
184 “The social impulse leads to a belief in independent reality, while this belief leads to our having a social 
impulse”. 
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irresistivelmente forçada sobre a mente por meio de experiências 
comparáveis ao efeito de uma realidade independente. (CP 5.564) 185  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
185 “My paper of November 1877, setting out from the proposition that the agitation of a question ceases when 
satisfaction is attained with the settlement of belief, and then only, goes on to consider how the conception of 
truth develops from that principle under the action of experience, beginning with willful belief or self-
mendacity, the most degraded of all mental conditions; thence arising to the imposition of beliefs by the 
authority of organized society; then to the idea of settlement of opinion as the result of fermentation of ideas; 
and finally reaching the idea of truth as overwhelmingly forced upon the mind in experiences as the effect of 
an independent reality.”    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
 
No desenvolvimento da filosofia de Peirce, os primeiros passos do estudo da crença 

começam a aparecer no começo da década de 1870, em um momento particularmente 

importante de sua vida. Peirce tinha então pouco mais de trinta anos e seu currículo já 

contava com um grande número de realizações, não só na área da pesquisa científica, mas 

também na área acadêmica. Além de ter desenvolvido uma intensa atividade na área de 

pesquisa científica e profundos estudos de lógica e filosofia, Peirce já podia ostentar uma 

respeitável obra escrita, cuja maior parte está publicada nos dois primeiros volumes da 

edição cronológica dos seus escritos. 186 

Alguns dos mais famosos textos de Peirce já tinham sido publicados nessa época, 

dentre os quais podemos destacar o seu artigo “Sobre uma Nova Lista de Categorias”, 187 

onde é proposto um novo conjunto de categorias em substituição às categorias de Kant; os 

artigos da Série Cognitiva, alguns dos quais estudamos no capítulo 2 do presente estudo, 

onde, entre outros pontos é desenvolvida uma crítica profunda ao cartesianismo; e a resenha 

“Os Trabalhos de George Berkeley: Edição de Fraser”, 188 onde encontramos uma 

discussão sobre a controvérsia entre os realistas e nominalistas e onde também, Peirce 

apresenta uma nova versão de sua concepção de realismo, que viria a se transformar em um 

dos temas mais importantes de sua filosofia. Nesses trabalhos, Peirce começa a definir os 

temas que o interessam na filosofia e também inicia a elaboração das bases que servirão de 

ponto de partida para desenvolvê-los. Não é demasiado assinalar mais uma vez, que Gallie 

(1966, p. 61-2) avalia os artigos da Série Cognitiva como obra de gênio, afirmando ainda 

que eles por si só já garantiriam a Peirce uma posição de destaque na história da filosofia. 

De posse dessa admirável bagagem de conhecimentos e experiências, Peirce inicia 

uma nova fase de seu desenvolvimento intelectual, com a fundação em janeiro de 1872 do 

grupo de estudos de filosofia em Cambridge, que ficou conhecido com o nome de 

“Methaphysical Club”. Foi nas reuniões desse grupo, composto de intelectuais renomados, 

versados nas mais diversas áreas do conhecimento científico, que Peirce inicia a gestação 

 
186 “Writings of Charles Sanders Peirce – A Chronological Edition.” 
187 “On a New List of Categories” 
188 “Fraser’s The Works of George Berkeley”. 
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do pragmatismo, sua doutrina mais conhecida. A esse respeito, após relatar o 

desenvolvimento inicial da filosofia de Peirce, ressaltando os importantes passos que foram 

dados nos artigos da Série Cognitiva, Max Fisch assinala que na sequência deles: “O 

próximo passo natural e lógico,[...], foi o pragmatismo que, de acordo com James e Peirce 

em recordações de um quarto de século mais tarde, nasceu no “Metaphysical Club” no 

início da década de 1870.” (FISCH, 1986, p. 29) 189   

 Lembrando esse mesmo fato, Peirce faz uma observação importante e reveladora, 

na qual além de reconhecer a participação de Nicholas St. Green nesse processo, afirma 

também a importância do conceito de crença para o nascimento do pragmatismo: 

Em particular, ele (Green) frequentemente insistia na importância de se 
aplicar a definição de crença de Bain, como “aquilo com base no que um 
homem está preparado para agir.” Partindo desta definição, o 
pragmatismo é pouco mais do que um corolário; de modo que eu estou 
disposto a considerá-lo como o avô do pragmatismo. (CP 5.12) 190 

 Podemos ver, portanto, que ao encetar o estudo da crença, Peirce adota um caminho 

que acaba por desembocar no pragmatismo como uma consequência lógica. Como vimos 

no capítulo 3, ao definir a crença pelos seus efeitos sobre as nossas ações e não pelas suas 

causas ou pelos sentimentos que ela produz, Peirce acaba chegando naturalmente na 

máxima do pragmatismo que encerra o mesmo espírito. A essência do pragmatismo tem a 

ver com o real significado que atribuímos às nossas crenças, que é refletido em nossa 

conduta, modo de agir e hábito. De acordo com o pragmatismo, as únicas proposições que 

são significativas, são aquelas cujos efeitos podemos assinalar. Vimos também nesse 

capítulo, como Peirce insere a crença no contexto lógico de uma teoria da investigação. A 

investigação é conceituada como uma atividade mental, equivalente ao pensamento, que se 

inicia com o surgimento de uma dúvida real, não com a mera possibilidade da existência de 

uma dúvida, e cessa com o estabelecimento da crença. Peirce equipara a investigação ao 

pensamento, cuja função genuína seria a produção da crença. Em diversos momentos desse 

estudo, como que preparando o nosso espírito para a apresentação de seu conceito de 

realidade que será realizado em seguida, Peirce reafirma a importância dos fatos no 

 
189 “The natural and logical next step, [...], was the pragmatism that, according to James and Peirce in 
recollections of a quarter of a century later, was born in the Metaphysical Club in the early 1870s.”  
190 “In particular, he often urged the importance of applying Bain’s definition of belief, as “that upon which a 
man is prepared to act.” From this definition, pragmatism is scarce more than a corollary; so that I am 
disposed to think of him as the grandfather of pragmatism.”  
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processo de raciocínio: a validade de um raciocínio é uma questão de fato e não uma 

questão do ato de pensar.  

