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Luís Manuel Malta de Alves Louceiro. 

A Arquitetônica de Peirce como resposta ao Enigma d’A Esfinge de Emerson e além. 

 

Resumo 

 

 

Nossa Tese de Doutorado – dando prosseguimento à nossa Dissertação de Mestrado (2008) - 

tem como principal objetivo mostrar que a resposta completa que Charles Sanders Peirce 

(1839-1914) deu ao Enigma (da Existência) proposto por Ralph Waldo Emerson no poema-

filosófico deste, A Esfinge (1841, 1846, 1867) está em sua admirável Arquitetônica. Nosso 

trabalho está dividido em duas partes e um Apêndice. A Parte 1 exporá as Ciências da 

Descoberta ou Heurística de Peirce: (I) a Matemática, em que mostraremos a importância do 

continuum para se compreender todo o seu edifício das Ciências; (II) a Filosofia [subdividida 

em (II.I) Fenomenologia (subdividida, nas categorias da Primeiridade, Segundidade e 

Terceiridade); (II.II) Ciência Normativa (subdividida em Estética, Ética e Lógica); e, (II.III) 

Metafísica (subdividida em Ontologia, Cosmologia e Metafísica Religiosa)]; e, (III) as 

Ciências Especiais ou Idioscopia, subdivididas em (III.I) Ciências da Natureza e (III.II) 

Ciências Humanas – com recurso aos textos originais do próprio pensador norte-americano, e 

de seus principais estudiosos. Na Parte 2 de nosso trabalho faremos uso da Heurística de 

Peirce (Parte 1) para analisar as seguintes seis áreas do saber de suas Ciências Especiais 

(Idioscopia): (1) na Física, a obra The Grand Design (2012; “O grande projeto”) de Stephen 

Hawking & Leonard Mlodinow; (2) na Bioquímica, as obras, What is Life? (“O que é a 

vida?”) & Mind and Matter (“Mente e matéria”) de Erwin Schrödinger, assim como sobre a 

descoberta dos “Quase-cristais” do Nobel de Química de 2011, Dan Shechtman e seu ordálio 

face à Comunidade Científica (Linus Pauling) durante dez anos; e, (3) na Astronomia, a obra 

Cycles of Time: An Extraordinary New View of the Universe (2011: “Ciclos do tempo: uma 

nova visão extraordinária do universo”) de Roger Penrose. No sub-ramo das Ciências 

Humanas analisaremos, (4) na Psicologia, a obra Thinking: Fast and Slow (2011: “Pensando: 

depressa e devagar”), do Nobel de Economia de 2002, Daniel Kahneman; na (5) Religião, 

analisaremos a obra The Fall of Man and the Foundations of Science (2009; “A queda do 

homem e as fundações da ciência”) de Peter Harrison, o último convidado para as famosas 

Guifford Lectures (2011; Universidade de Edinburgo, Escócia), para as quais William James 

foi um dos primeiros convidados (1902); e, (6) na Crítica Literária, analisaremos alguns dos 

Poemas de Tomas Tranströmer, ganhador do Nobel de Literatura em 2011. Na Conclusão 

volveremos ao Enigma d’A Esfinge de Emerson para verificar em que medida Peirce o 

respondeu a contento. No Apêndice oferecemos, (1) O poema-filosofico de Emerson, A 

Esfinge (1847); (2) Uma Biografia Intelectual de Peirce em 48 páginas, com o resumo de 

todos os 58 ensaios  do The Essential Peirce, Volumes 1 & 2; (3) A tradução de dois notáveis 

ensaios peirceanos – “A imortalidade à luz do sinequismo” (1893) e “Falibilismo científico” 

(1893); (4) Um “diagrama” de sua “Arquitetônica”; e, (5) Diagramas de Shechtman, Penrose, 

e M. C. Escher. 

 

 

Palavras-chave: Arquitetônica. Astronomia. Bioquímica. Charles Sanders Peirce. 

Críticaítica Literária. Filosofia. Física. Matemática. Psicologia. Religião. 
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Luís Manuel Malta de Alves Louceiro. 

Peirce’s Architectonic as the Answer to Emerson’s Riddle of The Sphynx and Beyond. 

 

Abstract 

 

 

Our Doctor’s Dissertation – as an aftermath of our Master’s Thesis (2008) – aims at showing 

that the thorough answer that Charles Sanders Peirce (1839-1914) gave to the Riddle (of 

Existence) proposed by Ralph Waldo Emerson in the latter’s philosophical-poem, The Sphynx 

(1841, 1846, 1867) is in his admirable Architectonic. Our work is divided in two parts plus an 

Appendix. Part 1 will exhibit Peirce’s Sciences of Discovery; or Heuristics: (I) Mathematics, 

wherein we will show the importance of the continuum so as to understand the whole edifice 

of the Sciences; (II) Philosophy [subdivided into (II.I) Phenomenology (subdivided, into the 

categories of Firstness, Secondness and Thirdness); (II.II) the Normative Science (subdivided 

into Esthetics, Ethics and Logic); and, (II.III) Metaphysics (subdivided in Ontology, 

Cosmology and Religious Metaphysics)]; and, (III) the Special Sciences; or, Idioscopy, 

subdivided into (III.I) the Sciences of  Nature and (III.II) Human Sciences – with resource to 

the American author’s original texts, and his main scholars’. In Part 2 we will resort to 

Peirce’s Heuristics (Part 1) to analyze the following six areas of knowledge of his Special 

Sciences (Idioscopy): (1) in Physics, Stephen Hawkins’ & Leonard Mlodinov’s book, The 

Grand Design (2012); (2) in Biochemistry, the works What is Life? & Mind and Matter by 

Erwin Schrödinger, as well as the discovery of the “Quasi-Crystals” by the 2011 Nobel for 

Chemistry, Dan Shechtman, and his ten-year ordeal with the Scientific Community (Linus 

Pauling); and, (3) in Astronomy, the work Cycles of Time: An Extraordinary New View of the 

Universe (2011) by Roger Penrose, in the sub-branch of the Natural Sciences. In the sub-

branch of the Human Sciences we will analyze, (4) in Psychology, the work Thinking: Fast 

and Slow (2011), by the 2002 Nobel for Economy, Daniel Kahneman; (5) in Religion, we will 

analyze the work The Fall of Man and the Foundations of Science (2009) by Peter Harrison, 

the last intellectual to be invited to the famous Guifford Lectures (2011; University of 

Edinburg, Scotland), to which William James was among the first to be invited (1902); and, 

(6) in Literary Criticism, we will analyze some of the Poems by Tomas Tranströmer, the 2011 

winner of the Nobel Prize for Literature. In the Conclusion we will resume Emerson’s Riddle 

of The Sphynx to verify to what extent Peirce’s Architectonic has answered it. In the Appendix 

we offer (1) Emerson’s philosophical-poem, The Sphynx (1847); (2) A 48-page Intellectual 

Biography of Peirce, with the summary of all the 58 essays in The Essential Peirce, Volumes 

1 & 2; (3) The translation of two outstanding Peircean essays – “Immortality in the Light of 

Synechism” (1893) and “Scientific Fallibilism” (1893); (4) A “diagram” of Peirce’s 

“Architectonic;” and, (5) Diagrams by Shechtman, Penrose, and M. C. Escher.  

 

 

Key-words: Architectonic. Astronomy. Biochemistry. Charles Sanders Peirce. Literary 

Criticism. Mathematics. Philosophy. Physics. Psychology. Religion. 
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Lista de Abreviaturas 

 

CP   Collected Papers of Charles Sanders Peirce, 8 volumes, 1935-58. As referências 

aparecerão como CP seguido do volume e número da página (CP 1.1) 

EP 1  The Essential Peirce, Volume 1, editado por Nathan Houser e Kloesel, 1992. As 

referências aparecerão como EP seguido do volume, do nome do ensaio, e do 

número da página (EP 1, The Architecture of Theories, 293) 

EP 2      The Essential Peirce, Volume 2, editado pelo Peirce Edition Project, 1998. As 

referências aparecerão como EP seguido do volume, do nome do ensaio, e do 

número da página (EP 2, New Elements, 324) 

SWE   The Selected Writings of Ralph Waldo Emerson, 1968. As referências aparecerão 

como SWE seguido do nome do ensaio, e do número da página (SWE, 

Nominalist and Realist, 444) 

W  Writings of Charles Sanders Peirce: A Chronological Edition, 8 volumes, editado 

pelo The Peirce Edition Project desde 22/8/1982. As referências aparecerão como 

W seguido do volume, nome do ensaio, e número da página (W 8, James’ 

Psychology, 231). 
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Não bloqueie a senda da investigação. Peirce. 

The First Rule of Logic (21/2/1898; “A primeira 

regra da lógica”), IN EP 2, p. 48. 

 

Dizer, portanto, que o pensamento não pode ocorrer 

em um instante, mas que demanda tempo, não é senão 

outro modo de dizer que cada pensamento deve ser 

interpretado por outro, ou que todo pensamento se dá em 

signos. Peirce. Questions Concerning Certain Faculties 

Claimed for Man (1868; “Questões concernentes a certas 

faculdades reivindicadas pelo homem”) IN EP 1, p. 24. 

 

A produção da crença é a única função do 

pensamento. Peirce. How to Make Our Ideas Clear 

(24/9/1877; “Como tornar nossa ideias claras”), IN 

EP 1, p. 127. 

 

O gênio da lógica de uma pessoa deve ser amado e 

reverenciado como sua noiva, a quem ele escolheu entre 

todas do mundo. Peirce. The Fixation of Belief (1877; “A 

fixação da crença”) IN EP 1, p. 123.  

 

A bem da verdade devemos dizer que só uma 

coisa é necessária para se conhecer a verdade, quer 

seja, um desejo ativo e ardente de conhecê-la. 

Peirce. The First Rule of Logic (21/2/1898; “A 

primeira regra da lógica”), IN EP 2, p. 47. 

 

No Puro Jogo das Musas [atividade abdutiva da 

imaginação], a ideia da Realidade de Deus certamente 

aparecerá mais cedo ou mais tarde como algo atraente, 

algo que o Jogador (“Muser”) desenvolverá de vários 

modos. Quanto mais ele se debruçar sobre ela, mais ela 

encontrará respostas em cada parte de sua mente, por sua 

beleza, por ela fornecer um ideal de vida, e por sua 

explicação totalmente satisfatória para todo este ambiente 

tripartite. Peirce. The Neglected Argument for the Reality 

of God (Outubro de 1908; “O argumento negligenciado 

em prol da realidade de Deus”) IN EP 2, p. 439. 

 

Aprender é o meio através do qual passamos da 

da ignorância ao saber. Peirce. What Is a Sign? 

(1894; “O que é um signo?”) IN EP 2, p. 5. 

 

E qual é a própria função do homem se não for 

encarnar as ideias gerais nas criações artísticas, nas 

utilidades [da vida prática], e acima de tudo, na cognição 
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teórica? Peirce. The Neglected Argument for the Reality of 

God (Outubro de 1908; “O argumento negligenciado em 

prol da realidade de Deus”) IN EP 2, p. 443. 

 

Aquilo que é lógico é o que é necessário admitir 

de modo a tornar o universo inteligível. E o 

primeiro dos princípios lógicos é que o 

indeterminado deva se determinar da melhor 

maneira possível. Um caos de reações totalmente 

destituído de qualquer abordagem à lei é 

absolutamente nada; e, portanto, um puro nada foi 

tal caos. Então, o puro indeterminismo tendo 

desenvolvido determinadas possibilidades, a criação 

consistiu em mediar entre as reações sem lei e as 

possibilidades gerais através do influxo de um 

símbolo. Este símbolo foi o propósito da criação. 

Seu objeto foi a enteléquia do ser, que é a última 

representação. Agora já podemos saber o que o 

juízo e a asserção são. O homem é um símbolo. 

Peirce. New Elements (1904; “Novos elementos”) IN 

EP 2, p. 324. 

 

A analogia sugere que as leis da natureza são ideias 

ou resoluções na mente de alguma consciência vasta, que, 

quer suprema ou subordinada, é uma Deidade relativa a 

nós. Peirce. The Seven Systems of Metaphysics (16/4/1903; 

“Os sete sistemas de metafísica”) IN EP 2, pp. 184-85. 

 

Talvez devamos arriscar dizer que deve haver 

uma inteligência atrás do acaso; mas restringidos 

como estamos aos procedimentos da ciência, não 

podemos dizer mais do que não sabemos como esses 

desvios dos fenômenos triádicos apareceram. Peirce. 

Pragmatism (Março/Abril 1907; “Pragmatismo”) IN 

EP 2, p. 427. 

 

O Universo é um vasto representamen, um grande 

símbolo do propósito de Deus, realizando suas 

conclusões em realidades vivas. [...] Pois bem, quanto à 

economia do Universo – o Universo como um argumento 

é necessariamente uma grande obra de arte, um grande 

poema – pois cada argumento refinado é um poema e uma 

sinfonia -, assim como cada poema verdadeiro é um 

argumento sólido. Peirce. The Seven Systems of 

Metaphysics (16/4/1903; “Os sete sistemas de metafísica”) 

IN EP 2, pp. 193-94.  
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Parece incontestável, portanto, que a mente do 

homem está fortemente adaptada para a 

compreensão do mundo. Peirce. The Order of 

Nature (Junho 1878; “A ordem da natureza”), IN EP 

1, p. 181. 

 

Noutras palavras, nossa Razão tem parentesco [“is 

akin”] com a Razão que governa o universo; devemos 

assumir isso ou desesperar de descobrir algo. Peirce. 

Excerpts of Letters to William James (1909; “Excertos de 

Cartas a William James”), IN EP 2, p. 502. 

 

A teoria inteligível do universo é aquela do 

idealismo-objetivo [de Schelling], a de que a 

matéria é mente cansada [“effete mind”], hábitos 

inveterados se tornando leis físicas. Peirce. The 

Architecture of Theories (Janeiro1891; “A 

arquitetura das teorias”), IN EP 1, p. 293. 

 

Não há senão uma lei da mente quer seja, a de que 

as ideias tendem a se espalhar continuamente e a afetar 

certas outras, que estão para elas em certa relação de 

afetabilidade. Neste processo de se espalharem, elas 

perdem intensidade e especialmente o poder de afetar 

outras, mas ganham em generalidade e se amagalmam a 

outras ideias. Peirce. The Law of Mind (Julho1892; “A lei 

da mente”), IN EP 1, p. 313. 

 

O desenvolvimento agapástico do pensamento 

deveria, caso exista, ser distinguido por seu caráter 

proposital [“purposive character”], este sendo o 

desenvolvimento de uma ideia. Peirce. Evolutionary 

Love (Janeiro 1893; “Amor evolucionário”), IN EP 

1, p. 369. 

 

Quando a consciência carnal desaparecer na morte, 

nós haveremos de, imediatamente, nos dar conta de que 

sempre tivemos, o tempo todo, uma consciência 

espiritual que viemos confundindo com algo diferente. 

Peirce. Immortality in the Light of Synechism (Maio 1893; 

“A imortalidade à luz do sinequismo”), IN EP 2, p. 3. 

 

Eu nunca fui um místico; mas agora sou. 
Peirce. Letter to Reverend John E. Brown 

(24/4/1892; “Carta ao reverendo John E. Brown”) 

IN Joseph Brent. Peirce - A Life, 1998, pp. 209-10. 
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Se, por outro lado, uma pessoa não teve nenhuma 

experiência religiosa, então qualquer religião não uma 

afetação, é impossível para ela; e o único curso que vale a 

pena é esperar em silêncio até que tal experiência lhe 

chegue. Nenhuma quantidade de especulação pode 

substituir a experiência. Peirce IN Brent, 1998, p. 210. 

 

 

 E ao fazê-lo [usar todos os nossos poderes para descobrir o potencial real do mundo] 

nós deveríamos depender não daquele departamento da alma que é mais superficial e falível, 

- quero dizer nossa razão, - mas daquele departamento que é profundo e certo, que é o 

instinto. O instinto é capaz de desenvolvimento e crescimento, - embora através de um 

movimento que é lento na medida em que é vital; e este desenvolvimento ocorre sobre linhas 

que são totalmente paralelas àquelas do raciocínio. E assim como o raciocínio surge da 

experiência, assim também o desenvolvimento do sentimento surge das experiências mais 

internas e externas da alma. Não é apenas da mesma natureza que o desenvolvimento da 

cognição; mas ela ocorre principalmente através da instrumentalidade da cognição. As 

partes mais profundas da alma só podem ser alcançadas através das superfícies. Deste modo, 

as formas eternas, que a matemática e a filosofia e as outras ciências nos apresentam, 

haverão de, através de lenta percolação, gradualmente, alcançar o próprio cerne do ser da 

pessoa; e haverão de influenciar nossas vidas; e isto farão, não porque elas envolvam 

verdades de mera importância vital, mas porque elas são verdades ideais e eternas. 

Philosophy and the Conduct of Life (1898; “A filosofia e a conduta da vida”) IN EP 2, p. 41.  

 

 

Quem escreve um livro nada pode fazer senão expor 

os itens de seu pensamento. Quanto ao pensamento vivo, 

em sua inteireza, o leitor tem que buscar encontrá-los em 

sua própria alma. Eu acho que fiz minha parte, da melhor 

maneira possível. Sinto muito ter deixado ao leitor uma 

tarefa fatigante ante si. Mas ele haverá de julgar que ela 

vale a pena. Peirce. On Science and Natural Classes 

(Fevereiro de 1902; “Sobre ciência e classes naturais”) IN 

EP 2, p. 124. 

 

E, ao fim e ao cabo, o único leitor a quem posso 

ser de alguma valia é aquele que lerá o que escrevo 

e refletirá cuidadosa e criticamente sobre isso. A 

ele, e a ele somente, eu estou absolutamente certo de 

beneficiar, embora ele conclua que eu estou errado 

do início ao fim. Peirce. An Essay toward Reasoning 

in Security and Uberty (1913; “Um ensaio a favor do 

raciocínio em segurança e uberdade”) IN EP 2, p. 

474. 

 

        Venha, meu oponente superior, deixe-me aprender de 

sua sabedoria. Peirce. The Doctrine of Necessity 

Examined (Abril 1892; “A doutrina da necessidade 

examinada”) IN EP 1, p. 306. 
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PREFÁCIO 

O principal empreendimento do mundo, em termos de 

explendor e amplidão, é a educação de uma pessoa. Emerson. 

The American Scholar (1837), SWE, 59. 

  

 

Os últimos 7 anos como Mestrando e Doutorando em Filosofia na Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo foram extremamente estimulantes e profícuos. Este 

entusiasmado “crescimento dos símbolos” (Omne symbolum de symbolo) devo ao Professor 

Ivo Assad Ibri, por meio de quem conheci melhor Peirce, mas também Kant, Fichte e, 

especialmente, Schelling, e aos demais professores do Departamento, com quem tive o 

privilégio de privar como pupilo: ao Professor Marcelo Perini pel’O Político (2006) e pelo 

Filebo (2009) de Platão e a apresentação à Escola de Tübingen-Milão; aos Professores 

Carlos Arthur do Nascimento, Miguel Attie Filho e César Ribas Cezar pelos valiosos 

esclarecimentos sobre Tomás de Aquino (“O ente e a essência”), Ibn Sina (“Os três modos da 

essência”) e Duns Scotus (“Os universais”) em 2006; à Professora Salma Muchail por nos 

ensinar a ler textos filosóficos junto com Martial Guéroult (“A reconstituição da estrutura”), 

Merleau-Ponty (“A busca do sentido”) e Michel Foucault (“A genealogia do saber”) em 2006; 

o Professor Ricardo Fabbrini, por nos desvelar tanto sobre o Modernismo e o Pós-

Modernismo) em 2006 e pela análise crítica e criteriosa de meu Mestrado (2008) e, agora, 

pela presença no meu Doutorado (2012); à Professora Sílvia Saviano Sampaio, pel’O trágico 

em Kierkegaard (2008) e ao Professor Antônio Valverde pelo prazer de rever os Filósofos do 

Renascimento (2009), especialmente Maquiavel e pela presença em minha Banca do 

Doutorado; ao professor Cassiano Terra pela presença na Banca de Qualificação do Mestrado 

e à Professora Lúcia Santaella pela presença salomônica na Qualificação do Mestrado (2008), 

na Defesa do Mestrado e pela vasta obra; ao Professor Vinícius Romanini (Comunicação 

USP) pela presença na Banca de Qualificação do Doutorado assim como à Professora 

Lucrécia Ferrara (Semiótica PUC-SP), que estará também em minha Banca de Defesa do 

Doutorado. Ao Professor Franklin Leopoldo e Silva agradeço por ter aceito o convite para a 

Banca de Defesa no Doutorado. Ao Professor Fernando Segolin uma menção especial, pela 

presença na Banca de Qualificação no Mestrado (10/09/2008), quando defendeu que minha 

Dissertação possuía nível de Doutorado, e assim foi considerada, então, com a arbitragem da 

Professora Santaella.  

Sem a Bolsa do CNPq, no Mestrado, ou a Bolsa CAPES no Doutorado, entretanto, 

esta jornada não teria sido viável. Portanto, a minha mais profunda gratidão a estas duas 

fundações de fomento ao ensino superior. Espero tê-las honrado com meu esforço nobre e 

incansável. 

Atente, enfim, caro leitor, para a “opacidade” do corpo principal do texto 

(“Arquitetônica”) e para o processo de rarefação nas Notas de Rodapé, na Parte 1; e, na Parte 

2, para a vertiginosa rarefação do corpo principal do texto -, que lida com as “questões de 

importância vital” (CP 1.616-48) -, e vai, assim, se tornando cada vez mais translúcido, 

permitindo-lhe (se) ver (n)a Página Branca, pois como já dissera William Blake: “Se as 

portas da percepção fossem purificadas, tudo apareceria ao homem como de fato é, infinito”. 
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INTRODUÇÃO 

 

Erigir um edifício filosófico que sobreviverá às 

vicissitudes do tempo, meu cuidado deve ser não tanto 

colocar cada tijolo com o mais precisamente possível 

quanto construir fundações fundas e sólidas. Peirce. A 

Guess at the Riddle (1887-88; “Uma conjectura ao 

enigma”) IN EP 2, p. 246, § 2.
1
 

 

 Em nossa Dissertação de Mestrado (2008; PUC-SP) expusemos e analisamos - à luz 

de sua própria produção ensaística e de seus principais estudiosos - o poema-filosófico de 

Ralph Waldo Emerson (1803-82),
2
 A Esfinge (1841; 1846; 1867),

3
 com o seu Enigma e 

mostramos a resposta que Charles Sanders Peirce (1839-1914) ofereceu ao mesmo em seu 

ensaio, A Guess at the Riddle (1887; “Uma conjectura ao enigma”).  

 

 Agora, em nossa Tese de Doutorado – A Arquitetônica de Peirce como resposta 

ao Enigma d’A Esfinge de Emerson e mais além -, nosso primeiro objetivo é mostrar que a 

resposta mais cabal que o pensador norte-americano deu ao Enigma emersoniano está em sua 

diagramática e fecundantemente abdutiva
4
 Arquitetônica,

5
 para a qual ofereceremos uma 

exposição diacrônica, particularmente a da poderosa influência que Kant exerceu sobre 

                                                           
1
 O restante do parágrafo reza: “Aristóteles construiu sobre alguns poucos conceitos deliberadamente escolhidos 

– tais como matéria e forma, ato e potência – muito amplos e, em seu esboço, vagos e tacanhos, mas sólidos, 

inabaláveis, e não facilmente solapáveis; e daí o que aconteceu é que o aristotelismo é balbuciado em cada 

berçário a ponto do “English Common-Sense”, por exemplo, ser totalmente peripatético e, do mais comum dos 

homens viverem tão completamente dentro da casa do estagirita que o que quer que vejam pelas janelas parece-

lhes incompreensível e metafísico. Há muito que está mais do que claro que, embora estejamos credulamente 

habituados a ele, a velha estrutura não servirá para as necessidades modernas; e, analogamente, sob Descartes, 

Hobbes, Kant e outros, reparos, alterações, e demolições parciais vêm sendo realizadas nos /247/ últimos 

trezentos anos. Um sistema, também, está solidamente estabelecido; refiro-me à nova mansão de Schelling e 

Hegel, que recentemente caiu no gosto dos alemães, mas com tantos lapsos em sua construção que, embora 

novinha em folha, já está declarada inabitável. O empreendimento que este volume inaugura é o de criar uma 

filosofia como aquela de Aristóteles, quer seja, a de esboçar uma teoria tão compreensivelmente ampla que, 

durante muitos anos, todo o trabalho da razão humana, em cada escola e tipo de filosofia, em matemática, 

psicologia, nas ciências físicas, em história, na sociologia, e seja lá em que outro departamento possa haver, nada 

mais será que preencher seus detalhes. O primeiro passo rumo a isto é o de encontrar conceitos simples 

aplicáveis a cada assunto”. 
2
 Ver Apêndice 2 para sua Biografia Intelectual. 