 Contudo, no caminho para o pragmatismo, Peirce precisa antes estudar o conteúdo 

das crenças e como elas se estabelecem. Se para nos libertarmos do incômodo da dúvida 

devemos empreender esforços para estabelecer a crença, precisamos saber que tipo de 

crença melhor nos protege da dúvida e qual é o método adequado para atingi-la. No 

capítulo 4 vimos como Peirce, focalizando a questão do ponto de vista do método, analisa 

quatro métodos possíveis para o estabelecimento da crença, dos quais três são rejeitados 

(tenacidade, autoridade e a priori) e apenas um – o método científico – é visto como 

adequado para a fixação da crença. As crenças produzidas pelo método científico seriam as 

únicas, ainda que de forma provisória, a proporcionar uma segurança contra a dúvida. As 

produzidas pelos demais métodos seriam crenças dogmáticas e, portanto, vulneráveis à 

dúvida. Neste capítulo, pudemos constatar como Peirce orienta o seu pensamento com base 

na lógica; sua preocupação é determinar o raciocínio correto, que seria aquele resultante de 

uma atividade mental controlada e voltada para um propósito. O controle seria exercido 

pela realidade, à qual as crenças devem corresponder, e o propósito maior seria a verdade.  

 Neste trabalho, nos propusemos como meta estudar o papel do conceito de crença 

na filosofia de Peirce, focalizado do ponto de vista do contraste entre a crença científica e a 

crença dogmática. E dentro do que entendemos como sendo o espírito de uma dissertação 

de mestrado, não tivemos a intenção de produzir um trabalho original e exaustivo, mas 

apenas elaborar um estudo sobre o tema que primeiro nos despertou interesse na obra de 

Peirce. Da mesma forma que para uma grande parte dos estudantes de filosofia, que são 

introduzidos à obra de Peirce, a nossa porta de entrada foi a leitura de seu artigo “A Fixação 

da Crença”, que causou em nós um forte impacto; pois pela primeira vez entráramos em 

contato com um filósofo que, apesar de ter rejeitado a possibilidade de atingir a certeza, 

persistiu ainda na busca obstinada da verdade.  

Inicialmente, de maneira sucinta, procuramos traçar um perfil de Peirce na sua 

condição de importante protagonista da história da filosofia, não só apresentando alguns 

aspectos biográficos, mas também descrevendo o desenvolvimento da sua obra e 

destacando algumas de suas doutrinas mais conhecidas, que desempenham um papel 

importante no conjunto de sua filosofia. Nossa intenção foi a de estabelecer um contexto 

dentro do qual seria facilitada, não apenas a visualização do momento exato em que surge a 
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reflexão sobre a crença, mas também e principalmente a avaliação da sua importância no 

conjunto da obra de Peirce.  

Em seguida, tomando por base os dois primeiros artigos da Série Cognitiva, 

procuramos estudar o momento que antecede e de certa forma prepara a elaboração do 

conceito de crença por parte de Peirce. E finalmente, adentramos o estudo da crença e do 

contraste entre a crença dogmática e a crença científica, tomando como referência principal 

os dois primeiros artigos da série “Ilustrações da Lógica da Ciência”: “A fixação da 

Crença” e “Como Tornar Claras Nossas Ideias”. Além destes, utilizamos também outros 

textos de Peirce em que são retomadas e muitas vezes reformuladas as ideias desenvolvidas 

nestes artigos. Apoiamo-nos também, em trabalhos de inúmeros comentaristas, a maior 

parte especializada em Peirce, e no prefácio da segunda edição da Crítica da Razão Pura de 

Kant. 

 Ao longo deste estudo sobre a crença pudemos constatar a elevada importância 

filosófica desta reflexão de Peirce e a grande repercussão das questões filosóficas nela 

suscitadas, no conjunto de sua obra. Apenas na formulação da hipótese da existência da 

realidade, já temos a presença, não só da questão do realismo, mas também de sua relação 

com a verdade e com a percepção. Estes seriam apenas alguns exemplos da grande 

quantidade de questões que foram retomadas, esclarecidas e muitas vezes reformuladas em 

diversos momentos dos estudos posteriores de Peirce. Enfim, essa imensa riqueza de temas 

e questões filosóficas que se apresentam a partir da leitura da “Fixação da Crença” e de 

“Como Tornar Claras as Nossas Ideias”, justificam a indicação desses artigos como uma 

possível porta de entrada para o conhecimento da filosofia de Peirce.  

A obra filosófica de Peirce obedece a uma arquitetura que possibilita a existência de 

múltiplas portas de entrada, das quais partem caminhos que se entrecruzam, possibilitando 

o contato com todas as suas partes a partir de cada uma delas. Esta porta que utilizamos e 

ora indicamos seria uma delas e este trabalho poderia também ser encarado como uma 

tentativa de justificar a sua utilização como via de acesso. Ressalvamos, porém, que esta 

recomendação se baseia antes na grande atração pela filosofia de Peirce que esta via 

despertou em nós e ainda se mantém intensa, do que no grau de aprofundamento que nela 

conseguimos atingir até o momento, que considerando a extensão dessa obra, ainda é muito 

pequeno e demandará ainda muitos anos para atingir um nível razoável.  
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