3
 Ver Apêndice 1 para o poema A Esfinge com nossa tradução. 

4
 “Uma Abdução é um método de formar uma previsão geral, sem qualquer certeza positiva de que será bem-

sucedida quer em um caso especial ou em geral, sua justificação sendo que é apenas possível esperar regular 

nossa conduta futura racionalmente, e que a Indução de experiências passadas nos dá uma coragem enorme para 

esperar que será bem-sucedida no futuro”. Peirce. Nomenclature and Divisions of Triadic Relations (1903; 

“Nomenclatura e divisões de relações triádicas”) IN EP 2, 299. 
5
 Ver Diagrama da mesma no Apêndice 4. “Que em geral Peirce de fato seguiu o plano arquitetônico é apoiado 

por tamanha evidência que me parece inquestionável”. Murphey, 296. 
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Peirce. Quanto à análise propriamente dita desse esquema (Kant)
6
 -, hierarquica e 

ontologicamentemente ordenado (Leibniz)
7
 e interrelacionado

8
 -, recorreremos, 

principalmente, à obra de Beverly Kent.
9
  

 Nosso segundo objetivo nesta Tese de Doutorado é verificar se a Heurística de 

Peirce, que faleceu em 1914, portanto há quase cem anos, é capaz de dar conta do que há de 

mais atual nas áreas de sua Idioscopia – as Ciências da Natureza e as Ciências Humanas,
10

 e 

de fazê-lo dialogar com textos atuais, dos mais renomados expoentes de seis dos principais 

sub-ramos dessas duas ciências.  

 

 Na Conclusão faremos um resumo da Heurística de Peirce (Parte 1) e do essencial 

em cada uma das seis áreas do saber, que veremos “através das peirceanas”, para verificarmos 

em que medida ele foi capaz de fornecer uma resposta cabal ao Enigma d’A esfinge de 

Emerson, quer seja, ao Enigma da Existência. 

 

Nosso trabalho está, portanto, dividido em duas partes e um Apêndice.  

  

 Na Parte 1 exporemos as Ciências da Descoberta; ou Heurística, de Peirce:  

 

1.1. A Matemática.
11

 Mary Tiles, em seu artigo sobre a Filosofia da Matemática 

(Compêndio de Filosofia, 329) pergunta: “Como o raciocínio teórico a respeito dos objetos 

                                                           
6
 “Um esquema derivado de uma ideia de razão é arquitetônico. Este último fornece um sumário antecipatório ou 

um monograma de todo o sistema”. (Kant. CRP A 141/ B 181) Murphey cita Kant sobre a “arquitetônica”: “Por 

arquitetônica eu entendo a arte de construir sistemas [...] por sistema eu entendo a unidade dos modos de 

conhecimento plurais (“manifold”) sob uma ideia”. (Murphey, 2) Diz Hookway: “As raizes kantianas da posição 

[matemática] de Peirce deveriam ser óbvias. Kant achava que a matemática envolvia se formar construções em 

intuição pura; a reflexão sobre tais construções familiarizara-nos com a estrutura da aparência”. Murphey. 

Peirce. Mathematical Reasoning and the A Priori (“Raciocínio matemático e o a priori”), 192. 
7
 “Há ordem porque há um princípio de ordenação segundo o qual cada coisa está em seu lugar”. Ordem IN 

Mora. Dicionário de Filosofia, 2163. 
8
 “O leitor haverá de compreender que o pensamento de Peirce é tão completamente integrado que um 

entendimento de qualquer parte dele subentende um conhecimento de todas as suas partes” IN Eisele, Historical 

Perspectives on Peirce’s Logic of Science (“Perspectivas históricas sobre a lógica da ciência de Peirce”), 

Introduction, 12. 
9
 Beverly Kent. Charles Sanders Peirce. Logic and the Classification of the Sciences (“Charles S. Peirce: A 

lógica e a classificação das ciências”).  
10

 Para uma avaliação do desenvolvimento das ciências naturais e humanas no século XX recomendamos Samuel 

Simon (org.). Um Século de Conhecimento – Arte, Filosofia, Ciência e Tecnologia no Século XX. Brasília: 

Editora UnB, 2011. 
11

 Peirce: “A matemática costumava ser definida como a ciência da quantidade; mas essa definição já foi 

totalmente abandonada pelos filósofos da matemática”. Eisele, 827. “A matemática nada mais estuda do que 

puras hipóteses, e é a única ciência que nunca investiga o que os fatos reais são”. [(CP 3.560) IN Murphey, 235] 
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matemáticos não concretos
12

 pode ser ao mesmo tempo tão seguro e tão útil?”.  A obra de 

Matthew E. Moore, Philosophy of Mathematics – Selected Writings – Charles S. Peirce 

(2010; “Filosofia da Matemática – Uma seleção de escritos – Charles S. Peirce”) – assim 

como o apoio de outros scholars peirceanos, como Eisele e Kelly Parker irão ajudar-nos a 

compreender como a ideia do infinito é um conceito fundacional na Matemática - e para 

Peirce -, visto que a Matemática está na base de seu Edifício. Na noção (metafísica) de 

Continuum
13

 - que Peirce descobriu em diálogo com Cantor e que, como demonstra Kelly 

Parker, é o fio-condutor de toda a sua obra - e na noção (espistemológica) do diagrama
14

 - de 

herança kantiana (via Esquema), além dos três elementos (irredutíveis) – monádico, diádico e 

triádico - estão os três grandes pilares do edifício peirceano. 

 

1.2. A Filosofia, subdividida em (1.2.1.) Fenomenologia, por sua vez subdividida 

nas três categorias, (1.2.1.1.) Primeiridade, (1.2.1.2.) Segundidade e (1.2.1.3.) Terceiridade; 

aqui aproveitaremos para mostrar como Peirce derivou suas categorias de Kant (Moore, 

167);
15

 também discorreremos sobre a importância de Chauncey Wright (1830-75), Francis 

Elingwood Abbot (1836-1903) e Hegel (1770-1831) para o seu desenvolvimento intelectual, 

assim como a – equivocada - consideração de suas Categorias como sendo “vagas” e, por fim, 

a questão da “dualidade” – derivada da “díade” Matemática, presente na Segundidade 

                                                           
12

 Com “não concretos”, a autora se refere, naturalmente, ao universo altamente abstratato da Matemática. 
13

 Peirce define-a como “homogeneidades de conecção” (“Homogeneities of connectedness”) IN The Neglected 

Argument for the Reality of God (1908; “O argumento negligenciado a favor da realidade de Deus”) IN EP 2, 

438. E mais: “Se você objetar que não pode haver qualquer consciência imediata da generalidade, eu aceito. Se 

você acrescentar que não se pode ter nenhuma experiência direta do geral, eu também concordo. Generalidade, 

Terceiridade, derrama-se sobre nós em nossos próprios juízos perceptuais, e todo o raciocínio, na medida em que 

ele depende do raciocínio necessário, o que equivale a dizer, raciocínio matemático, volta-se sobre a percepção 

da generalidade e continuidade a cada passo”. IN The Three Normative Sciences (1903; “As três ciências 

normativas”) IN EP 2, 207. As obras mais importantes e alentadas para dar conta deste conceito peirceano são, 

“O conceito de continuidade em Charles S. Peirce” de António Machuco Rosa e The Continuity of Peirce’s 

Thought (“A Continuidade do pensamento de Peirce”) de Kelly A. Parker. 
14

 Peirce: “[A] doutrina da filosofia exata como eu entendo esta frase, é que todo o erro na filosofia será reduzido 

ao mínimo ao se lidar com os problemas o mais matematicamente possível, quer seja, ao se construir algum tipo 

de diagrama representando aquilo que deve estar aberto à observação de cada inteligência científica e, portanto, 

matematicamente, quer seja, intuitivamente, deduzindo as consequências daquela hipótese”. (NEM, 4, x) IN 

Eisele, Introduction, 10. Peirce: “Pois a matemática consiste principalmente em construir diagramas (contínuos 

em geometria, conjuntos de signos em álgebra), de acordo com preceitos gerais e então observar nas partes 

destes diagramas relações não explicitamente requeridas nos preceitos. Todo o raciocínio necessário depende de 

tais observações – um fato que pode facilmente escapar a atenção desde que os lógicos estudem apenas o 

raciocínio silogístico, onde só deve haver uma conclusão de uma dada premissa, que pode ser produzida a partir 

deles por uma máquina, mas que se torna muito óbvia na lógica dos relativos, onde qualquer premissa seja ela 

qual for, fornecerá uma série infinita de conclusões, e a atenção deve ser dirigida a um tipo de conclusão 

desejada específica. A definição também compreende a lógica e a metafísica, que, na medida em que elas são 

verdadeiras ciências, dependem da observação da natureza, embora estas observações relatem os fenômenos 

familiares a todos os seres humanos”. Eisele, 1123. 
15

 “A analogia em relação ao método kantiano é tão próxima que se resume na identidade”. Murphey, 38. Esta 

[analogia] se refere ao Primeiro Sistema peirceano (1859-61), profundamente influenciado por Kant. 
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fenomenológica (e que servirá de matriz para a Ética nas Ciências Normativas e para a 

Cosmologia na Metafísica); (1.2.2.) Ciências Normativas, subdivididas em (1.2.2.1.) Estética, 

(1.2.2.2.) Ética e (1.2.2.3.) Lógica – esta última, mais conhecida como Semiótica, subdividida 

em Gramática Especulativa (Classificação dos Signos), Crítica (Abdução, Indução, Dedução) 

e Metodêutica (Pragmaticismo); e, (1.2.3.) Metafísica, subdividida em Ontologia, 

Cosmologia e Metafísica Religiosa (Versão Perene, 1903) com recurso à obra de Beverley 

Kent, Charles S. Peirce and the Classification of the Sciences (1987; “Charles S. Peirce e a 

classificação das ciências”) e de outros scholars peirceanos; e,  

 

1.3. As Ciências Especiais; ou, Idioscopia, subdivididas em (1.3.1.) as Ciências da 

Natureza – a Física, a Bio-Química, e a Astronomia -; e (1.3.2.) as Ciências Humanas – 

Psicologia, Etnologia (Religião), e História (Crítica Literária, Poesia) -, com recurso aos 

ensaios do próprio pensador norte-americano, e de seus principais estudiosos.  

  

 Na Parte 2 da Tese iremos recorrer à Heurística peirceana (Parte 1; Ciências da 

Descoberta) para analisar seis áreas da Idioscopia peirceana – Física, Bioquímica, 

Astronomia – entre as Ciências da Natureza; e -, Psicologia, Religião, Crítica Literária 

(Poesia) -, entre as Ciências Psíquicas. Tendo sempre em mente a distinção de Peirce entre os 

dois níveis: (i) o racional; e, (ii) o vital,
16

 vamos definir cada uma das seis áreas do Saber e 

fazer uma análise crítica das mesmas com recurso a um (ou mais) especialista(s) da área (ver 

Samuel Simon & John Horgan), em especial do “texto” (e autor) por nós escolhido (cuja 

escolha justificaremos) sempre em diálogo com a Heurística de Peirce.  

 

Quanto às Ciências da Natureza, analisaremos,  

(1) na Física, a obra The Grand Design (2010; “O grande projeto – Novas respostas 

para as questões definitivas da vida”) de Stephen Hawking (n. 1942) e Leonard Mlodinow, 

em cujo Capítulo 7 – O Aparente Milagre - eles dizem que “nosso universo e suas leis 

parecem seguir um projeto feito sob medida”; (p. 119) 

(2) na Bioquímica, analizaremos as obras What Is Life? (“O que é a vida?”) & Mind 

and Matter (“A mente e a matéria”) de Erwin Schrödinger (1887-1961), pois tratam-se, ainda 

                                                           
16

 Peirce, no ensaio Philosophy and the Conduct of Life (1898; “A filosofia e a conduta da vida”), distingue 

claramente entre (i) o avanço do conhecimento impessoal (“selfless advancemente of knowledge”), i.e., o 

empreendimento científico; e, (ii) as “questões de importância vital” (ver EP2, 27). Para ele, “a razão é um 

substituto pobre para o sentimento e o instinto” ao passo que “a crença deve guiar as questões práticas”. (Ibid., 

ibidem) Exploraremos estes dois níveis especialmente na Religião, na Parte 2. 
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hoje, de dois textos profundamente influentes – como elo de ligação entre a Física, a Bio-

Química e a Psicologia; e a descoberta dos Quase-Cristais do Nobel de Química (2011), Dan 

Shechtman (n. 1941), ex-professor da Johns Hopkins University (1981-97), onde Peirce 

lecionou (1879-84), não apenas pelo conteúdo, impressionante -, pois as ligas formadas pelo 

alumínio e manganês derretidos revelaram, sob a lente do microscópio eletrônico, uma 

simetria quíntupla em que os quase-cristais apareceram não sendo nem amorfos nem 

cristalinos -, mas também porque se trata de um exemplo do surgimento de um novo 

paradigma (Kuhn) e como a Comunidade Científica – que para Peirce, tem a última palavra – 

o humilhou durante dez anos (1984-94),  na figura do duas vezes Nobel, Linus Pauling (1901-

94); e,  

(3) na Astronomia, a obra Cycles of Time: An Extraordinary New View of the 

Universe (2011: “Ciclos do tempo: uma nova visão extraordinária do universo”) de Roger 

Penrose, não somente porque (i) ele dialoga com Hawking e escreveu sobre “quase-cristais” – 

que ecoam sua tese dos Tilings (“Ladrilhos”; 1974), mas também porque (ii) suas teses sobre 

“falácias geométricas” o aproximam de M. C. Escher (1898-1972; este adotou seu 

“triângulo”)
17

 e suas teses sobre a Consciência -, que, para o matemático inglês, “ultrapassa a 

lógica formal”, que o aproximam dos produto do subramo subsequente, o das Ciências 

Humanas.  

 

No sub-ramo das Ciências Humanas – ou Psíquicas, como as denomina Peirce - 

analisaremos,  

(4) na Psicologia, a obra Thinking: Fast and Slow (2011: “Pensando: depressa e 

devagar”), do psicólogo (hedônico) que ganhou o Nobel de Economia de 2002, Daniel 

Kahneman (n. 1934), pois sua tese - e a de seu falecido amigo Tversky, que lembra a amizade 

de Montaigne (1533-92) com Étienne de La Boétie (1530-785) - é a da irracionalidade 

humana, com seus 20 “preconceitos cognitivos” – erros de raciocínio inconscientes que nos 

levam a distorcer nossos juízos sobre o mundo; por isso, segundo ele, devemos desconfiar do 

Sistema 1, o veloz, intuitivo, espontâneo, metafórico, associativo, heurístico, e confiar mais no 

Sistema 2, o lento, analítico, reflexivo, que seria, porém, para Kahneman, preguiçoso. Há 

paralelos possíveis com a conduta pragmática (reflexiva) peirceana?  

                                                           
17

 “Triângulo” refere-se ao “triângulo impossível” (ilusório). Ver, http://en.wikipedia.org/wiki/Penrose_triangle 

Escher apropriou-se do mesmo para realizar litografias extraordinárias, como é o caso de “Waterfall” (Ver 

http://en.wikipedia.org/wiki/Waterfall_(M._C._Escher) Para uma leitura fascinante a respeito deste “triângulo 

impossível”, ver Douglas R. Hofstadter. Gödel, Escher, Bach. New York: Basic Books, 1989. Há uma nova 

edição comemorativa do 20º aniversário. Ver Anexo 5. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Penrose_triangle
http://en.wikipedia.org/wiki/Waterfall_(M._C._Escher)
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(5) na Religião (subramo da Etnologia), analisaremos a obra The Fall of Man and the 

Foundations of Science (2009; “A queda do homem e a fundação da ciência”) de Peter 

Harrison, o último convidado para as famosas Guifford Lectures (2011; Universidade de 

Edinburgo, Escócia), para as quais William James foi um dos primeiros convidados em 1902 

(The Varieties of Religious Experience; “As variedades da experiência religiosa”); e, os 

diversos scholars presentes no The Cambridge Companion to Science and Religion, por ele 

editado (2010). A (surpreendente) tese deste australiano professor de Oxford é a de que, ao 

contrário do que se pensa (inclusive muitos cientistas, como Dawkins), foi na busca de 

resposta para um “mito” -, o da “queda de Adão” -, e na tentativa de recobrar a inteireza (a 

memória, diria Platão), que os primeiros grandes cientistas (renascentistas) fundaram a 

Ciência (moderna). Quando o Primeiro (o “mito”, o sentimento carregado de infinitas 

Possibilidades e da Liberdade) se manifesta, ou materializa, como Segundo (“isto”, e não 

“aquilo”; o “fato bruto” que – necessariamente - se impõe), dá-se uma “Queda”? O Terceiro 

(a Representação ou Símbolo) é capaz de solucionar o problema (ou essa “rede” só “pesca” o 

“notável”, o que se repete (constantes) – e “deixa passar” o mais importante, a qualia)? e,  

(6) na Crítica Literária (sub-ramo da História) -, como que para retornar ao 

Primeiro (do Terceiro), iremos analisar alguns dos Poemas de Tomas Tranströmer, ganhador 

do Nobel de Literatura em 2011. Peirce iria se deleitar, decerto, com a riqueza abdutiva deste 

material, com este prodigioso “Play of Musement” do poeta (místico) sueco. Afinal, no seu 

ensaio, The First Rule of Logic (1898; “A primeira regra da lógica”), ele mesmo declara:  

 

[...] ademais, em todo o seu progresso, a ciência vagamente sente que ela 

está apenas aprendendo uma lição. O valor dos fatos para ela reside apenas 

nisto, que eles pertencem à Natureza; e a Natureza é algo grandioso, e belo, e 

sagrado, e eterno, e real, - o objeto de sua veneração e inspiração [...]. (MSS 

442) 

  

 No Apêndice oferecemos, (1) O poema-filosófico de Emerson, A Esfinge (1841; 

1847; 1867), em que propõe um Enigma, ao qual Peirce responde com o ensaio, A Guess at 

the Riddle (1887; “Uma conjectura ao enigma”), que obriga este a elaborar uma 

“Arquitetônica”; (2) uma Biografia Intelectual de Peirce (1839-1914; Brent, 1993 e 1998) de 

48 páginas, com o resumo de todos os 58 ensaios do The Essential Peirce, Volumes 1 & 2, 

para que as pessoas interessadas em Peirce, mas que não tiveram oportunidade de estudar 

inglês, possam, enfim, ter acesso, mesmo que resumidamente, à obra do polímato; (3) a 

tradução de dois notáveis ensaios peirceanos, (3.1.) Immortality in the Light of Synechism 

(1893; “A imortalidade à luz do sinequismo”) e (3.2.) Scientific Fallibillism (1893; 
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“Falibilismo científico”); (4) um Diagrama de sua Arquitetônica; e, (5) Representações 

icônicas dos “Quase-cristais” de Shechtman, “Ladrilhos” e “Triângulo” de Penrose e 

“litografias” de Escher. 

Esperamos, com este trabalho, contribuir para uma visão mais holística do gênio de 

Arisbe. Platão
18

 dizia que “quem vê o todo é filósofo; quem não, não”; Peirce não só via o 

todo – patente em sua Arquitetônica -, como elaborou, refinadamente, cada uma de suas 

partes. Nela, como em Platão, reVelar-se-ão três “navegações”: a primeira, fenomenológica 

(eikasía e pístis); a segunda, normativo-metafísico-matemática (diánoia e noésis); e, a 

terceira, erótica, pois, para Peirce, o Ágape é o “motor” (dynamis) de sua Fenomenologia, 

Semiose, Sinequismo e Metafísica Religiosa. Alexandre Pope (1688-1744) escreveu: “A little 

learning is a dang'rous thing;/ Drink deep, or taste not the Pierian spring:/ There shallow 

draughts intoxicate the brain,/ And drinking largely sobers us again.” (1711; Essay on 

Criticism, lines 215-18).
19

  

Que ao sorver fundo da Arquitetônica de Peirce – posto que é “viva” – possamos nos 

tornar sóbrios de novo (anamnese), i.e., transLúcidos, para compreendermos que, como diz 

Platão, “só depois de muitas tentativas, com a conveniência gerada pela intimidade, como um 

relâmpago brota uma luz que nasce na alma e se alimenta a si própria”,
20

 ou, como disse 

Mikail Naimé:
21

  

 

Passei vinta anos no deserto à procura do Senhor meu Deus. Um dia, 

deseSperado, perguntei-lhe: “Onde estás, Senhor?” E ele respondeu: “Sempre 

estive aqui, e tu?” 

 

 

 

  

 

                                                           
18

 Sobre Platão, recomendamos, Giovanni Reale. Para uma nova interpretação de Platão. São Paulo: Loyola, 

2004 (1991; 1997), com tradução de Marcelo Perini. 
19

 “Parco conhecimento é algo perigoso;/ sorva fundo, ou nem sequer experimente do riacho pieriano:/ lá tragos 

rasos intoxicam o cérebro,/ e beber bastante torna-nos de novo sóbrios”. (1711; Ensaio sobre a crítica, linhas 

215-18). Foi na Pieria, Macedonia -, de acordo com Hesíodo (Teogonia, 54-73) -, que nasceram as 9 musas, após 

Zeus ter se deitado com Mnemosine – que personifica a Memória (ou “a que preserva do esquecimento”, 

simbolizado pelo rio Lates; quer seja, a divindade da enumeração vivificadora face aos perigos da infinitude). 

Mnemonise é uma das titânides, filha de Urano e Gaia Já que as Musas têm um papel tão importante para Peirce 

– no seu conceito do “Play of Musement” (“Jogo das musas”, derivado do Spieltrieb de Schiller)– vamos 

enumerá-las e, como os escritores clássicos antigos, Homero, Virgílio e Camões, vamos pedir-lhes proteção e 

inspiração para este trabalho: (1) Calíope (Poesia Épica), (2) Clio (História), (3) Érato (Poesia Romântica), (4) 

Euterpe (Música), (5) Melpômene (Tragédia), (6) Polímnia (Hinos), (7) Tersícore (Dança), (8) Tália (Comédia) e 

(9) Urânia (Astronomia). 
20

 Platão. Carta VII. São Paulo & Rio de Janeiro: Loyola & PUC-RJ, p. 89. 
21

 Mansour Chalitta. As mais belas páginas da literatura árabe. Record, 1973. 
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 Ou, como diz Luiz Felipe Pondé: 

 

Na impureza, a Beleza tornar-se invisível, mas o Nada permanece na sua 

realidade plena. Estar diante de D’us é como ‘caminhar dentro de um antigo 

santuário’; a condição da santidade no plano humano está intimamente ligada 

ao descentramento de si mesmo, porque a visita de D’us rompe com a atração 

pelo pequeno Eu, atolado no Nada. O orgulho humano nada mais é do que o 

desejo enlouquecido pelo vazio. Quando vemos D’us, o ridículo do orgulho se 

desfaz em poeira. A desnudatio medieval já descrevia essa condição do 

intelecto que contempla a si mesmo como aquele que recebe o mistério e o 

transforma no milagre do pensamento.
22
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 Luiz Felipe Pondé. A filosofia diante de D’us – Um fragmento inacabado IN Faustino Teixeira (org.).   
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PARTE 1. A Arquitetônica
23

 de C. S. Peirce: Ciências da Descoberta (Heurística) 

 

Ler Peirce sem ter em mente o crescimento de seu 

pensamento é perder uma de suas características 

principais, sua especial vitalidade. Os escritos de Peirce 

são signos de um grande intelecto em um processo de 

perfazer seu caminho rumo à verdade. The Essential 

Peirce. Volume 2, Prefácio, xii. 

  

“Foi em algum momento de 1885”, de acordo com Houser & Kloesel (EP 1, 241), 

“que ocorreu a Peirce que ele talvez tivesse descoberto a chave para o segredo do universo”, 

e, continuam eles, “ele escreveu a William James no dia 20 de outubro” dizendo:  

 

Eu tenho algo bem vasto agora [...] É [...] uma tentativa de explicar as leis da 

natureza, de mostrar suas características gerais e de seguir-lhes o trilho até 

sua origem & prever novas leis pelas leis da natureza.
24

   

  

“Ele, então”, seguem dizendo Houser & Kloesel, “fez sua famosa ‘conjectura’”: “há 

três elementos ativos no mundo, primeiro, o acaso. Segundo, a lei; e, terceiro, a aquisição de 

hábitos. Tal é nossa conjetura ao segredo da esfinge”. (EP 1, 242)
25

 

Até o final de sua vida Peirce modificaria estas “três modalidades de ser”. Nos 

famosos Excerpts from Letters to Lady Welby (1908; “Excertos de Cartas a Lady Welby”) em 

EP 2, p. 478-479]
26

 Peirce estabelecerá como:  

                                                           
23

 A ideia da “arquitetônica” Peirce recebeu de Kant em sua Crítica da Razão Pura, na Doutrina Transcendental 

do Método (KrV, a 832-A 815, B 860-B 879). Segundo Kant, a arquitetônica é a arte de construir um sistema. 

Mas, como mostra Mora em seu Dicionário, o termo já aparece na Ética a Nicômaco de Aristóteles (VI 8, 1141 b 

22), em que diz que “convém haver um saber organizador ou arquitetônico”. (Mora, Volume 1, p. 195). 
24

 Relembrando o que Emerson disse: “O homem carrega o mundo em sua mente. Porque a história da natureza 

está caraterizada (“characted”) em seu cérebro, portanto ele é o profeta e descobridor de seus segredos. Cada 

fato conhecido na ciência natural foi conjeturado pelo pressentimento de alguém, antes de ter sido de fato 

verificado. Uma pessoa não amarra o cadarço sem reconhecer leis que unem as regiões mais longínquas da 

natureza: lua, plantas, gás, cristal, são geometria concreta e números”. (SWE, Essays – Second Series; Nature, 

414). 
25

 E os editores do The Essential Peirce, Volume 1 encerram o assunto dizendo que “restava-lhe elaborar os 

detalhes e consequências desta grande hipótese em uma teoria de larga-escala”. Esta é precisamente a sua 

admirável “arquitetônica”. 
26

 Um ano antes, no ensaio Pragmatism (1907; “Pragmatismo”), Peirce já tornara a noção de acaso mais 

complexa ao dizer: “Como um todo, eu suponho que devamos, provisoriamente, adicionar o acaso à inteligência, 

como uma das possíveis fontes das tríades, embora como esse acaso possa operar eu seja incapaz de conjeturar. 

Se devemos confiar no instinto humano, no que devemos confiar em útima instância em todos os nossos 

raciocínios, assim como o pássaro confia em suas asas sem compreender os princípios da aerodinâmica de 

acordo com os quais voa, e que mostra o porque deve confiar em suas asas, devemos ousar dizer que deve haver 

uma inteligência por trás desse acaso; mas, restringidos como devemos estar ao procedimento científico, nós 

não devemos dizer mais nada do que nós não sabemos [vide Wittengstein, Tractatus, 7] como essas divergências 

dos fenômenos triádicos apareceram”. (EP 2, 427; nossa ênfase).  
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(1º) as Ideias ou Possíveis; “figuras geométricas pertencem a este universo”;
27

 (2º) os 

Existentes ou Fatos; “Objetos que, em última análise, consistem em suas reações” (Ibid., 

ibidem); e, finalmente, (3º) Hábito ou Lei ou Necessitante; “algo expremível em uma 

proposição universal. Especialmente os continua”.
28

  

Esperamos poder mostrar, aqui, como o modo através do qual Peirce erigiu sua 

admirável Arquitetônica - a partir desta resposta ao enigma d’A Esfinge de Emerson - é 

verdadeiramente fascinante.  

Vejamos agora, então, como Peirce erigiu esta sua “escada das ciências”.
29

  

A primeira grande divisão triádica peirceana das Ciências
30

 é a seguinte: 

 

 

                                                           
27

 Veremos estas figuras geométricas surgir nos “Quase-Cristais” de Shechtman (Parte 2.2) e no Apêndice 5. 
28

 Para “diagrama” de sua “Arquitetônica”, ver Apêndice 4. 
29

 É assim que Peirce se refere a sua “arquitetônica” no Capítulo Reason’s Conscience (“A consciência da 

razão”) em Historical Perspectives on Peirce’s Logic of Science – A History of Science (“Perspectivas Históricas 

sobre a Lógica da Ciência de Peirce – Uma História da Ciência”), editado por Carolyn Eisele em 1985. Para o 

“Esquema Geral de sua Arquitetônica”, ver Apêndice 4 e, para um estudo aprofundado do mesmo, ver Beverly 

Kent. Charles S. Peirce: Logic and the Classification of the Sciences (“Charles S. Peirce: a lógica e a 

classificação das ciências”). Kingston & Montreal: McGill-Queen’s University Press, 1987. Para uma história da 

Classificação das Ciências, ver o artigo de Mora, no Dicionário de Filosofia, Ciências (Classificação das), que 

conclui dizendo que “elas representam esforços para sistematizar e ordenar corpos dispersos de conhecimento e 

poderão ser aceitas sempre que aqueles que as propõem levarem em conta dois limites inevitáveis: o primeiro é a 

sua inesgotabilidade; o segundo, seu caráter provisório”. (Mora, 466) 
30

 Para as visões sinópticas sobre a “arquitetônica peirceana”, recomendamos, além da obra de (1) Ivo Assad 

Ibri. Kósmos Nōétos, (2) Carl R. Hausman. Charles S. Peirce’s Evolutionary Philosophy (“A filosofia 

evolucionária de Charles S. Peirce”); (3) Karl-Otto Apel. Charles S. Peirce – From Pragmatism to Pragmaticism 

(“Charles S. Peirce – do pragmatismo ao pragmaticismo”); (4) Cornelis F. Delaney. Peirce on Science and 

Metaphysics: Overview of a Synoptic Vision (“Peirce sobre a ciência e a metafísica: resumo de uma visão 

sinóptica’) na COGNITIO – Revista de Filosofia – Volume 3 (Nov. 2002), pp. 11-21; (5) Nicholas Rescher. 

Peirce on the Validation of Science (“Peirce sobre a validação da ciência”) em Peirce and Contemporary 

Thought – Philosophical Inquiries (“Peirce e o pensamento contemporâneo – investigações filosóficas”; editado 

por Kenneth Laine Ketner), pp. 103-119; (6) a resposta de Cornelius J. Delaney (a Rescher). Peirce on the 

Reliability of Science: A Response to Rescher (“Peirce sobre a confiabilidade da ciência: Uma resposta a 

Rescher”) em Peirce and Contemporary Thought – Philosophical Inquiries (“Peirce e o pensamento 

contemporâneo – investigações filosóficas”; editado por Kenneth Laine Ketner), pp. 120-131; (7) David 

Gruender. Pragmatism, Science, and Metaphysics (“Pragmatismo, ciência e metafísica”) em The Relevance of 

Charles Peirce (“A relevância de Charles Peirce”; editado por Eugene Freeman), pp. 271-292; (8) Joseph W. 

Dauden. Peirce and the History of Science (“Peirce e a história da ciência”) em The Relevance of Charles Peirce 

(“A relevância de Charles Peirce”; editado por Eugene Freeman), pp. 146-195; (9) a resposta de Peter Skagestad 

(a Joseph W. Dauden). Discussion: Peirce and the History of Science (“Discussão: Peirce e a história da 

ciência”) em The Relevance of Charles Peirce (“A relevância de Charles Peirce”; editado por Eugene Freeman), 

pp. 196-204; e, (10) naturalmente, a monumental obra editada por Carolyn Eisele. Historical Perspectives on 

Peirce’s Logic of Science – A History of Science (“Perspectivas históricas sobre a lógica da ciência de Peirce – 

uma história da ciência”). Berlim, Nova Iorque, Amsterdam: Mouton, 1985. Ver também (11) Eugene Freeman. 

C. S. Peirce and Objectivity in Philosophy (“C. S. Peirce e a objetividade na filosofia”. Sobre o fato de Peirce ter 

antecipado as ideias de Karl Popper) em The Relevance of Charles Peirce (Editado por Eugene Freeman). La 

Salle (Illinois): The Hegeler Institute. Monist Library of Philosophy, 1983 & (12) a resposta de Popper em Karl 

Popper. Freeman on Peirce’s Anticipations of Popper (“Freeman sobre as antecipações de Popper por parte de 

Peirce”) em The Relevance of Charles Peirce (Editado por Eugene Freeman). La Salle (Illinois): The Hegeler 

Institute. Monist Library of Philosophy, 1983. 
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   1. Ciências da Descoberta; 

Ciências 2. Ciências da Revisão; 

   3. Ciência Prática. 

 

 

O leitor se perguntará: “Por que Ciência?”
31

 Ora, o motivo pelo qual Peirce opta pelo 

“método científico” – ou “pragmático”
32

 - já aparece no ensaio The Fixation of Belief (1877; 

“A fixação da crença”):
33

 “o método deve ser tal que a conclusão final de cada pessoa 

                                                           
31

 Recomendamos a leitura do artigo Filosofia da Ciência de David Papineau em Compêndio de Filosofia 

(Loyola, 2002, pp. 291-324), que o autor dividiu em (1) Epistemologia da ciência [(1.1) O problema da indução; 

(1.2) O falseacionismo de Popper; (1.3) As falhas do falseacionismo; (1.4) Bayesianismo; (1.5) Instrumentalismo 

versus realismo; (1.6) Teoria, observação e incomensurabilidade; (1.7) A subdeterminação da teoria pela 

evidência; (1.8) A metaindução pessimista; (1.9) Epistemologia naturalizada da ciência]; e, (2) Metafísica da 

ciência [(2.1) Causalidade; (2.2) Leis e acidentes; (2.3) A direção da causalidade; (2.4) Causalidade 

probabilística; (2.5) Probabilidade; (2.6) Teleologia; (2.7) A lógica da seleção natural; e, (2.8) Redução teórica]. 
32

 A “máxima pragmática” peirceana é a seguinte: “Considere que efeitos podem concebivelmente ter 

consequências práticas que concebemos que o objeto de nossa concepção tem; então, nossa concepção desses 

efeitos é o todo de nossas concepções do objeto”. [The Maxim of Pragmatism; (26 de março de 1903; “A 

máxima do pragmatismo”) em EP 2, 135]. Para efeito de esclarecimento gostaríamos de frisar a diferença entre o 

pragmatismo peirceano e o jamesiano. Peirce enfatiza a reflexão (a Lógica & a Metafísica), quer seja, a Conduta 

[admirável] é fruto da Reflexão, portanto, com ênfase na Terceiridade, ao passo que James ficou preso ao 

Pragmatismo inaugural – aquele concebido à época do The Metaphysical Club (1872), influenciado pelo 

psicólogo escocês, Alexander Bain, com sua ênfase na Crença (Primeiridade) e, mais tarde, centrada por James 

na Vontade (Segundidade) [de Crer] e em um utilitarismo que Peirce rejeitará completamente, a ponto de rotular 

sua forma de Pragmatismo de Pragmaticismo. Também em The Nature of Meaning (7/5/903; “A natureza do 

significado”), Peirce afirmará que “a ideia de significado é tal que envolve alguma referência a um propósito” 

(...) e este é “um representamen” - cujo único propósito professado é um “argumento” e, assim, “parece natural 

usar a palavra significado para denotar o interpretante intencionado de um símbolo”. (EP 2, 218) Para uma 

comparação entre os pragmatistas clássicos recomendamos duas obras: (1) Sandra Rosenthal. Classical 

American Pragmatism: A Systematic Overview (“Pragmatismo clássico norte-americano: uma visão panorâmica 

sistemática”) na COGNITIO – revista de Filosofia Volume 3 (Nov. 2002), pp. 64-82 & (2) Cornelis De Waal. 

On Pragmatism (“Sobre pragmatismo”). Thompson-Wadsworth, 2005 (já disponível em português, com 

tradução de Cassiano Terra Rodrigues, lançado no 10º Encontro Internacional do Pragmatismo, Nov. 2007). Para 

uma análise da palavra “pragma”, ver Rachel Gazolla de Andrade. Considerações sobre a Palavra ‘Pragma’ em 

COGNITIO – Revista de Filosofia – Volume 1. São Paulo: EDUC & Palas Athena, 2000. Para outra visão do 

Pragmatismo, recomendamos o artigo de Susan Haack, professora de filosofia da Universidade de Miami -, que 

já foi Presidente da Charles Sanders Peirce Society -, Pragmatismo, no Compêndio de Filosofia [The Blackwell 

Companion to Philosophy], editado por Nicholas Bunnin e E. P. Tsui-James. São Paulo: Loyola, 2002, pp. 641-

657. Ela divide o artigo em seis partes: (1) Introdução: do pragmatismo reformista ao revolucionário; (2) C. 

S. Peirce (1839-1914); (3) William James (1842-1910); (4) John Dewey (1859-1952); (5) F. C. S. Schiller 

(1864-1937); e, (6) Pragmatismos recentes e contemporâneos. Para um aprofundamento no Pragmatismo 

recomendamos da mesma autora (Susan Haack), Pragmatism, Old & New – Selected Writings. Amherst, New 

York: Prometheus Books, 2006, que inclui artigos de outros pragmatistas, como George Herbert Mead, Putnam e 

Rorty. Para se compreender o papel do Pragmatismo dentro da filosofia norte-americana, recomendamos duas 

obras: (I) Classical American Philosophy – Essential Readings and Interpretative Essays, editado por John J. 

Stuhr, 1987, que contém artigos de Peirce, James, Josiah Royce, George Santayana, Dewey e George Herbert 

Mead; e, (II) The Blackwell Guide to American Philosophy, editado por Armen T. Marsoobian e John Ryder, 

2004, que inclui artigos de mais pensadores estadunidenses, com seus mais importantes scholars dissertando 

sobre cada autor; coube a Joseph Margolis escrever sobre “Os primeiros pragmatistas” e a Vincent Colapietro 

discorrer com maestria e concisão sobre C. S. Peirce, pp. 75-100. 
33

 Peirce irá opô-lo a três outros métodos: (1) o método da tenacidade; (2) o método de autoridade; (3) o método 

a priori. Para a importância da “crença” na investigação científica, ver (1) Mark Miglotti. The Key to Peirce’s 

View of the Role of Belief in Scientific Inquiry (“A chave para a visão do papel da crença na investigação 
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[cientista] deva ser a mesma”, (EP 1, 120)
34

 pois dependerá de “uma permanência externa” 

(Ibid., ibidem);
35

 daí seu “realismo”, que ele mesmo rotulou de “escolástico” (scotusiano).
36

 

Quinze anos depois, no ensaio Introductory Lecture on the Study of Logic (1882; 

“Palestra introdutória sobre o estudo da lógica”) – dada no início do curso de lógica na 

Universidade Johns Hopkins
37

 -, Peirce dirá que “o método dos métodos”, quer seja, a 

lógica,
38

 “é a verdadeira e valiosa ideia da ciência”, pois “ela lhe dirá como proceder para 

elaborar um plano de experimentação”. (EP 1, pp. 210-211)
39

 Mas há mais; em um de seus 

                                                                                                                                                                                     
científica”) na COGNITIO – revista de Filosofia Volume 6.1 (Jan. a Jul. 2005), pp. 43-55 & (2) Pascal Engel. 

Belief as a Disposition to Act: Variations on a Pragmatist Theme (“A crença como uma disposição para agir: 

variações acerca de um tema pragmatista”) na COGNITIO – Revista de Filosofia – Volume 6.2 (Jul. a Dez. de 

2005), pp. 112-133. 
34

 Um ano mais tarde, no ensaio How to Make Our Ideas Clear (1878; “Como tornar nossas ideias claras”), 

Peirce dirá: “Diferentes mentes podem começar com pontos de vista os mais antagonísticos possíveis, mas o 

progresso da investigação leva-os - pela força fora de si - a uma e mesma conclusão. Esta atividade do 

pensamento, pela qual nós somos carregados, não para onde desejamos, mas para uma meta pré-ordenada, é 

como a operação do destino”. (EP 1, 138) É que, como teremos oportunidade de ver mais adiante, Peirce é um 

realista; i.e., acredita que “a realidade é independente do que eu ou você pensamos”. Mas Peirce é, como 

veremos, também um idealista; para ele “a matéria é mente envelhecida” (pelo hábito). Só assim podemos 

compreender como, pelo instinto (abdução) podemos ter, ao menos uma noção vaga da realidade das coisas.  
35

 No ensaio New Elements (1904; “Novos elementos”), Peirce deixa claro: “Em primeiro lugar, um signo não é 

a coisa real”. (EP 2, 303). Quer seja, uma coisa é o Objeto (Dinâmico); outra, o Objeto Imediato – que é como 

ele esta representado no Signo (como Ícone, Índice ou Símbolo). Schopenhauer diria, uma coisa é a “coisa-em-

si” (Vontade) -; nós acrescentaríamos, com Schelling e seus amigos, os poetas românticos de Jena, “a vida” -; 

outra, a sua “representação”.  
36

 “Os escolásticos costumavam supor que os gerais [universais] eram reais”. Peirce. What Pragmatism Is (1905; 

O que o pragmatismo é”) em EP 2, 343. Também em Issues of Pragmatism (1905; “Temas de pragmatismo”): 

“A doutrina escolástica do realismo [que defendia que] há objetos reais que são gerais” (p. 354 em EP 2, 354) & 

em The Seven Systems of Metaphysics (16\4\1903; “Os sete sistemas de metafísica”): “Os princípios gerais estão 

realmente em operação na natureza. Essa é a doutrina do realismo escolástico” e mais, “estes gerais são 

essencialmente predicativos”, i.e., “são da natureza de um representamen”. (EP 2, 183) Para conhecer melhor a 

influência dos lógicos Escolásticos sobre Peirce recomendamos as seguintes obras: (1) Claudine Tiercelin. The 

Importance of the Medievals in the Constitution of Peirce’s Semeiotic and Thought-Sign Theory (“A 

Importâncias dos medievais na constituição da semiótica e teoria do pensamento-signo”) em Rossella 

Fabbrichesi and Susanna Marietti (editoras). Semiotics and Philosophy in Charles Sanders Peirce. Newclastle 

(Inglaterra): Cambridge Scholars Press, 2006. Há uma tradução para o português deste artigo de Claudine 

Tiercelin feita por Luís Malta Louceiro na revista do Centro de Estudos de Pragmatismo da PUCSP, 

COGNITIO-ESTUDOS – Revistas Eletrônica de Filosofia, no seguinte site:  

http://www.pucsp.br/pos/filosofia/Pragmatismo/cognitio_estudos/cog_estudos_v4n2/cog_est_v4n2_sumario.htm

; (2) John Boler. Peirce, Ockham and Scholastic Realism (“Peirce, Ockham e o realismo escolástico”) em The 

Relevance of Charles Peirce (“A relevância de Charles Peirce”; editado por Eugene Freeman). La Salle 

(Illinois): The Hegeler Institute. Monist Library of Philosophy, 1983, pp. 93-106; (3) John Boler. Peirce on the 

Medievals: Realism, Power, and Form (“Peirce sobre os medievais: realismo, poder, e forma”) na COGNITIO – 

Revista de Filosofia – Volume 6.1 (Jan. a Jul. 2005), pp. 13-24; (4) Carlos Arthur Ribeiro do Nascimento. 

Avicena, Tomás de Aquino e Duns Scot na COGNITIO – Revista de Filosofia – Volume 6.1 (Jan. a Jul. 2005), 

pp. 56-60; (5) Roberto Hofmeister Pich. Scotus e Peirce sobre realidade e possibilidade na COGNITIO – 

Revista de Filosofia – Volume 6.1 (Jan. a Jul. 2005), pp. 61-84; e, (6) Cesar Ribas Cezar. Indução e causalidade 

em Duns Escoto na COGNITIO – Revista de Filosofia – Volume 8.2 (Jul. a Dez. 2007), pp. 299-314.  
37

 Peirce foi Palestrante em Lógica (“Lecturer in Logic”) na Universidade Johns Hopkins durante cinco anos 

(1879-84). Ver sua Biografia Intelectual no Apêndice 2. 
38

 Já “a partir dos doze anos”, dizem Houser & Kloesel, “quando ele leu os Elements of Logic (1827; “Elementos 

de lógica”) do [Arcebispo de Dublin, Richard] Whately (1787-1863), ele nunca mais conseguiu pensar em coisa 

alguma senão como um exercício em lógica”. (EP 1, xxxix) 
39

 “Quais são os ingredientes de um experimento? Primeiro, claro, um experimentador de carne e osso. Em 

segundo lugar, uma hipótese verificável. [...] E, o terceiro ingrediente indispensável é uma dúvida sincera na 

http://www.pucsp.br/pos/filosofia/Pragmatismo/cognitio_estudos/cog_estudos_v4n2/cog_est_v4n2_sumario.htm
http://www.pucsp.br/pos/filosofia/Pragmatismo/cognitio_estudos/cog_estudos_v4n2/cog_est_v4n2_sumario.htm
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últimos ensaios, A Sketch of Logical Critics (1909; “Um esboço de crítica lógica”), Peirce 

dirá: 

 

O único tipo de signo que é possivelmente capaz de responder ao propósito é 

aquele que representa seu objeto em virtude da disposição do intérprete, - 

quer seja, um Símbolo. (EP 2, p. 461) 

 

Se recuarmos cinco anos, veremos que Peirce, então, já dera a possível chave para a 

solução do enigma (emersoniano) ao dizer, no ensaio New Elements (1904; “Novos 

elementos”): 

 

Lógico é aquilo que é necessário admitir para tornar o universo inteligível. E 

o primeiro de todos os princípios lógicos é que o indeterminado deve 

determinar-se da melhor maneira possível. (...) Então, a indeterminação pura 

tendo desenvolvido determinadas possibilidades, a criação consistiu em 

mediar entre as reações sem lei e as possibilidades gerais pelo influxo de um 

símbolo. Este símbolo foi o propósito da criação. Seu objeto era a 

enteléquia de ser, que é a última representação. Nós agora somos capazes de 

compreender o que juízo e asserção são. O homem é um símbolo. (EP 2, 

324; nossa ênfase)
40

 

 

Até porque quem escreve – e lê (e reflete criticamente sobre) esta Tese, Signo-

Argumento e, diga-se, radical e filosoficamente, quem “lê” qualquer fenômeno (“texto”) 

natural ou cultural, e “produz Cultura” – não é tão somente um Homem-Símbolo, mas o 

Homem-Símbolo. Elimine-se o “Símbolo” (preferimos o termo “Token”, inicialmente 

utilizado por Peirce; o Terceiro do universo sígnico periceano) e – como veremos - não haverá 

nem o elemento Triádico na Matemática (peirceana) – patente na Lógica dos Relativos; nem 

Terceiridade (fenomenológica; “elo de ligação” entre o “Primeiro” e “Segundo”); nem Lógica 

(Ciência Normativa; como é que “Normatiza” o Monádico ou o Diádico, sem um Terceiro 

Elemento?) -; nem Metafísica Religiosa. Fica-se afásico, presa – feito bebê, antes de aprender 

a se comunicar -, de um Primeiro (Sentimento) – sem freio, de amplas Possibilidades 

(ilegíveis) e de um Segundo (Ação-Reação) destituído de reflexão (Terceiro). Querer excluir o 

Homem-Símbolo da Heurística peirceana é, portanto, fazer uma leitura errônea de Peirce. 

                                                                                                                                                                                     
mente do experimentador quanto à verdade dessa hipótese”. Peirce. What Pragmatism Is (1905; “O que o 

pragmatismo é”), IN EP 2, 339 (nossa ênfase). Eisele cita Peirce: “Isso que constitui a ciência, então, não são 

tanto as conclusões corretas, quanto o método correto”. Introduction, 3.  
40

 Kelly Parker cita Peirce: “Longe de mim enunciar qualquer doutrina da tabula rasa [i.e., meramente empírica] 

[...]. pois não há manifestamente uma só gota de princípio em todo o vasto reservatório da teoria científica 

estabelecida que tenha saído de qualquer outra fonte que não a mente humana para originar ideias que são 

verdadeiras”. (Parker, 31) A questão é que, para Peirce, a mente humana é fraca e também produz uma 

enxurrada de ideias falsas; e é aqui que precisamos do Empirismo (da Experiência). Khaneman – Psicologia, 

Parte 2 - nos fornecerá mais falácias de que a mente humana (e comunitária) é presa. 
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Peirce opôs-se tão somente contra o psicologismo na Filosofia e contra a crença de que o 

Homem-Símbolo é ora um mero “eu empírico” (ver seu ensaio de 1893, “A imortalidade à luz 

do sinequismo”, no Apêndice 3.1 para melhor entender esta questão) ora um “eu 

transcendente” kantiano, “Puro Sujeito da Apercepção”. 

Antes de partirmos para a exposição da “Arquitetônica” peirceana, gostaríamos de 

citar mais um trecho de um de seus ensaios, Pearson’s Grammar of Science (1901; “A 

gramática da ciência de Pearson”), em que justifica o empreendimento científico: 

 

“Ele [o professor Pearson] está agudamente cônscio de sua própria 

ignorância e sabe que, pessoalmente, ele só é capaz de dar uns poucos passos 

na descoberta [de algo]. No entanto, não importa quão poucos [passos possa 

dar], ele considera-os preciosos; e ele espera que, ao seguir 

conscienciosamente os métodos da ciência ele poderá erigir uma fundação 

sobre a qual seus sucessores poderão subir mais alto. Isto, para ele, é o que 

faz com que a vida valha a pena ser vivida e o que faz com que a raça 

humana mereça se perpetuar. O próprio ser da lei, verdade geral, razão, - 

de-lhe o nome que quiser – consiste em expressar-se em um cosmos e em 

intelectos que o reflitam,
41

 e em fazê-lo progressivamente; e isso que faz 

com que valha a pena levar a cabo a criação progressiva, - assim o 

pesquisador chega a sentir, - é precisamente a razão, a lei, a verdade geral 

por amor à qual isso acontece”. (EP 2, pp. 58-59; nossa ênfase)
42

 

 

E é assim que Peirce vai dividir a Ciência em (1.) Ciências da Descoberta, (2.) 

Ciências da Revisão; e, (3.) Ciências Práticas.
43

 

A primeira das ciências, as “Ciências da Descoberta”, é aquela da qual nos 

ocuparemos nesta Parte 1 de nossa Tese. Para ele, a ênfase deve ser colocada na Heurística. 

No entanto, como ele mesmo definirá a ciência como sendo “falibilista”
44

 – o que 

significa que suas verdades serão sempre aproximadas e nunca finais -, não deixa de ser 

                                                           
41

 Em nota (5), os Editores Críticos do The Essential Peirce, Volume 2, dizem o seguinte: “Esta ideia da mente 

refletindo o cosmos é uma das principais características da filosofia de Peirce. Ver, por exemplo, MS 900, ‘A 

Lógica da Matemática’, em que “o pensamento é o espelho do ser, a lei de que o fim e mais alta realidade é a 

impersonação viva da ideia que a evolução gera’”. (CP 1.487, c. 1896; nossa ênfase) & EP 2, 510). Não é 

demais lembrar que essa é uma das ideias centrais da filosofia de Emerson; segundo Richardson Jr. [Ralph 

Waldo Emerson – The Mind on Fire (“Ralph Waldo Emerson – A mente incandescente”; p. 450)], “ele 

[Emerson] estava convencido de que havia uma correspondência ponto-a-ponto entre o mundo da mente e o 

mundo da natureza”. Para a posição antagônica de Rorty e uma crítica desta, ver Susan Haack, “Manifesto”. 
42

 Neste sentido Peirce se filia ao Modernismo (só parcialmente; ver Conclusão). Para o Peirce supostamente 

aliado ao projeto da Modernidade, ver Lawrence E. Cahoone. From Modernism to Post-Modernism. Malden 

(MA; USA): Blackwell, 2003. Para um melhor entendimento do projeto da Ciência Moderna, ver Hilton 

Japiassu. Como nasceu a ciência modern – e as razões da filosofia. Rio de Janeiro: Imago, 2007. Para uma 

crítica ao projeto científico, ver Rubem Alves. Filosofia da ciência – Introdução ao jogo e a suas regras. São 

Paulo: 2000 (2011). Para uma “nova” proposta para a Ciência, ver Edgar Morin. Ciência com consciência. Rio 

de Janeiro: Bertrand Brasil, 1982 (1990; 2010). 
43

 Ele mesmo confessa dever esta divisão ao filósofo utilitarista inglês, Jeremy Bentham (1748-1832). 
44

 “Não apenas é nosso conhecimento limitado em escopo, mas é até mesmo importante que devamos nos dar 

conta de modo completo de que o melhor que nós, humanamente falando, sabemos apenas de modo incerto e 
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curioso ver que, a despeito do incrível arsenal de que irá dispor na primeira das ciências, que 

o segundo e o terceiro ramos já trazem a marca registrada de sua forma de Pragmatismo; 

senão vejamos: a segunda parte – as “Ciências da Revisão” mostra a importância da 

reflexão;
45

 e, o terceiro ramo – a “Ciência Prática”
46

 – mostra a importância que a “prática” 

tem para ele,
47

 como terá para os outros dois pragmatistas clássicos, William James (1842-

1910; centrado na Vontade, “The Will to Believe”) e John Dewey (1859-1951), no 

Instrumentalismo.
48

  

Resta-nos dizer que a Parte 2 de nossa Tese estará, assim, alicerçada, e justificada, 

respectivamente, nas Ciências da Revisão e nas Ciências Práticas -, menos pelo motivo pelo 

qual Peirce as define e mais precisamente posto que não há fim para o Conhecimento dito 

Científico (devido ao Falibilismo), que, no enfrentamento das questões práticas sofrerá, 

inevitavelmente, revisões. 

Debrucemo-nos, então, agora sobre o primeiro ramo da Ciência, as “Ciências da 

Descoberta”, cujo segundo ramo, a Filosofia, é o eixo central desta nossa Tese: 

 

 

                                                                                                                                                                                     
inexato”. Peirce. The First Rule of Logic (21/2/1898; “A primeira regra da lógica”) IN EP 2, 51. Sobre 

“falibilismo”, ver os polêmicos artigos de (1) Nathan Houser. Peirce’s Contrite Fallibilism (“O falibilismo 

arrependido de Peirce”) em Semiotics and Philosophy in Charles Sanders Peirce (“Semiótica e a filosofia de 

Charles Sanders Peirce”; editado por Rossella Fabbrichesi & Susanna Marietti). Newcastle (Inglaterra): 

Cambridge Scholars Press, 2006, pp. 1-14; (2) T. L. Short. Fallibilism Is Omega-Inconsistent (“O falibilismo é 

ômega-inconsistente”) na COGNITIO – Revista de Filosofia – Volume 7.2 (Jul. – Dez. 2006), pp. 293-302. Para 

as consequências deste “falibilismo” – relativismo e anti-essencialismo – ver (3) Ophelia O. Deroy. The 

Relativistic Threat: Pragmatism, Response-Dependance and Protagoreanism (“A ameaça relativista: 

pragmatismo, resposta-dependência e protagrismo”) na COGNITIO – Revista de Filosofia – Volume 8.1 (Jan. – 

Jun. 2007), pp. 69-92; (4) Inês Lacerda Araújo. O neopragmatismo de R. Rorty na COGNITIO – Revista de 

Filosofia – Volume 7.1 (Jan. – Jun. 2006), pp. 13-24. Para uma saída, que o aproxima de Emerson, ver (5) Ciano 

Aydin. Beyond Essentialism and Relativism (“Além do essencialismo e do relativismo: Nietzsche e Peirce sobre 

a realidade”) na COGNITIO – Revista de Filosofia – Volume 7.1 (Jan. – Jun. 2006), pp. 25-48; e, (6) Scarlett 

Marton. “A filosofia de Nietzsche: um pragmatismo avant la lettre” na COGNITIO – Revista de Filosofia – 

Volume 7.1 (Jan. – Jun. 2006), pp. 115-120. 
45

 No ensaio An Outline Classification of the Sciences (1903; “Um esboço de classificação das ciências”), Peirce 

diz o seguinte: “Por ‘ciência da revisão’ significamos o negócio daqueles que se ocupam em organizar os 

resultados da descoberta, começando com resenhas e seguindo com a tentativa de formar uma filosofia da 

ciência. Tal é a natureza do Kosmos de Humboldt, da Filosofia Positiva de Comte e da Filosofia Sintética de 

Spencer. A classificação das ciências pertence a este departamento”. (EP 2, pp. 258-259). 
46

 No ensaio A Sketch of Logical Critics (1909; “Um esboço de crítica lógica”), Peirce define-a assim: “[A] 

Ciência Prática abraça qualquer tipo de investigação que seja levada a cabo com vistas a um fim ulterior”. (EP 2, 

458). Para nós, como veremos, “fazer ciência” significa utilizar sempre um dado instrumental teórico (heurística) 

na vida teórica ou prática, o que leva, necessariamente à revisão da dita teoria. (Nossa ênfase). 
47

 No ensaio The Maxim of Pragmatism (26\3\1903; “A máxima do pragmatismo”), Peirce dirá: “Um pessoa 

agirá de acordo com sua crença na medida mesma que sua crença tenha qualquer consequência prática”. (EP 2, 

141) 
48

 Ver John R. Shook. Os pioneiros do pragmatismo americano, para uma comparação entre Peirce, James e 

Dewey. 
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   1.1. Matemática
49

 

1. Ciências da Descoberta     1.2. Filosofia (Cenoscopia) 

   1.3. Ciências Especiais (Idioscopia) 

 

1.1 Matemática
50

 

 

A filosofia requer pensamento exato, e todo pensamento 

exato é pensamento matemático. Peirce IN Carolyn 

Eisele. Peirce and Contemporary Thought. (Ketner, 130). 

 

O primeiro ramo das Cièncias da Descoberta (Heurística) de Peirce é a 

Matemática.
51

 Como veremos, ela servirá de fundamento para a sua Fenomenologia
52

 – o 

                                                           
49

 Ver Carolyn Eisele. Charles S. Peirce, Mathematician IN Peirce and Contemporary Thought – Philosophical 

Inquiries (Editado por Kenneth Laine Ketner; “Peirce e o pensamento contemporâneo – Investigações 

filosóficas”), New York: Fordham University Press, 1995, pp; 120-131. Para uma crítica ao texto de Eisele, 

especialmente à injusta apreciação que Peirce fez de De Morgan, ver Helena M. Pycior. Peirce at the 

Intersection of Mathematics and Philosophy: A Response to Eisele (“Peirce na interseção da matemática e da 

filosofia: uma resposta a Eisele”). (Ibid., 133-145).  
50

 Para uma introdução – e visão geral da Matemática – sugerimos, além dos artigos da Britannica 

Encyclopaedia sobre The Foundations of Mathematics (“As fundações da matemática”; Vol. 11, pp. 630-639) – 

expondo os métodos Lógico, Formal e Intuicionista – e History of Mathematics (“A História da matemática”; 

ibid., pp. 639-670), recomendamos outras três obras: (i) Mathematics for the Nonmathematician (1967; 

“Matemática para não-matemáticos”) do professor de Matemática (emérito) da Universidade de Nova Iorque, 

Morris Kline, com seus 24 capítulos, cobrindo todas as áreas da Matemática, especialmente o Capítulo 24, que 

trata da “Natureza e Valores da Matemática” e de suas limitações. (ii) The Divine Proportion – A Study in 

Mathematical Beauty (1970; “A proporção divina – Um estudo sobre a beleza da matemática”) de H. E. 

Huntley, que revela porque Peirce conjuga a Matemática com a Primeiridade (Fenomenológica), a Estética 

(Normativa) e a Ontologia (Metafísica); e, (iii) “Uma história da simetria na matemática” (Rio de Janeiro: 

Zahar, 2007) de Ian Stewart, cujo leitmotiv é o célebre verso de Keats (1795-1821): “A beleza é a verdade, a 

verdade a beleza” (“Ode sobre uma urna grega”). Chamo a atenção para a “simetria” na Arquitetônica de Peirce 

(ver “Diagrama” no “Apêndice 4”). Porém, para uma posição polêmica sobre a importância da Matemática em 

todas as Ciências (já tão altamente matematizadas), ver The Pernicious Influence of Mathematics on Science 

(“A perniciosa influência da matemática na ciência”), pp. 356-360 de J. Schwartz IN Logic, Methodology, and 

Philosophy of Science, Ed. E. Nagel, P. Supples, A. Tarski, 1962. Diz ele: “Em sua relação com a ciência, a 

matemática depende de um esforço intelectual realizado fora da matemática para a especificação da aproximação 

que a matemática tomará literalmente”, quer seja, “[O] matemático converte em axiomas – e toma tais axiomas 

literalmente – o que para o homem de ciência são pressupostos teóricos”. (Mora, p. 1888) 
51

 Para leitura adicional sobre a Matemática na “Arquitetônica” de Charles S. Peirce, ver (1) Karl-Otto Apel. C. 

S. Peirce and the Post-Tarskian Truth (“C. S. Peirce e a verdade pós-tarskiana”) em The Relevance of Charles 

Sanders Peirce (“A relevância de Charles Sanders Peirce”; editado por Eugene Freeman). La Salle, Illinois: 

Monist Library of Philosophy, 1983; pp. 189-223; (2) Carolyn Eisele. Charles S. Peirce, Mathematician 

(“Charles S. Peirce, matemático”) em Peirce and Contemporary Thought – Philosophical Inquiries (“Peirce e o 

pensamento contemporâneo – investigações filosóficas”; editado por Kenneth Laine Ketner). New York: 

Fordham University Press, 1995, pp. 120-131; e a resposta a Eisele, (3) Helena M. Pycior. Peirce at the 

Intersection of Mathematics and Philosophy (“Peirce na interseção entre a matemática e a filosofia”) em Peirce 

and Contemporary Thought – Philosophical Inquiries (“Peirce e o pensamento contemporâneo – investigações 

filosóficas”; editado por Kenneth Laine Ketner). New York: Fordham University Press, 1995, pp. 132-145; (4) 

Michael Otte. The Analytic/ Synthetic Distinction and Peirce’s Conception of Mathematics (“A distinção 

analítico-sintética e a concepção da matemática de Peirce”) em Semiotics and Philosophy in Charles Sanders 

Peirce (“Semiótica e a filosofia de Charles Sanders Peirce”; editado por Rossella Fabbrichesi & Susanna 
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primeiro ramo da Filosofia – e influenciará a Lógica (ou Semiótica)
53

 – o terceiro ramo da 

Filosofia e a Idioscopia, como teremos oportunidade de ver na Parte 2 deste trabalho, quando 

analisarmos as obras sobre Física, Bio-Química e Astronomia, de eminentes cientistas, com 

matemáticos (não tão célebres) antecipando, matematicamente, como é o caso da fórmula de 

Boltzman (S = k logV) para explicar a entropia de um sistema física em 1875, que Penrose 

define como “elegante”. (Cycles, p. 30) 

No ensaio An Outline Classification of the Sciences (1903; “Um esboço de 

classificação das ciências”), Peirce dirá o seguinte: “A matemática estuda o que é e o que não 

é logicamente possível, sem se fazer responsável por sua existência real”. E, mais adiante, no 

mesmo ensaio: “A matemática pode ser dividida em (a) Matemática da Lógica; (b) 

Matemática das Séries Discretas; e, (c) Matemática dos Continua e Pseudo-Continua”. (EP 

2, 259) Kelly A. Parker (1998) expressa as divisões da Matemática peirceana de modo mais 

minucioso:  

 

(1.1.1.) A Matemática das Coleções Finitas, por sua vez subdivididas em (A) A 

Matemática a Lógica, cujos sub-ramos são (A1) A Matemática Dicotômica; e, (A2) a 

Matemática Tricotômica;
54

  

                                                                                                                                                                                     
Marietti). Newcastle (Inglaterra): Cambridge Scholars Press, 2006, pp. 51-88; (5) Susanna Marietti. Semiotics 

and Deduction: Perceptual Representations of Mathematical Processes (“Semiótica e dedução: representações 

perceptuais de processos matemáticos”) em Semiotics and Philosophy in Charles Sanders Peirce (“Semiótica e a 

filosofia de Charles Sanders Peirce”; editado por Rossella Fabbrichesi & Susanna Marietti). Newcastle 

(Inglaterra): Cambridge Scholars Press, 2006, pp. 112-127; (6) João Queiroz & Lafayette de Moraes. Grafos 

Existenciais de C. S. Peirce: uma introdução ao Sistema Alfa na COGNITIO – Revista de Filosofia – Volume 2 

(2001), pp. 112-133; (7) João Queiroz & Lafayette de Moraes. Introdução ao Sistema Beta dos Grafos 

Existenciais de C. S. Peirce na COGNITIO – Revista de Filosofia – Volume 5.1 (Jan. a Jul. de 2004), pp. 28-43; 

(8) Susanna Marietti. Mathematical Individuality in Charles Sanders Peirce (“A individualidade matemática em 

Charles Sanders Peirce”) na COGNITIO – Revista de Filosofia – Volume 6.2 (Jul. a Dez. de 2005), pp. 201-208; 

(9) Matthew E. Moore. On Peirce’s Discovery of Cantor’s Theorem (“Sobre a descoberta de Peirce do teorema 

de Cantor”) na COGNITIO – Revista de Filosofia – Volume 8.2 (Jul. a Dez. de 2007), pp. 223-248. 
52

 Ver The Maxim of Pragmatism (26\3\1903; “A máxima do pragmatismo”) em EP 2, 142. A dependência de 

toda a Arquitetônica da Matemática é confirmada por Chritopher Hookway. Peirce – The Arguments of the 

Philosophers (“Peirce – Os argumentos dos filósofos”), p. 182: “A filosofia de Peirce tem um papel fundamental 

ao providenciar as fundações para todo o seu sistema, como se pode ver pela sua posição da matemática na 

classificação das ciências”. (p. 182) E como observador perspicaz, Hookway mostra por que: “O fundamento da 

interpretação da teoria matemática, quando é aplicado [à realidade] é icônico: a teoria em si é uma estrutura 

relacional de elementos dos quais são índices; e a teoria é aplicável a estados de coisas contendo isomorfismo 

entre a teoria matemática e a realidade à qual se aplica”. (Ibid., 191; nossa ênfase)  
53

 “A lógica é guiada pela matemática”. Peirce. Philosophy and the Conduct of Life (1898; “A filosofia e a 

conduta da vida”) em EP 2, 36. Em New Elements (1904; “Novos elementos”), Peirce dirá: “A lógica é uma 

ciência pouco afastada da matemática pura”. (EP 2, 311) 
54

 “As duas áreas da investigação matemática que Peirce denominou ‘dicotômica’ e ‘tricotômica’ compreendem 

a matemática da Lógica (CP 4.307). A matemática dicotômica postula um universo de duas coisas, uma distinta 

da outra”. (Kelly, 42) Peirce já afirmara que “se não se suposesse coisa alguma, a matemática não teria qualquer 

fundamento (“ground”) sobre o qual se erguer; [...] consequentemente, a hipótese possível mais simples é a de 

que há dois objetos” (CP 4.250; nossa ênfase), exemplarmente, “O verdadeiro e o falso”. Quanto à matemática 

tricotômica, ela “introduz uma terceira coisa no universo”. (Parker, 42) É aqui que entra a Lógica dos Relativos 
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(B) A Matemática das Coleções Discretas, por sua vez subdivididas em (B1) 

Aritmética; e, (B2) Cálculo;
 55

 e,  

(C) A Matemática dos Continua e Pseudo-Continua,
56

 por sua vez subdividida em 

(C1) Geometria Tópica; (C2) Geometria Ótica; e, (C3) Geometria Métrica. (Parker, 40) 

 

No ensaio Philosophy and the Conduct of Life (1898; “A filosofia e a conduta da 

vida”), Peirce justifica o motivo pelo qual colocou a Matemática no topo da hierarquia das 

Ciências: “Eu colocaria a Matemática no topo por esta razão irrefutável, quer seja, a de que é 

a única das ciências que não se preocupa em investigar o que os fatos reais são, mas estuda 

exclusivamente hipóteses”. (EP 2, 35)
57

  

Sabemos que, para Platão, “os entes matemáticos são análogos às ideias, mas não se 

confundem com elas: são intermediários entre a realidade sensível e a inteligível” (Mora, 

1887) e que, portanto, o platonismo não é propriamente um realismo; (Ibid., ibidem) 

entretanto, vemos, no trecho abaixo, uma aproximação por parte de Peirce do platonismo
58

 - 

e, portanto, de Emerson, que tanto foi influenciado por Platão; aliás, Emerson escreveu um 

livro de ensaios em 1860 entitulado The Conduct of Life (“A conduta da vida”) -; leia-se o que 

Peirce declara no fim do dito ensaio: 

 

[O] fim que a Matemática Pura está perseguindo é descobrir aquele mundo 

verdadeiro, potencial. (EP 2, 40)
59

 [...] As partes mais profundas da alma só 

podem ser alcançadas através de suas superfícies. Deste modo, as formas 

eternas, com as quais a matemática e a filosofia e as outras ciências nos 

familiarizam, haverão de, através de lenta percolação, gradualmente atingir o 

centro mesmo de nosso ser; e haverão de influenciar nossas vidas; e isso elas 

farão, não porque envolvam verdades de importância meramente vital, mas 

porque elas são verdades ideais e eternas. (EP 2, 41) 

 

                                                                                                                                                                                     
de Peirce, reduzida a três relativos, e que servirá de base às três Categorias – Primeiridade, Segundidade, 

Terceiridade – em sua Fenomenologia – e a todos os elementos Tricotômicos em sua Arquitetônica.  
55

 “A Aritmética é o estudo do ‘mínimo multitudino de coleções infinitas’, os números naturais; e o cálculo é ‘o 

estudo das coleções do multitudino mais elevado’”. (Peirce IN Parker, 44). 
56

 Esta é a parte mais interessante da Matemática de Peirce. Este discorda do Contínuo de Cantor – 

denominando-o “pseudocontínuo”, posto que para Peirce, “há outra ordem de números além da série infinita de 

infinitos, coleções discretas que começam com o conjunto de números naturais” – o verdadeiro contínuo – que 

seria aparentemente maior do que qualquer outra coleção”. (Parker, 44) Como explica Parker, “o caráter 

definidor desta coleção não é seu tamanho, mas, ao contrário, o modo de conexão entre suas partes [que não 

seriam discretas]”. (Ibid., ibidem) 
57

 Isto ele confirma no ensaio The First Rule of Logic (21/2/1898; “A primeira regra da lógica”; p. 51).  
58

 Para um cotejamento entre Peirce e Platão – quanto ao symbolon e o apeiron -, ver o belo ensaio de Rossella 

Fabbrichesi, Peirce and Plato (“Peirce e Platão”) em Semiotics and Philosophy in Charles Sanders Peirce 

(“Semiótica e a filosofia de Charles Sanders Peirce”; editado por Rossella Fabbrichesi & Susanna Marietti). 

Newcastle (Inglaterra): Cambridge Scholars Press, 2006, pp. 185-200. 
59

 Ele refere-se, naturalmente, ao mundo das ideias platônicas. 
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Só assim se justifica o fato de ele ter colocado a Matemática no topo de sua 

“Classificação das Ciências” – além do caráter abstrato das mesmas - e da influência que seu 

pai, Benjamin Peirce (1809-82), professor de Matemática em Harvard, teve sobre sua 

formação intelectual. Ademais, Peirce acreditava que o universo caminha para um estado de 

total clareza das formas platônicas, que ele via como encarnado na “razoabilidade” [The Laws 

of Nature (1901; “As leis da natureza”)]
60

 

Debrucemo-nos, então sobre esse primeiro ramo das Ciências da Descoberta de 

Peirce com recurso aos 29 ensaios do próprio autor,
61

 coligidos por Matthew E. Moore, 

professor associado de Filosofia na Faculdade do Brooklyn, Nova Iorque, também editor dos 

New Essays on Peirce’s Mathematical Philosophy (“Novos ensaios sobre a filosofia da 

matemática de Peirce”).  

Para Moore, “a filosofia da matemática de Charles Sanders Peirce tem um papel vital 

em seu sistema filosófico maduro”, (Introdução, xv) embora “uma boa dose de reconstrução 

seja necessária, e certa nova construção também”. (Ibid., xvi) Moore cita Putnam e Ketner, 

para quem, “a filosofia de Peirce é uma consequência de sua matemática”. (R.2; Ibid., ibidem) 

Veremos, no decorrer deste trabalho quão verdadeira essa asserção é na medida mesma em 

que, de acordo com Peirce, “o matemático estuda, não o que é, mas o que seria sob dada 

hipótese”, (Ibid., xxviii) sendo esta [a hipótese] caracterizada, segundo ele, como sendo 

“sempre a concepção de um sistema de relações”. (Ibid., xxix; 46) Não é por acaso que no 

Ensaio 12 – On Collections and Substantive Possibility (1889; “Sobre coleções e posibilidade 

substantiva”) – Peirce tenha escrito: “todos os seus departamentos [da matemática] estão tão 

intimamente relacionados que não se pode tratar nenhum deles sem se considerar os outros”. 

(Moore, 93) Isto, naturalmente, vale para toda a sua Arquitetônica.
62

 

E, em que consiste, então, a vida do pensamento matemático? Diz ele, esta “consiste 

em realizar experimentos sobre diagramas e em similares e em observar os resultados”, (Ibid., 

                                                           
60

 Ver a notável “nota” (*) nesse ensaio em EP 2, pp. 72-73. “Esta consequência lógica da metafísica peirceana 

levaria a um predomínio completo da terceiridade sobre a existência na qual o próprio acaso estará 

definitivamente estirpado”. É o que se depreende de: “Em qualquer tempo, entretanto, um elemento de puro 

acaso [deveria ter dito “Liberdade”] sobrevive e permanecerá até que o mundo se torne um sistema 

absolutamente perfeito, racional e simétrico, no qual a mente seja por fim cristalizada em um futuro 

infinitamente distante”. (CP 6.33) IN Ivo Assad Ibri. Kósmos Nōétos, 91. 
61

 Philosophy of Mathematics – Selected Writings – Charles S. Peirce (2010; “Filosofia da Matemática – uma 

seleção de ensaios – Charles S. Peirce”). 
62

 Nosso trabalho apresentado no 13º Encontro Internacional sobre Pragmatismo (Nov. 2011) tratou 

precisamente desta questão - da importância de se usar toda a “Arquitetônica” de Peirce (e não apenas seus 

membros, desmembrando-a) - quando recorremos aos famosos versos do Essay on Criticsm (1711; “Ensaio 

sobre crítica”) do poeta neoclássico inglês, Alexander Pope (1688-17644): “A little learning is a dangerous 

thing;/ Drink deep or taste not the Pierian spring:/ There shallow draughts intoxicate the brain,/ And drinking 

deep sobers us again.” (“Um pequeno conhecimento é algo perigoso;/ Sorva fundo ou nem experimente do 

riacho Píreo:/ Nele, correntes rasas intoxicam o cérebro,/ E beber fundo nos deixa sóbrios novamente”. 
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xxix) pois “o raciocínio matemático é diagramático” (Ibid., xxx; nossa ênfase), asserção 

que é o verdadeiro leitmotiv dos ensaios sobre a filosofia da matemática de Peirce.
63

 E este 

“diagrama matemático é um ícone” (Ibid., xl; nossa ênfase) “que representa seu objeto por 

semelhança”. (Ibid., ibidem) “Há”, de acordo com Moore, “uma estrutura encarnada nos 

diagramas dos axiomas [que, por sua vez, dependem de convenções] que a define [a estrutura] 

e os teoremas que derivamos deles. É uma lei, melhor ainda, um sistema de leis, governando 

os experimentos diagramáticos através dos quais aprendemos essas leis”. (Moore, xli)  

É que, como haveremos de compreender melhor no decorrer deste trabalho – assim 

esperamos – todo o sistema peirceano está sustentado no Idealismo-objetivo [schellingueano], 

para o qual, a matéria [aquilo que nos aparece, o phaneron] é “effete mind” [“mente 

envelhecida”, i.e., que “adquiriu hábitos” (inveterados)].
64

 É por esta razão que, quando 

atentamos para a phanera, somos capazes de perceber sua nervura mental [nome; forma; 

ideia] ou, para nos expressarmos semioticamente, “o ícone (presente) – semente - está grávido 

do símbolo (futuro) - árvore”; ou, os objetos dinâmicos que nos aparecem [phanera] estão 

prenhes de “signos” – já dizia o velho Heráclito de Éfeso (c. 535 – 475 a.C.) referindo-se ao 

“senhor que está em Delfos; que não fala nem se cala; dá sinais”
65

 – que, se cuidadosamente 

estudados (pela Lógica e pela Metafísica, peirceanas), instruem o Interpretante, possibilitando 

a este, ao fim e ao cabo, chegar a uma conduta admirável (daí a Ética peirceana estar sujeita à 

sua Estética). Para Peirce, “as ideias [símbolos] surgem (“spring up”) na matemática, e 

crescem”.
66

 (Moore, 41) 

Mas a Matemática, ao contrário da Lógica [Ciência Normativa]
67

 “é o estudo da 

substância de hipóteses, ou criações mentais, com vistas a retirar [delas] as conclusões 

necessárias”, (Moore, 4) quer seja, “não é necessário se recorrer à lógica [para tanto]”. 

(Moore, 7, 33) Para Peirce, outra característica do pensamento matemático é que “ele não 

pode chegar ao sucesso sem generalizar”, (Moore, 30, 40) quer seja, é altamente abstrato. 

Comprende-se este elemento nas duas definições da matemática dadas por Peirce: (I) como 
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 Ver pp. 4, 15, 19-20, 28-29, 40, 46-48, 64-65, 69, 75, 80-81, 83, 92, 109, 111, e as diversas notas. 
64

 Peirce. The Architecture of Theories (1891; “A arquitetura das teorias”) IN EP 1, 293. A frase completa é: “A 

teoria inteligível do universo é aquela do idealismo-objetivo, que a matéria é mente envelhecida, hábitos 

inveterados se tornando leis físicas”. 
65

 Ver Costa, Alexandre. Heráclito – Fragmentos Contextualizados. São Paulo: DIFEL, 2002. 
66

 Para se compreender melhor esta ideia peirceana, a de que “os símbolos crescem” (Omne symbolum de 

symbolo), ver seu precioso ensaio, What Is A Sign? (1894; “O que é um signo?”) IN EP 2, pp. 4-10. E, “[N]ós 

pensamos apenas através de símbolos”. (Ibid., 10) 
67

 “A Lógica”, para Peirce, “é a ciência que examina os signos, assevera o que é essencial para o ser dos signos e 

descreve sua variedade fundamentalmente diversa, investiga sobre as condições gerais de sua verdade e afirma-

os com acuidade formal, e investiga a lei do desenvolvimento do pensamento, e precisamente afirma-o e enuncia 

seus modos de operar fundamentalmente diferentes”. (Moore, 7) 
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“Método”: “sua capacidade de retirarmos [dela] as conclusões necessárias” [definição esta 

herdada de seu pai]; e, (II) como “Objetivo e Conteúdo”: “seu estudo dos estados hipotéticos 

das coisas”. (Moore, 31) 

E quanto ao Continuum, o verdadeiro fio-condutor de toda a Arquitetônica 

peirceana? No Capítulo 16, Topical Geometry (1904; “Geometria tópica”) – a primeira parte 

do terceiro ramo da Matemática, para Peirce -, este volta a defender – contra Cantor -, que 

“um verdadeiro continuum não contém quaisquer elementos indivisíveis”. (Moore, 125; 

nossa ênfase) E, no final do ensaio, aborda a questão da “supermultitudineidade” de um 

verdadeiro continuum, como característica que o distingue da “pseudo-continuidade” 

analítica. (Ibid., 121) O que isto significa? No Capítulo 17, A Geometrico-Logical 

Discussion (1906; “Uma discussão lógico-geométrica”) Peirce, que definira, inicialmente, os 

objetos matemáticos como entia rationis (“criações mentais”) -, mais tarde ele optará por 

concebê-los como linguagem modal, que é menos idealista -, vai afirmar que “tanto os pontos 

quanto as coleções, embora criados por atos do pensamento, têm propriedades objetivas”. 

(Moore, 129) Naturalmente, pois – como veremos, que todas as coisas (Primeiridade; meras 

possibilidades) que se manifestam (que “envelhecem”, criam hábitos), aparecem – e são 

passíveis de conhecimento científico (Terceiridade) – precisamente porque “encarnam” 

(Segundidade).  

No Capítulo 18, [‘Continuidade’ in The Century Dictionary] (1888 (?); 

“‘Continuidade’ no Dicionário Century”), Peirce corrige um erro que cometera anteriormente 

em relação à definição de Cantor, e insiste que “o critério adequado básico para qualquer 

definição de continuidade, deve assegurar que não haja espaços livres em uma linha 

contínua”. (More, 135) Nem pontos (pois, segundo ele, “os pontos não são mais partes das 

linhas [como seriam para Cantor e Dedekind]”. (Ibid.,136) Para ele, os pontos estariam 

relacionados à linha, mas apenas como possibilia. Mas, diríamos, não apenas os “pontos”, 

mas qualquer objeto (dinâmico) manifestado (como um continuum sinequístico; nossa 

ênfase). Quando o escolhemos (o tornamos um “objetos imediato”) então ele “aparece” [para 

a nossa mente (universo sígnico)] “fatiado”. É isso que significa “definir”.
68

   

Foi apenas no ensaio The Law of Mind (1892; “A lei da mente”), que aparece no 

Capítulo 19 da obra de Moore, que Peirce irá enfatizar o papel da continuidade no 
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 “De um ponto de vista muito geral, a definição equivale à delimitação (de-terminatio, de-finitio), isto é, à 

indicação dos fins ou dos limites (conceituais) de um ente com referência aos demais”. (Mora, 650) No Capítulo 

23 de Moore, Peirce dirá – a partir do conceito topológico de Listing, que trata do conceito de “vários tipos de 

singularidades (que quebram a continuidade)”, que os pontos seriam então subsumidos sob o cabeçalho mais 

alargado das singularidades, que estariam no continuum como “agregados potenciais” (que são mais universais 

que particulares), indeterminados e, no entanto, determináveis”. (Ibid., 179-80) 
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relacionamento das ideias na mente, (Moore, 141) e de como elas “afetam umas às outras, e, 

portanto, a consciência deve ser contínua
69

 através do intervalo infinitesimal no qual as 

ideias podem afetar umas às outras diretamente”. Moore não oferece o ensaio inteiro em seu 

livro, mas temo-lo inteiro no The Essential Peirce 1 (Houser & Kloesel; nossa ênfase). Aqui 

Peirce nos oferece uma análise do Tempo, e uma prova contundente de que também “os 

sentimentos possuem uma continuidade intensiva” (Houser, 323; nossa ênfase) uma vez 

que “o tempo, com sua continuidade, logicamente envolve algum outro tipo de 

continuidade que não a sua. O tempo, como uma forma universal da mudança, não pode 

existir a menos que haja algo para passar pela mudança, e para passar por mudança 

contínua o tempo, deve haver uma continuidade de qualidades mutáveis”. (Houser, 323; 

nossa ênfase) Dizer que o Segundo (Existência) se manifesta a partir do Primeiro (Essência; 

Possibilidade; Liberdade), e que o Terceiro [Pensamento; Reflexão – Speculum (Espelho) – 

seria mais apropriado, proponho] é o único capaz de se dar conta disso, talvez possa ajudar o 

leitor a compreender melhor esta questão. Mais adiante Peirce vai afirmar que “a primeira 

característica de uma ideia geral é a de que se trata de um sentimento vivo”. (Houser, 

325; nossa ênfase).
70

 E arremata dizendo que “a mente, na verdade, não está sujeita à ‘lei’, do 

mesmo modo que a matéria está” [pois] “sempre permanece certa quantidade de 

espontaneidade arbitrária em sua ação, sem a qual ela estaria morta”. (Houser, 329) Volvendo 

à questão da “ideia” como “sentimento vivo”, recordamos ao leitor que o Terceiro 

(Pensamento), não é diferente do Primeiro (Sentimento) e do Segundo (Volição, Ação-

                                                           
69

 Nossa ênfase. Ver ensaio Immortality in the Light of Synechism (1893; “A imortalidade à luz do sinequismo”), 

por nós traduzido no Apêndice 3.1, para melhor compreender a importância do “contínuo” (matemático) para a 

metafísica peirceana. E na Parte 2, Religião e, especialmente, na análise da Poesia de Tranströmer, veremos a 

importância deste Contínuo “vivo”. 
70

 Peirce aprendeu a lição que o gênio de Schelling (1775-1854) veio revelar ao mundo. Para maiores detalhes, 

ver nossa Dissertação de Mestrado, “O poema filosófico ‘A Esfinge’ de Emerson, e ‘Uma conjectura ao 

enigma’ de Peirce”. Mas não nos esqueçamos de que o próprio Schelling – a pedido dos poetas de Jena – foi 

buscar a renovação total da filosofia ocidental nas Upanishads (indianas; século VIII a.C.) e nos escritos dos 

místicos Mestre Eckhart (c.1260-c.1327) e Jacob Boehme (1575-1624). Um verdadeiro filósofo tem que ser um 

arqueólogo (do saber) competente, paciente, e perseverante. Para uma excelente introdução ao pensamento de 

Schelling, recomendamos “As filosofias de Schelling”, organizado por Fernado Rey Puente e Leonardo Alves 

Vieira. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005. Para Mestre Eckhart, recomendamos, em português, “Os sermões 

alemães”, volumes 1 & 2, da Vozes (2006 & 2008); em inglês, a obra The Mystical Thought of Meister Eckhart – 

The Man from Whom God Hid Nothing (2003; “O pensamento místico de Mestre Eckhart – a pessoa de quem 

Deus nada escondeu”), de seu maior especialista, o professor Bernard McGinn (emérito) da Universidade de 

Chicago. A propósito, a Editora Paulus acaba de lançar (2012) o primeiro volume da monumental obra de 

McGinn, The Presence of God – A History of Western Christian Mysticism (em seis volumes; “A presença de 

Deus – Uma história da mística cristã ocidental”), The Foundations of Mysticism: Origins to the Fifth Century 

(“As fundações da mística: das origens ao século V”) – obra esta traduzida por Luís Malta Louceiro. 
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Reação), apenas um aspecto (tardio) destes. Daí a importância do Sinequismo (a concepção 

evolucionista peirceana; e do Continuum).
71

   

O Capítulo 20, Scientific Fallibilism (1893d; “Falibilismo científico”; traduzido por 

nós no Apêndice 3.2) de Moore esclarece que este ensaio foi descoberto e compilado 

recentemente por De Tienne (2001), o novo diretor do The Peirce Edition Project em 

Bloomington, Indiana. Aqui Peirce justiça o Sinequismo, a doutrina de que todas as coisas são 

contínuas, que veremos na Metafísica. A continuidade do tempo é, portanto, fundamental, 

para que tenhamos uma descrição adequada da consciência. (Moore, 155) Quanto ao 

Falibilismo (do título), para Peirce, “o princípio da continuidade é a ideia do falibilismo 

objetificado” [pois] “o falibilismo é a doutrina de que nosso conhecimento nunca é absoluto, 

mas sempre nada, por assim dizer, em uma incerteza contínua de indeterminação”. (Moore, 

158) Há outros modos de explicar o falibilismo, a partir de outros ramos da arquitetônica 

peirceana; um dos modos mais claros seria o Semiótico: perceberemos, quando explorarmos a 

Lógica (Normativa) peirceana, que a mente (mediadora, sígnica) – Schopenhauer diria, “o 

mundo a representação” - jamais poderá dar conta do mundo como ele é de fato – o “Objeto 

Dinâmico” – (“o mundo como Vontade”, diria Schopenhauer; ou a “coisa-em-si” kantiana); 

ela fica com a representação como “Objeto Imediato” e remete-os, através das muitas divisões 

dos signos (semióticas), para o “Interpretante”, que só pode ter um conhecimento relativo 

desse “Objeto Dinâmico”. Afinal “dinâmico”, para bom entendedor, diz tudo. Que todo o 

conhecimento é mediado (por “signos”, pois “não se pensa sem signos”),
72

 ajuda, também, na 

ideia de que todo o conhecimento (científico) é falível. Restará, quando tratarmos da 

Metafísica peirceana, dar conta dessa dynamis, mormente, na Ontologia. 

Resta-nos voltar ao diagrama (ícone) – esse Primeiro que é [representacionalmente 

o signo que mais se assemelha à] (o) “Objeto Dinâmico” – para, como prometido, mostrar sua 

herança do esquema kantiano (CRP).  

Em uma Carta a William James (1909; portanto um ano antes deste falecer), Peirce 

dirá: “Em outras palavras, a nossa Razão é aparentada (akin) à Razão que governa o 

Universo; devemos assumir isso ou desesperar de descobrir algo”. (EP 2, 502; nossa 

ênfase) Mas, diz ele, “[A] Dedução envolve a observação de um Diagrama” e estes ele define 
                                                           
71

 Quando o poeta modernista português, Fernando Pessoa (1888-1935), diz, “aquilo que em mim sente está 

pensando” (ou vive-versa), é precisamente a isto que se refere. Para usar uma metáfora que me ocorreu agora, “o 

vento que sopra sobre o mar - e provoca ondas -, provoca ondas no mar”, quer seja, são um. Isto deveria bastar 

para se entender o Idealismo-objetivo de Schelling e Peirce, ou até porque o Realismo (Dedução) e o Empirismo 

(Indução) devem andar de mãos dadas, mas, volvendo ao Pessoa, “isto exige uma aprendizagem de 

desaprender”, ou para nos expressarmos platonicamente, uma “segunda navegação” (percorrer a “via apofática”). 
72

 “Todo o pensamento se dá em signos” IN Questions Concerning Certain Faculties Claimed for Man (1868; 

“Questões concernentes a certas faculdades reivindicadas pelo homem”) IN EP 1, p. 24. 
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como sendo “aqueles hipoícones que representam as relações, principalmente as diádicas, ou 

as assim consideradas, das partes de uma coisa por relações análogas em suas próprias 

partes”.
73

 O que isto significa? Que será precisamente através do Diagrama – e de suas 

relações diádicas e triádicas (fundadas na sua Matemática) -, presentes em sua Arquitetônica 

(ver Apêndice 4) que temos uma Primeira representação do Universo que habitamos, onde 

tudo está em relação sígnica (Lógica dos Relativos). Mas, quando falamos do Diagrama, 

temos, necessariamente, de falar de outro elemento a ele associado, a Imaginação.
74

 

De onde surgiu, para Peirce, a ideia do Diagrama? Ela veio-lhe, também, de Kant 

(1724-1804). Para o filósofo de Königsberg o esquematismo do juízo “esquematiza conceitos 

a priori e aplica esses esquemas a toda síntese empírica, sem o que nenhum juízo de 

experiência seria possível”. (PI §5)
75

 Para Kant, o esquematismo trabalha em duas direções: 

prepara a intuição para ser determinada pelo conceito, mas também adapta o conceito para 

aplicação à intuição. (CRP A 141/ B 180) No final da CRP Kant mostra como o Esquema tem 

uma “função da ordenação do múltiplo, na produção de um todo unificado” e como um 

esquema derivado de uma ideia de razão é arquitetônico. Este fornece, portanto, um 

monograma de todo o sistema. (CRP A 141/ B 181; nossa ênfase) 

Com isto, como dizem os ingleses, “we have come full circle”: há somente três 

elementos fundamentais na Matemática: o monádico, o diádico e o triádico (pois todos os 

outros deles derivam). Com estes três elementos podemos conceber uma Arquitetônica – ou 

Diagrama (Ícone) -, que nos fornece, ao mesmo tempo, uma síntese (um “juízo sintético” diria 

Kant) de todo o Saber; e, um inesgotável produtor de novas abduções, pois ao fazê-lo girar, ao 
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 Sundry Logical Conceptions (“Várias concepções lógicas”) IN EP 2, 274. 
74

 Kant denominou a faculdade da imaginação de Einbildungskraft (“o poder de construir uma imagem”) como 

“uma arte oculta nas profundezas da alma humana”. (CRP A 141/ B 181) Para o filósofo prussiano, a imaginação 

é situada entre a sensibilidade e o entendimento, e tem, portanto, um papel importante na síntese do múltiplo. 

Para ele, a imaginação teria uma “função produtiva” (A 123) – e não apenas reprodutiva -, tornando assim 

possível o esquema transcendental. Na Crítica do Juízo, Kant tornou o papel da Imaginação ainda mais 

complexo. Para ele, como “função produtiva”, ela é livre. (CJ, 22) Pós-kantianos como Fichte (1762-1814) se 

apropriarão desta liberdade para dizer que é precisamente através dela que “o Eu põe o não-eu por meio da 

atividade imaginativa”. (Mora, 145) Schiller (1759-1805), em suas “Cartas sobre a educação estética do homem” 

(1795-96; Carta 15) -, que exploraremos na Estética, primeiro ramo da Ciência Normativa - defende o papel do 

impulso lúdico (Spieltrieb) como o fundamento do impulso artístico, que é uma síntese do instinto da forma e do 

instinto sensível. (Mora, 1605) Para uma abordagem mais rica da ideia do jogo, recomendamos a obra de Johan 

Huizinga, Homo ludens, para quem o jogo tem – entre outras – a função de criar cultura. Peirce soube apropriar-

se do Spieltrieb schilleriano (ainda adolescente) e transformou-o em seu Play of Musement (“O jogo das 

musas”). Ele abre mão do Puro Sujeito da Apercepção (kantiano e schopenhaueriano), pois, para ele, como 

veremos, o Diagrama (matemático) já contém o todo. Não é por acaso que este Ícone servirá de matriz para a 

sua Primeira categoria (fenomenológica), associada ao universo grávido de infinitas Possibilidades, e, portanto, 

à Liberdade e ao Sentimento - e à Imaginação. É por isso que nosso instinto nos dá o faro necessário que nos faz 

acertar – entre infinitas possibilidades – aquela hipótese que (milagrosamente) é a mais acertada para se chegar à 

verdade científica. Mas não só; como veremos na Religião e Poesia, esse Ícone (Primeiro) é a nossa salvação. 
75

 Primeira introdução à Crítica da faculdade do juízo (1790b). 
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brincarmos com ele (The Play of Musement),  podemos “ver” novas “relações” – para as quais 

não atentáramos anteriormente.  

Vamos agora conhecer os ramos da Filosofia deste prodigioso Diagrama, com seus 

três sub-ramos, a Fenomenologia – com as suas três Categorias (Primeiridade, Segundidade, 

Terceiridade) -; a Ciencia Normativa – Estética, Ética e Lógica (ou Semiótica) -; e, a 

Metafísica (Ontologia, Metafísica Religiosa e Cosmologia).  

 

            Primeiridade 

  1.2.1. Fenomenologia    Segundidade 

            Terceiridade 

      Estética 

1.2. Filosofia   1.2.2. Ciência Normativa   Ética 

Lógica (Semiótica) 

    Ontologia 

   1.2.3. Metafísica   Cosmologia 

Metafísica Religiosa 

 

 

1.2. A Filosofia
76

 

Em minha opinião, a condição infantil da filosofia, - já 

que seus estudiosos mais sérios e diligentes mal são 

capazes de chegar a um acordo sobre um único 

princípio, eu não vejo como ela pode ser considerada 

senão como estando em sua infância, - e isto se deve ao 

fato de que durante este século [XIX], ela tem sido 

principalmente buscadas diligentemente por homens que 

não foram alimentados em salas de dissecação e outros 

laboratórios, e que consequentemente não estavam 

possuídos pelo verdadeiro Eros científico, mas que 

saíram, ao contrário, de seminários teóricos… Peirce. 

Philosophy and the Conduct of Life (1898; “A filosofia e 

a conduta da vida”) IN EP 2, 29. 

 

                                                           
76

 Recomendamos a leitura do texto “Os progressos da filosofia no século XX” de Nelson Gonçalves Gomes 

(UnB) IN SIMON, Samuel (org.). Um século de conhecimento. Brasília: UnB, 2011, pp. 795-871. – que já 

começa com uma epígrafe singular: “A filosofia que se escolhe depende do homem que se é” (Fichte). Para 

Gomes, “a física, a biologia, a economia, a sociologia e a psicologia [a Idioscopia peirceana] surgiram a partir de 

matrizes filosóficas” (p. 799). Na Parte 2 de nosso trabalho – Ciências Psíquicas, subramo Religião - veremos 

que Peter Harrison defenderá que as Ciências nasceram do mito da “Queda de Adão”, p. 206. 
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Depois da Matemática, entre as Ciências da Descoberta, temos a Filosofia,
77

 que é 

menos abstrata que aquela e mais abstrata que a terceira das Ciências da Descoberta, a 

Idioscopia (ou Ciências Especiais),
78

 que são mais concretas. 

Segundo Peirce -, em sentido lato -, “a principal utilidade da Filosofia – embora de 

modo algum sua única utilidade -, é a de fornecer uma Weltanschauung, ou concepção do 

universo, como base para as ciêncais especiais”.
79

 Mais particularmente, disse ele, no ensaio 

An Outline Classification of the Sciences (1903; “Um esboço da classificação das ciências”), 

“a filosofia é uma ciência positiva, no sentido em que descobre o que realmente é verdade; 

mas ela se limita àquela porção de verdade que pode ser inferida da experiência comum”. (EP 

2, 259) Já em um de seus últimos ensaios -, A Sketch of Logical Critics (1911; “Um esboço de 

crítica lógica”) - Peirce dirá que “a filosofia (...) não faz nenhuma observação nova, mas 

apenas tira tais conclusões que pode de verdades universais indubitáveis e de fenômenos 

universalmente admitidos”. As verdades universais indubitáveis estariam na Matemática;
80

 os 

fenômenos universalmente admitidos estariam na Idioscopia (Ciências Especiais). Pela 

primeira, Peirce é um confessado “Idealista”;
81

 pela segunda, ele é um intransigente 

“Realista”. Daí ele se identificar com o Idealismo-objetivo de Schelling (1775-1854).  

                                                           
77

 Para Peirce, “a filosofia deveria imitar as ciências bem-sucedidas em seus métodos”. [Some Consequences of 

Four Incapacities (1868; “Algumas consequências das quatro incapacidades” em EP 1, p. 29)]. Para se permitir 

outras visões da filosofia de Peirce recomendamos as seguintes obras: (1) Ivo A. Ibri. Kósmos Nōétos. São 

Paulo: Perspectiva, 1992; (2) Murray G. Murphey. The Development of Peirce’s Philosophy (“O 

desenvolvimento da filosofia de Peirce”). Indianapolis/ Cambridge: Hackett Publishing Company, 1993 [1961]; 

(3) Christopher Hookway. Peirce. London & New York: Routledge, 1992 [1985]; e (4) Vincent G. Potter 

(Editado por Vincent Colapietro). Peirce’s Philosophical Perspectives (“As perspectivas filosóficas de Peirce”). 

New York: Fordham University Press, 1996.  
78

 Peirce diz que tanto o termo Cenoscopia quanto Idioscopia, ele deve à classificação de Jeremy Bentham [On 

Phenomenology (2\4\1903; “Sobre fenomenologia”) em EP 2, p. 146]. 
79

 On Phenomenology (2\4\1903; “Sobre fenomenologia”) IN EP 2, pp. 146-147. 
80

 Não deixa de ser curioso que à época do ensaio, A Guess at the Riddle (1887-88; “Uma conjectura ao 

enigma”), Peirce tenha posto em xeque as próprias proposições matemáticas: “estamos na era de duvidar [até] 

dos axiomas [matemáticos]”. (EP 1, p. 242) Diz ele: “A soma dos três ângulos de um triângulo de tamanho 

unitário é uma constante física quase igual a 180º; mas seu valor exato é-nos desconhecido”. E segue, nesse 

ensaio, solapando os axiomas mais caros aos matemáticos e metafísicos [“A metafísica é uma imitação da 

geometria”, (Ibid., ibidem)]: “a quantidade não é primordial”, (Ibid., p. 243) “O espaço [“como um receptáculo 

individual de coisas”] é uma ficção” (Ibid., ibidem) e “o mesmo raciocínio se aplica ao axioma de que todas as 

coisas que acontecem estão completamente determinadas por leis exatas. Não temos qualquer razão para pensar 

que o acordo dos fenômenos com fórmulas é absolutamente exato” [pois] “encontramos discrepâncias” (Ibid., 

ibidem) e, assim, “[N]ós devemos, portanto, supor um elemento de absoluto acaso, lúdico, espontâneo, original, 

livre, na natureza” [e que] “este elemento, no passado, foi infinitamente mais proeminente do que agora, e que a 

quase que exata conformidade da natureza à lei na atualidade é algo que vem acontecendo gradualmente”. (Ibid., 

ibidem) Esta passagem do “acaso” para o “determinado” analisaremos, com Schrödinger, na Parte 2, 

Bioquímica, como a passagem dos átomos (Física) para os elementos (Química) e destes para a molécula 

(Biologia), p. 148. 
81

 Um dos conceitos mais importantes de Peirce é o de “continuidade” – que, como vimos, ele trouxe da 

Matemática para a Filosofia -; ora, para ele, “a continuidade é um elemento indispensável da realidade” [e] “a 

continuidade é simplesmente o que a generalidade se torna na lógica dos relativos e, assim, como generalidade, e 

mais do que a generalidade, ela é um assunto do pensamento, e é a essência do pensamento” – e termina dizendo, 
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Como Peirce divide o segundo ramo das Ciências da Descoberta, quer seja, a 

Filosofia? 

 

 

     1.2.1.1. Primeiridade 

1.2.1. Fenomenologia   1.2.1.2. Segundidade  

      1.2.1.3. Terceiridade 

 

 

1.2.1. A Fenomenologia
82

 

 

[A Fenomenologia] se for para ser adequadamente 

fundada, deve ser feita depender da Ciência Condicional 

ou Hipotética da Matemática Pura, cujo único objetivo é 

descobrir não como as coisas realmente são, mas como 

elas talvez devam ser, senão em nosso universo, então em 

algum outro. Uma Fenomenologia que não conte com a 

matemática pura, uma ciência que mal chegou à era da 

discrição quando Hegel escreveu, será o mesmo caso 

claudicante que Hegel produziu. Peirce (CP 5.40). 

 

O primeiro ramo da Filosofia de Peirce, a Fenomenologia, está, por sua vez, assim 

dividido: 

Peirce define a Fenomenologia
83

 como “a mais primordial (‘primal’) de todas as 

ciências positivas. Quer seja, não está baseada, quanto a seus princípios, sobre qualquer outra 

                                                                                                                                                                                     
neste mesmo ensaio, que “a verdade é que o pragmatismo está intimamente aliado ao idealismo absoluto 

hegeliano”. Peirce. What Pragmatism Is (1905; “O que o pragmatismo é”) IN EP 2, p. 345. Falaremos sobre a 

influência de Hegel sobre Peirce quando tratarmos da sua Fenomenologia – que ele batizou de Faneroscopia - e 

suas três Categorias, pp. 50-51. 
82

 Vale alertar o leitor de que a Fenomenologia peirceana não tem qualquer relação com a Fenomenologia 

(transcendental) de Edmund Husserl (1859-1938) – Peirce denominou-a de Phaneroscopia -, embora ambos 

tenham sido influenciados por Kant (1724-1804), compartilhassem do ardente desejo de “tornar a filosofia uma 

ciência rigorosa” (Logos, I, 1911) e fossem buscar na Matemática [Frege (1848-1925)] a fundação para tal 

“rigor” e quisessem “depurar a filosofia de todo psicologismo”. (Mora, 1405) Ademais, o “ver radicalmente” do 

moraviano não é de todo oposto ao “pragmaticismo” peirceano, ambos ferrenhos anti-nominalistas. Assaz 

interessante em Husserl é sua “noção de consciência como ‘vivência intencional’”, quando colocamos tudo (a 

atitude ‘natural’) “entre parênteses” (epoché). Um cotejamento entre estes dois filósofos seria sobremodo 

enriquecedor, que facilitaria a polinização de ambos os campos do saber, com as noções husserleanas de uma 

“fenomenologia genética” (“como exploração dos atos constitutivos da consciência transcendental” (Mora, 

1020), esta última como “resíduo último da redução fenomenológica”, (Ibid., ibidem) algo que lembra o 

“resíduo” em Fichte IN Torres Filho) – posteriormente uma “fenomenologia monadológica” (com ecos 

leibnizeanos; monadologia esta relacionada à “intersubjetividade”) - se tornam, para o ex-professor de Friburg, 

uma “fenomenologia constitutiva” [“como reconstrução de dados não oferecidos diretamente” (Mora, 1020), que 

nos remete a Merleau-Ponty] em um “mundo da vida” (Lebenswelt), que nos remete ao “concreto”, acaba por se 

tornar uma “fenomenologia do Espírito” (de ecos hegelianos), urdida por uma “lógica (que se quer) absoluta”, já 

que o conceito de Lebenswelt, para ele, só tem sentido no plano do Espírito.  
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ciência positiva. Por ciência positiva”, diz Peirce, “eu quero dizer uma investigação que 

busca conhecimento positivo, quer seja, por tal conhecimento conforme possa ser 

convenientemente expresso em uma proposição categorial”.
84

  

Ela “trata das Qualidades universais dos Fenômenos em seu caráter fenomênico 

imediato”,
85

 que “estuda os tipos de elementos universalmente presentes no fenômeno; 

significando o phenomenon, o que quer que seja que esteja presente em qualquer tempo para a 

mente de qualquer modo”.
86

 Por fim, ele afirma que ela “servirá de base para as Ciências 

Normativas”.
87

  

Para nós, há quatro elementos notáveis na Fenomenologia peirceana, 

(fenomenologia esta que ele rotulou de Faneroscopia -, que associaremos às suas três 

Categorias: Primeiridade, Segundidade e Terceiridade):
88

 (1º) sua origem [a partir das doze 

categorias kantianas]; (2º) sua suposta “vagueza”; (3º) a importância do matemático e 

filósofo Chauncey Wright (1830-75), do filósofo Francis Ellingwood Abbot (1836-1903) e 

de Hegel (1770-1831) para o desenvolvimento intelectual peirceano; e, (4º) a “díade” 

(matemática) como matriz na “dualidade” presente tanto na Segundidade (Fenomenológica), 

quanto na Ética (Normativa) quanto nas duas Ciências Especiais (Idioscopia): (a) Ciências 

Naturais; e, (b) Ciências Psíquicas. 

Quanto ao (1º) item – “a origem das três Categorias peirceanas - a partir das 

doze categorias kantianas – (2º) sua suposta ‘vagueza’” – trata-se de um tema 

interessantíssimo. Há scholars peirceanos que defendem uma suposta “vagueza” na 

Fenomenologia peirceana. Entretanto, como defender esta “vagueza” se sabemos que Peirce 

– que começou a estudar a Crítica da Razão Pura (1781) aos 16 anos e que a sabia quase de 

                                                                                                                                                                                     
83

 Ver Ivo Assad Ibri. Ser e Aparecer na Filosofia de Peirce: O Estatuto da Fenomenologia em COGNITIO – 

Revista de Filosofia – Volume 2. São Paulo: EDUC & ANGRA, 2001 & cotejar com Rachel Gazolla Andrade. 

Uma Abordagem sobre Ser e Aparecer no Estoicismo Antigo em COGNITIO – Revista de Filosofia – Volume 2. 

São Paulo: EDUC & ANGRA, 2001. 
84

 The Maxim of Pragmatism (1903; “A máxima do pragmatismo”) IN EP 2, p. 144. 
85

 The Three Normative Sciences (30/4/1903; “As três ciências normativas”) IN EP 2, pp. 196-207. 
86

 An Outline Classification of the Science (1903; “Um esboço da classificação da ciência”) IN EP 2, 259. 
87

 The Maxim of Pragmatism (1903; “A máxima do pragmatismo”) IN EP 2, p. 144. Estas são, como veremos, a 

Estética, a Ética e a Lógica. 
88

 A Parte I da obra de Ibri, Kósmos Nōétos -, “O mundo como aparência” (pp. 3-16) vai tratar precisamente das 

Três Categorias da Experiência, que Peirce declara ser “a nossa única mestra” [Kosmos Noetos, p. 5; Peirce. On 

Phenomenology (2/4/1903; “Sobre fenomenologia”) em EP 2, 153] que são, para Ibri, “fatores corretivos do 

pensamento”. (Kosmos Noetos, 5) Para Ibri, “as três faculdades requeridas são (1) ver; (2) atentar para; e, (3) 

generalizar.Para uma crítica das categorias peirceanas, ver Hartshorne, Charles. A Revision of Peirce’s 

Categories (“Uma revisão das categorias de Peirce”) em The Relevance of Charles Peirce (Editado por Eugene 

Freeman). La Salle (Illinois): The Hegeler Institute. Monist Library of Philosophy, 1983 & a resposta de Potter 

em Vincent G. Potter. A Response to Hartshorne (“Uma resposta a Hartshorne”) em Peirce and Contemporary 

Thought – Philosophical Inquiries (Editado por Kenneth Laine Ketner), New York: Fordham University Press, 

1995. 
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cor
89

 derivou – “enxugou”, dirá Ibri – suas Três Categorias
90

 das Doze Categorias do 

Entendimento kantianas e que estas são “necessárias” e “gerais”?
91

  

Sabemos que Kant, na “Analítica Transcendental” da CRP (1781) formulou uma 

doutrina sistemática das categorias, que seriam “conceitos puros do entendimento”, (Mora, 

418) referindo-se “a priori aos objetos da intuição em geral como funções lógicas” (Ibid., 

ibidem). O leitor sabe que Kant era um nominalista extremado (para escapar do ceticismo 

corrosivo de Hume); assim, como assinala Mora, “as categorias não são para Kant gêneros 

das coisas (como serão mais tarde para o realista Peirce). Elas correspondem (estão 

fundamentadas em) as formas lógicas do juízo, mas não são essas formas”. “Não descrevem a 

realidade”, segue Mora, “mas tornam possível (ao sujeito transcendental ou à consciência 

unitária ou à unidade transcendental da apercepção)
92

 dar conta dela [i.e. de ordenar e 

conceituar (dar a unidade do conceito, conferir universalidade) aos fenômenos (à 

multiplicidade); Mora, 419 & Caygill, 51-52]. Peirce quer eliminar o Puro Sujeito da 

Apercepção (transcendental) e, para tanto, tem que provar que as suas três Categorias são 

aquelas de que, simetricamente, a Razão e a Natureza são compostas. Ao fim e ao cabo, 

Peirce é um Panteísta.
93

 Há que -, e este foi o primeiro grande esforço de sua vida -, passar a 

Navalha de Ockham nas 12 Categorias kantianas. 

 Vejamos a “Tábua das Categorias” (Fonte: CRP A 80 / B 106) de Kant, para 

procurar compreender a operação – de “enxugamento” - levada a cabo por Peirce: 

 

                                                           
89

 “Em meus estudos da grande Crítica de Kant, que eu quase sabia de cor”. Peirce. Pragmatism (1907; 

“Pragmatismo”) em EP 2, 424. Mais adiante ele vai dizer que Kant “manifestou a mais espantosa ignorância da 

lógica tradicional”. (Ibid., ibidem) Para um cotejamento entre Peirce e Kant, ver, Vincent M. Colapietro. 

Reflective Acknowledgement and Practival Identity: Kant and Peirce on the Reflexive Stance (“Reconhecimento 

reflexivo e identidade prática: Kant e Peirce sobre a postura reflexiva”) em Semiotics and the Philosophy in 

Charles Sanders Peirce (Editado por Rossella Fabbrichesi & Susanna Marietti). Newcastle (Inglaterra): 

Cambridge Scholars Press, 2006. 
90

 Ver One, Two, Three: Kantian Categories (1886; “Um, Dois, Três: Categorias Kantianas”), que estão 

associadas ao primeiro grande ensaio peirceano, On A New List of Categories (1868; “Sobre uma nova lista de 

categorias”). 
91

 Para não mencionar o fato, como já vimos, de que as três Categorias fenomenológicas peirceanas derivam da 

Matemática -, mônada (unidade), díade (oposição), tríade (mediação) - a menos vaga das ciências. 
92

 No ensaio On a New List of Categories (1868; “Sobre uma nova lista de categorias”), Peirce irá dizer: “§1. 

Este paper é baseado numa teoria já estabelecida [mas não diz qual; Houser & Kloesel, em nota (1) dirão que é a 

“Analítica Transcendental” de Kant].   
93

 Mora define “Panteísta” como “aquele que crê que Deus e o mundo são a mesma coisa, de modo que Deus não 

tem nenhum ser fundamentalmente distinto do mundo”. (Mora, 2196) Mora acrescenta que “o Panteismo é uma 

forma de Monismo”. E, como vimos, o conceito de Continuo em Peirce – que é o “fio condutor” de toda a sua 

Heurística -, pode ser definido como Monista, que afirma que “há uma única espécie de substância, ou de 

realidade”. (Mora, 2002) Quer seja, que “existe uma só coisa, e que essa coisa é ao mesmo tempo material e 

espiritual”. (Ibid., ibidem) 
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 I 

Categorias de 

Quantidade 

Unidade 

Pluralidade 

Totalidade 

 

 

 

II 

Categorias de 

Qualidade 

Realidade 

Negação 

Limitação 

 III 

Categorias de Relação 

Inerência (substantia) e 

Subsistência (accidens) 

Causalidade (causa) e 

Dependência (efeito) 

Comunidade (ação recíproca 

entre agente e paciente) 

 

 IV 

Modalidade 

Possibilidade-

Impossibilidade 

Existência-Não-Existência 

Necessidade-Contigência 

 

 

 

O que fez Peirce?
94

 Provou que a “CONSCIÊNCIA tem três elementos”;
95

 quer seja, 

para falar kantianamente, que a Categoria da Inerência (substantia) ou a Totalidade (e 

Unidade), que pertencem à Tábua da Quantidade kantiana, “aparece” ou “manifesta-se” de 

três modos. Em outras palavras, reduziu – fez um corte vertical em - as 12 Categorias 

kantianas a três: (1) Primeiridade; (2) Segundidade; e, (3) Terceiridade.  

 

1ª. Sob a Primeira Categoria – ou Primeiridade
96

 – Peirce colocou a Unidade, que 

faz parte da Tábua de Quantidade kantiana, e a Possibilidade, que faz parte da Tábua da 

Modalidade kantiana, e nomeou esta categoria de Qualidade de Sentimento.
97

 

                                                           
94

 Na Introdução de Fisch do W 1: xxvi, há uma citação em que Peirce diz: “Esta descoberta da teoria das 

categorias é – se alguma coisa – o presente que eu dou ao mundo. Ela é a minha filha. Nela eu viverei quando o 

esquecimento me tiver levado o corpo”. (Brent, 1993, 70) 
95

 Ver Trichotomic (1888; “Tricotômico”) em EP 1, p. 282. Mais tarde – ver On Phenomenology (1903; “Sobre 

fenomenologia”) ele irá associar a consciência à Primeirdade: “o presente, sendo tal qual é – e 

consequentemente não pode ser abstraído – enquanto ignora tudo mais, é positivamente tal qual é” (EP 2, p. 150) 

e, à Qualidade do Sentimento, que ele alega ser “a verdadeira representativa psíquica da primeira categoria em 

sua imediaticidade, do presente em sua presentidade positiva e direta”. O leitor deve reter isto em sua mente para 

compreender sobejamente o que será dito na Parte 2, no que tange à Religião (p. 200) e à Poesia (p. 221). 
96

 Ver Ivo Assad Ibri. A vital importância da primeiridade na filosofia de Peirce em COGNITIO – Revista de 

Filosofia – Volume 3. São Paulo: EDUC & ANGRA, 2002. Na Metafísica faremos uma análise crítica desta 

Primeira Categoria. 
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2ª. Sob a Segunda Categoria – ou Segundidade – Peirce colocou a Dualidade (que 

não consta como categoria em Kant, mas que está nas antinomias presentes nas Tábuas da 

Relação e da Modalidade kantianas). Podemos dizer que as categorias kantianas de Limitação 

(“isto”) e Negação (“e não aquilo”), que fazem parte da sua Tábua de Qualidades, e da 

Causalidade (causa) e da Dependência (efeito), que fazem parte da Tábua da Relação 

pertencem à Segundidade. Peirce nomeou esta segunda categoria de Existência (que faz parte 

da Tábua da Modalidade kantiana).
98

 

3ª. Sob a Terceira Categoria – ou Terceiridade – Peirce colocou a Necessidade, que 

faz parte da Tábua da Categoria da Modalidade kantiana, e a Realidade, que faz parte da 

Tábua da Categoria da Qualidade kantiana, e nomeou esta sua terceira categoria – primeiro de 

Pluralidade,
99

 que faz parte da Tábua da Categoria da Quantidade kantiana -, e mais tarde, de 

Lei.
100

 Só é possível se chegar a alguma forma de conhecimento (através de símbolos)
101

 

porque o universo, movido pela Ágape, “adquiriu hábitos” – i.e., adquiriu regularidade. 

 Então, deveríamos nos perguntar: “O que haverá de vago nestas categorias?” Nada, 

pois elas são de uma clareza espantosa e insofismável. Não é por acaso que ele disse, em sua 

maturidade, que “minha descoberta da teoria das categorias é – se alguma coisa – o presente 

que dou ao mundo. Ela é minha filha. Nela eu viverei quando o esquecimento me tiver levado 

o corpo”.
102

  

Em 3º lugar, sobre a importância do matemático e filósofo Chauncey Wright (1830-

75), do filósofo Francis Ellingwood Abbot (1836-1903) e de Hegel (1770-1831) para o 

desenvolvimento intelectual de Peirce, Houser & Kloesel dizem que “CSP parte para 

desenvolver um novo sistema de pensamento que responderá muitas das questões perenes da 

filosofia” (EP 1, Prefácio, xi) no primeiro ensaio de sua (primeira) “Fase Lógica”, i.e., com A 

New List of Categories (1867; “Uma nova lista de categorias”). Esclarece Brent: 
                                                                                                                                                                                     
97

 Em The Categories Defended (9/4/1903; “As categorias defendidas”), Peirce diz: “A categoria Primeira é a 

Ideia daquilo que é tal qual é independente de qualquer outra coisa. Quer seja, é uma Qualidade de Sentimento” 

(EP 2, p. 160). 
98

 Em The Categories Defended (9/4/1903; “As categorias defendidas”), Peirce diz: “A categoria Segunda é a 

Ideia daquilo que é tal enquanto está sendo Segundo para algum Primeiro, independente de qualquer outra coisa 

e especialmente independente de qualquer lei, embora ela possa se conformar à lei. Isto equivale a dizer, é uma 

Reação como um elemento do Fenômeno” (EP 2, p. 160) 
99

 Ver Trichotomic (1888; “Tricotômico”) em EP 1, p. 282.  
100

 Em The Categories Defended (9/4/1903; “As categorias defendidas”), Peirce diz: “A categoria Terceira é a 

Ideia daquilo que é tal como sendo um Terceiro, ou Meio, entre um Segundo e seu Primeiro. Quer seja, é 

Representação como um elemento do Fenômeno”. (EP 2, p. 160) Ver também Sundry Logical Conceptions 

(1903; “Várias concepções lógicas”; EP 2, 271). 
101

 “E os símbolos são as únicas coisas no universo que têm qualquer importância”. Peirce. Sundry Logical 

Conceptions (1903; “Várias concepções lógicas”; EP 2, p. 269; nossa ênfase). No ano seguinte [1904], ele, 

arrojadamente irá dizer  como já vimos - que “o homem é um símbolo” e que “este símbolo é o propósito da 

criação”. Peirce. New Elements (1904; “Novos elementos”; EP 2, p. 324; nossa ênfase). 
102

 Brent, 1993, p. 70; citando a Introdução de Fisch, W 1: xxvi.  
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O período começando com o casamento de Charles
103

 em 1862 e terminando 

com sua viagem à Europa na primavera de 1870, foi uma época de estudo 

filosófico intensivo sob o olho crítico de seu pai,
104

 lidando nos anos iniciais 

principalmente com Kant e suas Categorias e, anos mais tarde, com o estudo 

da lógica – principalmente com os lógicos britânicos, tais como Hamilton,
105

 

John Stuart Mill,
106

 De Morgan,
107

 e, especialmente, George Boole,
108

 mas 

também as filosofias escolásticas de [William de] Ockham [c. 1288 – c. 

1348]
109

 e de [John] Duns Scotus [c. 1266 - 1308]
110

 (Brent, 1993, 72).
111

  

                                                           
103

 Com Harriet Meluzina Hay. 
104

 Benjamin Peirce (1809-80) era professor de Matemática em Harvard. 
105

 O matemático, físico e astrônomo irlandês, Sir William Rowen Hamilton (1788-1856) foi um metafísico 

escocês que tendo visitado a ‘Alemanha’ em 1817, aprendeu alemão e estudou sua filosofia. Em 1829 lançou um 

ensaio que o tornou famoso: Philosophy of the Unconditioned (“Filosofia do incondicionado”) -, uma crítica ao 

Cours de philosophie de Auguste Comte (1798-1857) – e, em 1836 assumiu a cátedra de lógica e metafísica na 

Universidade de Edimburgo, onde se dedicou à publicação das obras de Thomas Reid (1710-96). Sua 

importância reside no estímulo ao espírito crítico que inspirou em seus alunos, ao insistir na importância da 

filosofia de Kant e da Psicologia (como substituta da ‘velha metafísica’). De Kant ficou a limitação da razão para 

dar conta do infinito, pois “pensar é condicionar”. Em lógica ele é conhecido como o inventor da doutrina da 

“quantificação do predicado”. (Wikipédia) 
106

 O lógico, filósofo utilitarista e economista liberal inglês, John Stuart Mill (1806-73) foi um pensador que 

deixou obras marcantes em várias áreas do conhecimento. Em lógica, ele escrevera “Um sistema de lógica” em 

1843 – obra influenciada pela History of the Inductive Sciences (“História das ciências indutivas”) de William 

Whewell (1794-1866) - cuja reputação reside na análise da prova indutiva (contra o silogismo aristotélico, que é 

dedutivo). Mill descreve os cinco princípios básicos da indução – que ficaram conhecidos como os ‘Métodos de 

Mill’ – (i) o método de concordância; (ii) o método da diferença; (iii) o método conjunto ou duplo de 

concordância e diferença; (iv) o método dos resíduos; e, (v) o das variações concomitantes. A característica 

comum destes métodos, o verdadeiro método da pesquisa científica, é aquele da eliminação. Todos os outros 

métodos são, assim, subordinados ao método da diferença. (Wikipédia) 
107

 Augustus De Morgan (1806-71) foi um matemático e lógico britânico (nascido na Índia) que formulou as 

leis que levam seu nome (“Morgan’s Law”) e introduziu o termo indução matemática e tornou sua ideia 

rigorosa. Sua obra principal em lógica fora publicada em 1847: Formal Logic (“Lógica formal”), em que 

introduziu não apenas a quantificação dos termos – que causou polêmica com Hamilton -, mas, especialmente, 

em sua quarta parte, em que deu início ao estudo da lógica dos relativos – que tanto influenciou Peirce, Ernst 

Schröder (1841-1902) e Alfred Tarski (1901-83). (Wikipédia) 
108

 O matemático britânico George Boole (1815-64) foi o inventor da álgebra booleana, que é a base da moderna 

aritmética da computação. (Wikipédia) 
109

 O teólogo franciscano inglês Guilherme de Ockham (c.1288-1347) – mais conhecido pela apologia da 

parsimônia ontológica (“a navalha de Ockham”) - é geralmente considerado ‘o pai da epistemologia’ graças aos 

seus trabalhos pioneiros sobre ‘nominalismo’ (“só os individuais existem”). Na verdade, seus estudiosos acham 

que ele deve ser visto mais apropriadamente como ‘conceitualista’ - “os universais são conceitos mentais”. 

Ockham antecipou Kant ao declarar que “a razão humana não é capaz de provar nem a imortalidade da alma nem 

a existência, a unidade e a infinitude de Deus. Estas verdades”, ensina ele, “são-nos conhecidas apenas pela 

Revelação”. Em lógica, antecipou De Morgan – e Peirce – ao trabalhar com uma “lógica ternária” [um sistema 

de lógica com três valores de verdade (“truth value”)]. (Wikipédia) Será que Salomão (. 1000 a.C) estava certo 

ao dizer que “não há nada de novo debaixo do sol?” 
110

 O franciscano inglês John Duns Scotus (c.1266-1308) é geralmente considerado um dos mais influentes 

lógicos da Alta Idade Média graças ao conceito de possibilidade lógica; sua interpretação da possibilidade e 

necessidade influenciou a concepção de “possibilidade de modalidade de mundos possíveis” de Leibniz (1646-

1716). Para conhecer melhor a influência dos medievais sobre Peirce, ver (1) Robert Hofmeister Pich, Scotus e 

Peirce sobre Realidade e Possibilidade e (2) Carlos Arthur Ribeiro do Nascimento, Avicena, Tomás de Aquino e 

Duns Scot em COGNITIO – Revista de Filosofia. Volume 6.1. São Paulo: EDUC, (Julho) 2006. Ver também (3) 

César Ribas Cezar, Indução e Causalidade em Duns Scotus em COGNITIO – Revista de Filosofia. Volume 8.2. 

São Paulo: EDUC, (Dezembro) 2007 & (4) Tiercelin. The Importance of the Medievals in the Constitution of 

Peirce’s Semeiotic and Thought-Sign Theory (“A importância dos medievais na constituição da semiótica e 

teoria pensamento-signo de Peirce”) em Semiotics and the Philosophy in Charles Sanders Peirce (Editado por 

Rossella Fabbrichesi & Susanna Marietti). Newcastle (Inglaterra): Cambridge Scholars Press, 2006. Artigo 

traduzido por Luís Malta Louceiro na revista eletrônica da COGNITIO-ESTUDOS, Volume 4.2 (Dezembro 

2007). 
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O que Houser & Kloesel não mencionam, são os três grandes pensadores que tiveram 

uma tremenda influência sobre Peirce. O primeiro deles é o “o gênio matemático de 

Northampton” (Brent, 1993, 67), Chauncey Wright (1830-75). Brent diz que ele “era famoso 

por suas sessões socráticas com Henry James Pai [1811-82] e com os jovens que se tornaram 

membros do Metaphysical Club” (1872). (Brent, 1993, 67) Brent cita Brooks, Indian Summer, 

260-261 (Brent, 1993, 353): “Chancey Wright era um gênio matemático (...) que adorava 

inventar e exibir todos os tipos de quebra-cabeças e jogos”. (Brent, 1993, 67)  

E arremata Brent:  

 

Muito dos primeiros estudos de Kant estão esboçados na correspondência 

[de Peirce] com Francis Ellingwood Abbot [1836-1903; a segunda grande 

influência sobre Peirce, além de seu pai, Benjamin Peirce, é claro]
112

 durante 
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 Joseph Brent diz que “não deixa de ser uma ironia que foi através de Ockham, Hobbes, Leibniz, Berkeley e 

Whately, todos nominalistas, que Peirce chegou à sua doutrina realista de que todos os pensamentos são signos”. 

(Brent, 1993, 48 IN Fisch, PSP, 347-49) 
112

 Francis Ellingwood Abbot (1836–1903) foi um filósofo e teólogo norte-americano que tentou reconstruir a 

teologia de acordo com o método científico. Joseph Louis Blau, em Men and Movements in American 

Philosophy situa-o na corrente da “biologização da filosofia” e como representante do “realismo científico”. 

(Blau, 175-186) Em 1863, no ano em que Peirce (24) se gradua summa cum lauda (Sc.B.) em Química pela 

Lawrence Scientific School (EP 1 & Brent, 1993, 54), Francis Ellingwood Abbot publica dois artigos no North 

American Review: (i) “A filosofia do espaço e do tempo”; e, (ii) “O condicionado e o incondicionado”. (Blau, 

176) Para o realista Abbot, segundo Blau, “no conhecimento, o objeto (neste caso o espaço), determina o 

sujeito ou conhecedor, ao invés do contrário” (...) o que constitui “o (seu) princípio de objetivismo filosófico” 

[“contra Kant, Hamilton e Spencer - “que concebia a evolução como sendo um processo meramente mecânico”, 

o que, “para Abbot, era meia-verdade, ‘mais perigoso que uma mentira’”. (Blau, 176 e 177; nossa ênfase). Diz 

Peirce, “deve haver uma ação do objeto sobre o signo para torná-lo verdadeiro” IN The Basis of Pragmaticism in 

the Normative Sciences (Janeiro 1906; “As bases do pragmatismo nas ciências normativas”) IN EP 2, 380]. 

Desse princípio Abbot deduz dois outros: (i) Há um entendimento perceptivo que apreende as relações 

imediatamente; e, (ii) Estas relações são objetivas e não introduzidas pela mente. (Blau, 176) Abbot era um 

“vitalista”. Por “vitalismo”, diz Blau, tem-se que “a força evolucionária é um impulso vital no interior 

daquilo que evolui”. (Blau, 177; nossa ênfase) Entretanto, como bem descreve Blau, o ideal, para Abbot, residia 

em “uma filosofia da evolução orgânica, que viria com o reconhecimento de que a evolução vem através da 

involução, ou ‘o que quer que evolua como consequente deve ter envolvido como antecedente’”. (Blau, 177) 

Abbot estaria, portanto, mais próximo de Schelling do que de Hegel (como queria acreditar Royce). (Blau, 177) 

Blau esclarece ainda mais a questão: “Onde Hegel insistia no primado do pensamento, de tal modo que as leis do 

pensamento sejam as leis do ser, Abbot inverteu este idealismo objetivo em um realismo objetivo, fazendo das 

leis do ser as leis do pensamento também. Para Hegel, era a Razão ou o pensamento que estavam se realizando a 

si mesmas através da história. Abbot, ao contrário, acreditava que o Ser se realizava a si mesmo ‘através do 

Conhecimento ao Fazer’; (...) que é o “processo mundial”. (Blau, 178) Para Blau, este “Fazer” “inclui o 

comportamento moral” que se constituía, para ele, em “uma obediência livre e inteligente a uma lei moral 

absoluta”. (Blau, 179) Esta, por sua vez, era sustentada, segundo Abbot, por um “primeiro princípio”: “O 

conhecimento humano existe”. (Blau, 182; cita Abbot, The Sillogistic Philosophy. Vol. I. Little, Brown and Co., 

1906, p. ix). “Considerado como conteúdo”, continua Blau, “este é um juízo empírico (subjetivo); considerado 

como fundamento, este é um juízo racional (objetivo). Considerado como conteúdo e fundamento unidos, é 

empírico como juízo particular, racional como o fundamento universal não apenas de si mesmo, mas de todos os 

juízos particulares (portanto, subjetivo e objetivo)”. (Blau, 182; nossa ênfase) Eis, para Abbot, mais “um caso 

exemplar de – que “na Natureza, ou no Ser universal incondicionado [‘imanente, intrínseco, fundamento dos 

fundamentos’, Blau, 183)] há” – “uma identidade (razão, pensamento) na diferença (experiência, ser)”. 

(Blau, 182; nossa ênfase) Blau assinala, também, que “Abbot foi um dos primeiros pensadores a insistir na 

objetividade (e unidade) das relações [particulares (espécimes, experienciáveis) e universais (espécie, 

cognoscíveis)]”, (Blau, 183-184) fazendo do “individual” uma “unidade-universal,” que seria um “percepto-
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os anos 1860, em que ele [Peirce] discutiu as ideias de Kant de lógica, 

hipótese, categorias, infinitude, sua própria rejeição da ideia de uma ‘Coisa-

em-si’ incognoscível, e outras propostas kantianas. Muito do estudo da 

lógica foi inspirado e auxiliado por sua estrita amizade com Chauncey 

Wright, com quem Peirce também vinha arguindo e estudando desde 1857, 

especificamente sobre Mill e Darwin (1809-82). Peirce chamava Wright, 

nove anos mais velho do que ele, de seu treinador de boxe e fez dele um 

modelo tanto pessoal quanto de seu modo de pensar. (Brent, 1993, 67) 

 

Joseph Brent acredita que “a ideia de que o método científico é um meio de se chegar 

a novos resultados experimentais” – “levam a conhecimentos novos” – “foi um ponto de 

partida do pragmatismo peirceano”. (Brent, 1993, 68) Mas não só.  Brent acrescenta que 

“Peirce também ficou em dívida para com Wright pelas origens de suas ideias sobre o acaso 

na noção wrighteana de ‘clima cósmico’ (‘Cosmical weather’), que sustentava, contra os 

mecanicistas, que ‘há genuína novidade na natureza que nenhum conhecimento de suas 

leis pode prever ou mesmo antecipar’”. (Brent, 1993, 68; cita Wright, Philosophical 

Discussions, 234; nossa ênfase) Joseph Louis Blau, em Men and Movements in American 

Philosophy situa-o na corrente da ‘biologização da filosofia’ e como representante da ‘psico-

zoologia positivista’. (Blau, 167-174) 

Em 1865, os editores críticos do EP 1 dizem que Peirce começa a escrever seus 

“Logic Notebooks” no dia 12 de novembro [o último registro foi em novembro de 1909] e, 

que proferiu as Conferências de Harvard sobre “A lógica da ciência” na primavera. 

Entretanto, Joseph Brent fornece outra versão do fato:  

 

Os estudos de Peirce com Wright e seu pai deu frutos em palestras e artigos. 

A primeira série de palestras, onze no total, era para ter sido dada em março 

de 1865, por solicitação da Harvard Corporation, mas abortaram, de acordo 

com Peirce, ‘...por falta de audiência. Um tanto mortificante, mas eu não 

fiquei desolado. Estudo para minha própria satisfação e aborreço-me com 

meu próprio pensamento se tenho que o explicar & não acho que os outros 

ficam. (JB, 1993; 68-69; cita Carta de CSP para Francis Ellington Abbot, 17 

de março de 1865, Abbot, HU). 

  

Em 1866 Peirce profere as Conferências do Instituto Lowell sobre “A lógica da 

ciência; ou, indução e hipótese,” de 24 outubro a 1 dezembro (EP 1). Brent diz que “as 

‘abortadas’ conferências que ele iria dar em 1865, em Harvard, foram dadas, não de outubro a 

dezembro, mas em fevereiro [de 1866]”. (JB, 1993, 69) Sobre estas, que Brent diz que “foram 

uma grande honra para um jovem de 25 anos” (Ibid., ibidem), seu pai, Benjamin Peirce disse: 

                                                                                                                                                                                     
conceito”. (Blau, 185) Peirce é genial, mas precisamos ser justos e mostrar a importância, exemplarmente, de 

Abbot, sobre ele; que não foi superficial, mas profunda. 
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“Meu filho Charles está dando um curso de Conferências Lowell sobre a Lógica da Ciência, 

em que me surpreendeu pela amplitude, profundidade e reflexão de seus argumentos e seu 

poder de pesquisa”. (Ibid., ibidem; cita BP para CSP, 12 de fevereiro de 1866, Benjamin 

Peirce Papers, HU) O scholar Murray Murphey assinala 1866 como sendo o início da 

“segunda fase” de CSP -, que é a fase que “começa com a descoberta da irredutibiliade das 

três figuras silogísticas,” que se estenderá até 1869/70.  

Em 1867 -, recordamos ao leitor que este é o ano em que Ralph Waldo Emerson 

publica o livro de poemas May-day and Other Poems (“Dia de Maio e Outros Poemas”), no 

qual se encontra o poema The Sphynx (“A Esfinge”), e seu enigma, que embora escrito em 

1840 e publicado no The Dial em 1841, Peirce só terá lido então e cuja tradução fornecemos 

no Apêndice 1, e que serviu de base para nossa Dissertação de Mestrado (2008) – mais 

precisamente, no dia 30 de janeiro, Peirce é eleito para a Academia Americana das Artes e das 

Ciências,
113

 onde “apresentou cinco trabalhos sobre lógica, o terceiro dos quais ele considerou 

o mais importante escrito de sua vida” e, sobre o qual ele escreveu em 1905: 

 

Foi no afã desesperado de dar início à decifração do enigma [da existência 

humana, da conduta, e do pensamento, e de sua relação com Deus e a 

Natureza] que, no dia 14 de maio de 1867, após três anos de pensamento 

quase que insanamente concentrado, raramente interrompido mesmo pelo 

sono, eu produzi minha primeira contribuição à filosofia em “Uma nova lista 

de categorias” nos Anais da Academia Americana de Artes e Ciências, 

Volume VII, pp. 287-98. (Brent, 1993, 69; citação em Fisch e Kloesel, 

“Peirce e os pragmatistas florentinos,” Topoi 1 (1982): 68-73. (Ver também 

CP 8.213).  

  

Brent acrescenta que “Peirce considerava que este ensaio representava seu primeiro 

trabalho autocontrolado e apresentou a substância de minha realização central’.” (Brent, 1993, 

69; citado em MS 823; publicado como P 32)
114

 Esta é a constatação de que “em cada ato de 
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 Joseph Brent diz que “seu pai era um dos membros fundadores da AAAC”. 
114

 Os editores críticos do EP 1 dão as seguintes informações a respeito deste ensaio peirceano: “P 26: Journal of 

Speculative Philosophy 2 (1868): 103-14. [Também publicado em W2:193-211 (com cartas relacionadas e 

tentativas iniciais de chegar a este artigo e os dois que lhe seguem) e em CP 5.213-63.] O artigo 2 é o primeiro 

de três artigos a que geralmente se referem como a JSP Cognition Series, em que Peirce desenvolve alguns dos 

resultados e consequências do ensaio de número 1 e tenta “provar e seguir as consequências de certas 

proposições em epistemologia tendendo para o reconhecimento da realidade da continuidade e da generalidade e 

no afã de mostrar o absurdo do individualismo e do egoísmo” (Na ‘Lei da mente’ [ensaio 23), ele indicará que 

esta foi uma tentativa inicial de desenvolver sua doutrina do sinequismo). A oposição de Peirce ao cartesianismo 

resulta nas seguintes quatro negativas: (1) nós não temos nenhum poder de introspecção, mas todo nosso 

conhecimento do mundo interior é derivado do raciocínio hipotético de nosso conhecimento dos fatos exteriores; 

(2) nós não temos poder de intuição, mas toda cognição é determinada logicamente por cognições prévias; (3) 

nós não temos nenhum poder de pensar sem signos (nossa ênfase); e, (4) nós não temos nenhum concepção 

do absolutamente incognoscível”. (EP 1, 11) Ver também “O método anticartesiano de C. S. Peirce” de Lúcia 

Santaella. São Paulo: UNESP, 2004, especialmente o Capítulo 1, “O método anticartesiano”.    



50 

 

percepção (ou cognição) há uma trindade irredutível de elementos: qualidade, relação e 

representação – por sua vez, compostos de outras trindades gerando trindades”. (Brent, 1993, 

71; nossa ênfase) 

A outra grande influência sobre Peirce – raramente (re)conhecida – foi a de Hegel, 

via William Torrey Harris (1835-1909).115 Joseph Brent diz que Peirce começou a se 

corresponder, em janeiro, com o hegeliano de St. Louis, que acabara de fundar seu (trimestral) 

Journal of Speculative Philosophy (até 1893). Esta correspondência foi, de acordo com Brent, 

de capital importância para o desenvolvimento intelectual de Peirce uma vez que, ao 

responder ao desafio de Harris (“como, a partir dos fundamentos nominalistas (dos 

metafísicos de Cambridge) as leis da lógica poderiam ser algo mais do que inexplicáveis?”) – 

em duas cartas e três artigos, o último e mais importante dos quais foi denominado Grounds 

of Validity of the Laws of Logic: Further Consequences of Four Incapacities (“Fundamentos 

de validade das leis da lógica: mais consequências das quatro incapacidades”)116 – “Peirce 
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 Este é o quarto ensaio do The Essential Peirce. Volume I (EP 1). Os editores críticos (EC) da obra prefaciam 

assim o ensaio: “P 41: Journal of Speculative Philosophy 2 (1869): 193-208. [Também publicado em W 2:242-

72 e nos CP 5.318-57. Mudanças em uma publicação em separata (MS 593), preparada para ser um ensaio de 

número 6 de seu ensaio Search for a Method (Em busca de um método”), estão registradas nas Notas (de 

rodapé)]. Neste artigo, a culminação da Série Cognição, Peirce elabora um rationale para a validade objetiva das 

leis da lógica e, ao unir a epistemologia com a teoria social da lógica, fundamenta a indução nos sentimentos 

altruísticos. Ele também discute uma versão do paradoxo do mentiroso e oferece uma solução baseada na 

suposição de que ‘cada proposição assevera sua própria verdade,’ e faz sua primeira referência pública à obra de 

De Morgan sobre a lógica dos relativos.” (EP 1, 56). A meu ver, a expoência de CSP neste ensaio reside em: (1º) 

uma exclamação de espanto – que, segundo Aristóteles, é onde começa a filosofia! -: “Quão mágico é que ao se 

examinar uma parte de uma classe nós possamos conhecer o que é verdadeiro para toda a classe e, pelo 

estudo do passado possamos conhecer o futuro; em suma, que podemos conhecer aquilo que não 

experimentamos!” (EP 1, 75; nossa ênfase); (2º) mostrar que antes da pergunta, “Como são possíveis juízos 

sintéticos a priori?” que, para Kant, era a pergunta central da filosofia, deveríamos nos perguntar “Como é 

possível o raciocínio sintético (em geral)?” (EP 1, 78) e, a resposta, naturalmente, reside no fato de que “a 

própria existência é a realidade” (EP 1, 80) e de que “a razão humana é aparentada com a Razão do Universo” 

[Excerpts of Letters to William James (1909; “Excertos de Cartas a William James”), IN EP 2, p. 502]. 
116

 Brent diz que Peirce estava na verdade interessado na “dialética triádica” de Hegel; mas, “o que Peirce 

acabou por fazer nestes ensaios foi desenvolver os fundamentos para sua teoria semiótica”. E cita Fisch: “A 

doutrina positiva central de todas estas séries é que ‘todo o pensamento se dá em signos’ ([CP] 5.253; nossa 

ênfase). Cada pensamento continua um outro e é continuado por outro ainda. Não há premissas não inferidas e 

nenhumas conclusões que ponham fim à inferência (“no inference-terminating conclusions’). A inferência é o 

único ato da mente cognitiva... A cognição é uma relação minimamente de três termos ou triádica [...]. ([CP] 

5.283). A teoria-sígnica da cognição leva à teoria semiótica do eu humano, “o homem-signo’ ([CP] 5.313), e daí 

a uma teoria social da lógica [...]. ‘O real, então, é aquilo no que, mais cedo ou mais tarde, a informação e o 

raciocínio haverão de resultar, e que é, portanto, independente das minhas ou suas fantasias. Assim, a origem 

mesma da concepção de realidade mostra que esta concepção envolve essencialmente a noção de uma 

COMUNIDADE, sem limites definidos e capaz de um crescimento infinito em termos de conhecimento’ ([CP] 

5.311). ‘Assim, o princípio social está intrinsecamente enraizado na lógica’ ([CP] 5.534). (Brent, 1993, p. 73; 

cita Fisch, PSP, 325-26). Brent diz que “William James falou com [o abolicionista] Henry [Ingersoll] Bowditch 

[1808-92] logo depois do surgimento destes artigos: “Acabo de falar com CSP sobre uma dupla de artigos 

escritos por ele no St. Louis Journal of Speculative Philosophy que acabei de ler. Eles são excessivamente 

audaciosos, sutis e incompreensíveis e não sou capaz de dizer que suas elucidações viçais tenham me ajudado 

muito a compreendê-las e, no entanto, elas estranhamente me interessam”. (Brent, 1993, 73) Brent arremata 

dizendo que “assim, Peirce, “o homem-signo”, começou sua pesquisa de uma vida inteira sobre a natureza do 
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viu-se obrigado, pelo exame do assunto, a reconhecer que os gerais, tais como as leis da 

ciência, são reais e a examinar o significado de sua doutrina dos signos”. (Brent, 1993, 72; 

cita W 2:193-273. Ver também CP 5.213-263; nossa ênfase)117 Portanto, quando Peirce alega, 

no ensaio A Guess at the Riddle (1887-88; “Uma conjectura ao enigma”) que “rejeita sua 

filosofia in toto (§ 19), temos que reavaliar a asserção. 

O impacto destes três pensadores foi de tal monta que, dez anos mais tarde -, com o 

ensaio On a New Class of Observations, Suggested by the Principles of Logic (1877; “Sobre 

uma nova classe de observações, sugeridas pelos princípios da lógica”), “em que Peirce”, de 

acordo com Houser & Kloesel, “inclui as sensações entre a classe de ‘objetos’ que devem ser 

estudados cientificamente por observação controlada, e [em que] há pelo menos uma sugestão 

de que, para uma investigação filosófica e científica -, ele está começando a considerar a 

fenomenologia como uma alternativa para a lógica” (EP 1, Prefácio, xii): “Aqui, então, está 

todo um mundo de observação para o qual temos estado sistematicamente cegos, 

simplesmente por causa de um errôneo preconceito metafísico”. (EP 1, 108) 

O (4º) aspecto relacionado à Fenomenologia peirceana para o qual raramente 

atentamos é o da “dualidade” (Sujeito-Objeto) nela implícita.  

Quando Peirce diz que o que o pesquisador precisa possuir é “aquela faculdade rara 

de olhar lá para fora e ver aquilo que o encara”,
118

 esta dualidade está implícita. Afinal, (i) 

“Ver”;
119

 (ii) “atentar para”; e, (iii) “generalizar” implicam, necessariamente, um “sujeito” 

(observador) e um “objeto” (observado).
120

 O próprio Peirce vai dizer, no ensaio acima, que 

                                                                                                                                                                                     
Logos, sua jornada semiótica para resolver o enigma da existência e de ser representado, e de achar a realidade 

representada por sua “essência vítrea”. (Brent, 1993, 73). 
117

 Amos Bronson Alcott (1799-1888) foi um educador que acreditava nas ideias do pedagogo suíço Pestalozzi 

(1746-1827). Era abolicionista, protetor de John Brown (1800-59) e a favor da resistência passiva – a pagar 

impostos [como seu amigo H. D. Thoreau (1817-1862)]. Influenciado por Pestalozzi, Froebel (1782-1852) e 

Herbart (1776-1841), ele fundou a “Temple School” em Boston em 1834, onde lecionaram Elizabeth Peabody 

(1804-94) e Margareth Fuller (1810-50). Teve “problemas” – era contra o castigo corporal, havia conversas 

francas sobre os evangelhos (algo considerado blasfemo, então) e sobre como as crianças nasciam (obsceno) e, 

pior, admitiu um aluno negro na escola. Em 1840 mudou(-se e a escola) para Concord, onde fez amizade com 

Emerson e seu círculo (Transcendentalista). A partir de 1879 ele tornou-se o diretor da “Concord School of 

Philosophy and Literature”. Sua filha Louise May Alcott (1832-88) tornou-se famosa com o clássico “Little 

Women” (1868). 
118

 The Basis of Pragmatism in Phaneroscopy (1905; “As bases do pragmatismo na faneroscopia”) em EP 2, p. 

363. 
119

 Voltaremos a esta singular Categoria na Metafísica. 
120

 Quando Peirce diz que (1) a realidade é diferente do que eu ou você pensamos; e, (2) quando separa 

claramente o “Objeto Dinâmico” (o real encarnado, com sangue) do “Objeto Imediato” (a representação), não 

está senão confirmando esta dualidade, ou, para falar matematicamente, validando a “Díade”. Até que ponto não 

é mais uma adoção de Kant, que distinguiu, na CRP, a o “Númeno” (Signo-Interpretante, Imediatos) do 

“Fenômeno” (Objeto Dinâmico), veremos na Conclusão, até porque os scholars kantianos distinguiram o 

“Fenômeno” da “Coisa-em-Si”, a meu ver, erroneamente. O “fenômeno” é a “coisa-em-si”, “dinâmico”, o 

“universo sensível”, para falar em chave platônica; já o “númeno” seria o “universo inteligível”, o universo 

sígnico peirceano, em que incluiria o Interpretante. Para quem tiver interesse em se aprofundar nesta linha -, e 
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“deve sempre haver um preparo para o pensamento”. (EP 2, p. 362) A própria língua inglesa 

distingue claramente entre “looking” (olhar) – de que todo mundo é capaz (se não for cego) – 

e “see” (ver); este último verbo (ato) não aceita o gerúndio, pois é um ato imediato (do 

entendimento); tanto que “see” é utilizado na língua inglesa para denotar “entendimento”; ao 

passo que “looking” é meramente da esfera da “sensação”. Peirce irá definir seu Pragmatismo 

como Critical Common Sense.
121

 

Quanto à segunda faculdade, “atentar para” também é fundamentalmente 

psicológica, pois envolve a “vontade” e a “atenção”. A “vontade” -, um dos atributos da alma 

para os medievais (ver Mora, pp. 3044-3045; o outro é a “inteligência”) -, terá um papel 

fundamental na Ética peirceana; diz Peirce no ensaio The Three Normative Sciences 

(30/4/1903; “As três ciências normativas”): 

 

Quando instituímos um experimento para testar uma teoria, ou quando 

imaginamos uma linha extra a ser inserida em um diagrama geométrico para 

determinar uma questão na geometria, estes são atos voluntários que nossa 

lógica, quer seja do tipo natural ou científica, aprova. A Ética é o estudo 

daqueles fins da ação que nós estamos deliberadamente preparados para 

adotar. (EP 2, p. 200)
122

  

 

Quanto à “Atenção” -, que Peirce, em seu último ensaio, An Essay toward Reasoning 

in Security and Uberty (1913; “Um ensaio a favor do raciocínio em segurança e criatividade”) 

diz ser “algo radicalmente diferente da Sensação” (EP 2, p. 471) -, ela está intrinsecamente 

ligada à “Vontade” – que, para Schelling (1775-1854), está ligada à nossa verdadeira 

natureza.
123

  Não cremos ser errôneo colocá-la sob a égide da Segunda Categoria peirceana. 

Quanto á terceira faculdade, a capacidade de “generalizar”, ela é também um ato 

psicológico,
124

 pois quem pensa (ou generaliza, que é a capacidade de “subsumir vários 

                                                                                                                                                                                     
para a importância do “numinoso” na “experiência religiosa” -, ver Rudolf Otto (1869-1937). O Sagrado. 

Petrópolis: Vozes, 2007. Sobre este, ver Carlos Eduardo Sell & Franz Joseph Brüseke, Mística e sociedade, pp. 

59-74. 
121

 Ver Pragmatism IN EP 2, p. 420. 
122

 Mais adiante ele dirá: “O homem reto (“the righteous man”) é aquele que controla suas paixões e fá-las se 

conformar a tais fins que ele está preparado deliberadamente a adotar como últimos”. Voltaremos à questão 

quando tratarmos das Ciências Normativas e, dentro desta, de seu segundo ramo, a Ética, p. 67. 
123

 É importante lembrar ao leitor o que Schelling & Schopenhauer “foram buscar” (sic) sua “filosofia viva” na 

Índia – e na mística de Mestre Eckhart (c. 1260 – c. 1328), Jakob Boehme (1575-1624) e Swedenborg (1688-

1772) – e que, para estes místicos – como no caso do Budismo (“tanha”) e do Hinduísmo (“trisha”) – a essência 

da existência (não apenas humana) reside precisamente no “desejo” (fogo), que deve ser “sublimado”; para tal 

foi criada a ‘Ciência da Ioga”, adotada pela grande maioria das escolas sapienciais orientais. Ver I. K. Taimni. A 

Ciência do Ioga. Brasília: Editora da Sociedade Teosófica, 2007 [1996]. O professor I. K. Taimni foi, como 

Peirce, fez o doutorado em Química. 
124

 Peirce: “Eu considero este poder [de Raciocínio, chamado por alguns de Razão Dianoética] como o principal 

dos instintos intelectuais humanos”. An Essay toward Reasoning in Security and Uberty (1913; “Um ensaio em 

prol do raciocínio em segurança e uberdade”) IN EP 2, p. 465. Ver Ferdinand Schiller. Riddles of the Sphinx: A 
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particulares sob um universal”) é um individual, um existente (Segundo). É esta noção que 

Duns Scotus definiu como sendo a haecceitas.
125

 Sobre isto, Peirce disse o seguinte no seu 

ensaio What Pragmatism Is (April 1905; “O que o pragmatismo é”): “O que quer que exista, 

ex-ists, quer seja, realmente age sobre outros existentes, assim obtém uma auto-identidade, e é 

definitivamente individual”. (EP 2, p. 342) 

Um (4º) elemento que geralmente passa despercebido à maioria dos scholars 

peirceanos é “a ‘díade’ de elementos que ‘aparecem’ para alguma mente”, que merecem ser 

devidamente discriminados. A pergunta que devemos nos fazer é: que tipos de “fenômenos” – 

Objetos Dinâmicos (Particulares; Segundos) - “aparecem” à mente (Consciência; Primeiro) 

para serem compreendidos (subsumidos sob um Universal; Terceiro)? 

A resposta é que há apenas dois tipos de fenômenos que aparecem à mente: (1) 

produtos naturais; e, (2) produtos culturais (humanos; psíquicos). Mas para Peirce isto está 

absolutamente claro, uma vez que ele dividiu sua Idioscopia – como veremos - em duas 

Ciências, as Naturais e as Psíquicas. Este último aspecto notável na “arquitetônica” peirceana 

está nessa sua capacidade de vislumbrar que todo o esforço das “Ciências da Descoberta” está 

na capacidade do pesquisador em discriminar “a ‘díade’ de elementos resultantes”, quer seja, 

as duas “Ciências Especiais” (Idioscopia): (1) as Ciências Naturais (“Fisiognosia”); e, (2) 

Ciências Psíquicas (“Psicognosia”), a que volveremos mais adiante (pp. 47 e 118). 

 

Em resumo, vimos como, a partir das Tábuas das (12) Categorias de Kant, Peirce 

chegou às suas três categorias fenomenológicas fundamentais, Primeiridade (Qualidade de 

Sentimento), Segundidade (Existência; Relação) e Terceiridade (Lei; Representação), que 

estão, por sua vez, fundadas sobre os conceitos Monádico, Diádico e Triádico (Lógica dos 

Relativos e Continuum) na Matemática e que irão – como veremos a seguir - servir de 

alicerce às três Ciências Normativas, a Estética, a Ética e a Lógica e à Metafísica – e nesta à 

Ontologia, a Cosmologia e, à Metafísica Religiosa.  

Vimos, também, que na gestação de sua Arquitetura das Ciências, Peirce se valeu das 

ideias (símbolos; argumentos) de seu “mentor” Chauncey Wright (1830-75) para a noção de 

                                                                                                                                                                                     
Study in the Philosophy of Humanism (“Enigmas da esfinge: um estudo na filosofia do humanismo”): “Se a 

defesa das convenções lógicas é imprudente o suficiente para tomar este território [“nosso critério de verdade 

deve ser lógico, nosso pensamento ‘puro’ & falar de desejo, interesse e sentimento em um contexto lógico é 

loucura total”], ela não irá encontrar nada senão o desastre. Pois nós deveremos ter que, imediatamente, desafiar 

o lógico a (1) produzir seu pensamento puro’; (2) a dar conta do movimento do pensamento através de algo 

senão por um apelo aos motivos, desejos, sentimentos, interesse, atenção, vontade, etc., psicológicos; [e,] (3) 

mesmo para descrever o que ele concebe como acontecendo em termos estritamente lógicos e sem constante 

recurso à psicologia.” (pp. 50-51).   
125

 Para um tratamento mais alentado sobre a Haecceitas, ver “Adendo” à Ética nesta Tese, na p. 73. 
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“Acaso” (“Cosmic Weather”) -, e de que “Há uma genuína novidade na Natureza” - que 

estará associado à Mônada na sua Matemática, à sua Primeira Categoria (fenomenológica), 

ao estatuto icônico (o da inegotabilidade da obra-prima na Arte) na Estética e ao conceito de 

Liberdade e de Possibilidade (infinitas) na sua Ontologia (Metafísica), noção esta que ganhou 

expressão com o seu conceito de Tiquismo. 

Vimos como Peirce se valeu de seu colega do The Metaphysical Club,
126

 Francis 

Ellingwood Abbot (1836–1903) para compreender que, “no conhecimento, o objeto 

determina o sujeito” (e um Interpretante através do Signo), quer seja, que “há uma ação do 

objeto sobre o signo para torná-lo verdadeiro” (Peirce), que é precisamente do que trata a 

Segunda Categoria fenomenológica peirceana, que estará relacionada à Ética – ao “Fazer” 

abboteano, que “inclui o comportamento moral” -, para quem há, também, uma identidade 

entre o subjetivo (razão) e o objetivo (experiência), fazendo das leis do ser as leis do 

pensamento também. Mas não só. Vimos como deve ter sido de Abbot, com sua noção de que 

“uma força evolucionária é um impulso vital no interior daquilo que evolui”, que Peirce deve 

ter se dado conta de que se há Evolução (Sinequismo, conceito central em sua Cosmologia (na 

Metafísica) -, esta – e toda a Semiose - é impulsionada (ou possibilitada) por uma força 

(dynamis) que ele denominará, curiosamente, de Ágape. Pode parecer algo de pouca monta; 

entretanto, veremos como a Ágape (paulina) estará presente em sua Metafísica Religiosa, o 

terceiro ramo de sua Metafísica, e de sua importância para que a nossa Ação ou Conduta 

(Segundo) seja realmente Razoável (Terceiro) e até Admirável (Primeiro). 

E, por fim, da importância de Hegel – via William Torrey Harris (1835-1909) - 

“como, a partir dos fundamentos nominalistas (dos metafísicos de Cambridge) as leis da 

lógica poderiam ser algo mais do que inexplicáveis?” – “Peirce viu-se obrigado, pelo exame 

do assunto, a reconhecer que os gerais, tais como as leis da ciência, são reais e a examinar o 

significado de sua doutrina dos signos”. Isto remete-nos, naturalmente, à sua Terceira 

categoria fenomenológica, a da Lei e Generalidade, e que servirá de base para a sua Lógica 

(Ciência Normativa) e para a sua Metafísica Religiosa. Afinal, se “não pensamento sem 

signos”, e os argumentos (filosóficos e científicos) são expressos por “símbolos” (ideias, 

palavras), então, compreendemos a importância dos “gerais” – doravante – para Peirce, que se 

tornou um ardente anti-nominalista. 

Agora já estamos melhor instrumentalizados para compreender o próximo ramo de 

sua Filosofia, as Ciências Normativas. 
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 Para a gênese e importância deste grupo de que Peirce fez parte, ver Louis Menand. The Metaphysical Club: 

A Story of Ideas in America. New York: Ferrar, Strauss and Giroux, 2001.  
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1.2.2. Ciências Normativas.
127

 

 

Vamos, agora, analisar o segundo ramo da Filosofia de Peirce, que está assim 

subdividido: 

 

          1.2.2.1. Estética
128

  

1.2.2. Ciências Normativas     1.2.2.2. Ética
129

  

            1.2.2.3. Lógica (ou Semiótica) 

 

“[A segunda grande divisão da Filosofia] é a Ciência Normativa, que investiga as leis 

universais e necessárias da relação dos Fenômenos aos Fins; quer seja, talvez, à Verdade, ao 

Bem, e ao Belo”,
130

 quer seja, diz ele mais adiante, “ela trata dos Fenômenos em sua 

Segundidade” (Ibid., ibidem) e trata-se, como ele mesmo diz no ensaio On Phenomenology 

(2/4/1903; “Sobre fenomenologia”) de “o grande departamento central da filosofia”, (EP 2, p. 

147) pois “vai pesquisar a teoria da distinção entre o que é bom e o que é mau (...) no reino da 

                                                           
127

 Ver Lúcia Santaella. Chaves do pragmatismo peirceano nas ciências normativas em COGNITIO – Revista de 

Filosofia – Volume 1. São Paulo: EDUC & Palas Athena, 2000 & o segundo capítulo do livro de Ivo Assad Ibri. 

Kósmos Nōétós – A Arquitetura Metafísica de Charles Sanders Peirce. São Paulo: Editora Perspectiva, 1992 – 

“Realismo e a Concepção Categorial do Mundo’, pp. 19-38 & Kelly Parker. Reconstructing the Normative 

Sciences (“Reconstruindo as Ciências Normativas”) em COGNITIO – Revista de Filosofia – Volume 4.1. São 

Paulo: EDUC & ANGRA, Junho 2003. 
128

 Para se compreender o que aconteceu no século XX na esfera Estética, recomendamos quatro artigos do 

volume “Um século de Conhecimento – Arte, Filosofia, Ciência e Tecnologia no século XX”, editado por 

Samuel Simon. Brasília: Editora UnB, 2011, pp. 1281: (i) “Entre o universal e o particular: a arquitetura no 

século XX”, de Gabriel Dorfman; (ii) “Um século de cinema: nas trevas fez-se luz”, de Dácia Ibiapina; (iii) “A 

importância das coisas: museologia e museus no mundo contemporâneo”, de Marília Xavier Cury; (iv) “O século 

mais instigante de toda a história da música”, de Conrado Silva; e, (v) “Correntes e perspectivas da teoria da 

literatura no século XX”, de Henryk Siewierski, cujo resumo damos em nota a partir da página 221. 
129

 Para uma introdução à Ética, ver o artigo de John Skoruspi, Ética, no Compêndio de Filosofia [The Blackwell 

Companion to Philosophy], editado por Nicholas Bunnin e E. P. Tsui-James. São Paulo: Loyola, 2002, pp. 197-

227. Ele divide o artigo em uma Introdução e quatro partes: (1) O propósito da ética; (2) Desaprovação. 

Admiração e desejo; (3) Caráter, virtudes e liberdade; (4) Uma teoria ética – o caso do utilitarismo; (5) 

Imparciabilidade; (6) O que se espera de uma teoria ética?; (7) A pluralidade do valor; (8) Razão Prática; (9) O 

imperativo categórico e o contratualismo; (10) Razão, moralidade e religião; e, (11) Metaética. Para se 

compreender a importância da Ética no século XIX (1815-1914), recomendamos o artigo de Marcus Faro de 

Castro, “De Westphalia a Seattle: A teoria das relações internacionais em transição” no volume “Um século de 

Conhecimento – Arte, Filosofia, Ciência e Tecnologia no século XX”, editado por Samuel Simon. Brasília: 

Editora UnB, 2011, pp. 1153-1222, que o autor divide em uma Introdução e onze partes: (I) A política 

internacional e a sua teoria – Antecedentes” – O surgimento da política internacional; (II) Do direito das gentes à 

teoria das relações internacionais; (III) Desenvolvimento da teoria das relações internacionais – A ascensão do 

realismo”; (IV) Críticas ao realismo – A ciência política empírica, os ‘clássicos’ e a escola inglesa; (V) O 

pluralismo; (VI) O estatuto dos regimes internacionais; (VII) A economia política internacional e o marxismo; 

(VIII) Do neo-realismo ao construtivismo – O neo-realismo; (IX) O institucionalismo neoliberal; (X) O 

construtivismo; e, (XI) Perspectivas futuras: a TRI [Teoria das Relações Internacionais] e o pluralismo de 

valores.  
130

 The Three Normative Sciences (30/4/1903: “As três ciências normativas”) em EP 2, p. 197. 
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cognição [Lógica], no reino da ação [Ética], e o reino do sentimento [Estética]” (Ibid., 

ibidem).  

Em um de seus últimos ensaios, A Sketch of Logical Critics (1909; “Um esboço de 

crítica lógica”), Peirce dirá: “Das Ciências Normativas, três são geralmente reconhecidas, 

relacionadas respectivamente a como nossos Sentimentos [Estética], nossas Energias [Ética], 

e nossos Pensamentos [Lógica] deveriam ser auto-dirigidos”. (EP 2, p. 459) 

 

 

1.2.2.1. Estética.
 131

 

 

É importante que se diga que Peirce só encontrou um lugar para a Estética - como 

fundamento da Ética
132

 – e esta antes da Lógica (e seu fundamento) – no período tardio de seu 

desenvolvimento intelectual; e deixou-a sem acabamento – ora porque, como ele mesmo 

                                                           
131

 Para uma Introdução à Estética, recomendamos o artigo de Sebastian Gardner, conferencista em filosofia no 

Birkbeck College, Londres, Estética, no Compêndio de Filosofia [The Blackwell Companion to Philosophy], 

editado por Nicholas Bunnin e E. P. Tsui-James. São Paulo: Loyola, 2002, pp. 229-256. Ele divide o artigo em 

uma Introdução e quatro partes: (1) Experiência e Juízo Estético; (2) A Essência da Arte – subdividida em (2.1) 

Definições de arte; e (2.2) Teorias da arte; (3) As Dimensões da Arte – subdividida em (3.1) Representação; 

(3.2) Expressão; e, (3.3) Significado; e, (4) A Finalidade da Arte. Para um maior aprofundamento sobre a 

Estética recomendamos o A Companion to Aesthetics (Blackwell Companions to Philosophy; editado por 

Stephen Davies, Kathleen Marie Higgins, Robert Hopkins, Robert Stecker e David E. Cooper). Malden, MA, 

USA: Blackwell, 2009, pp. 600. A obra está dividida em três partes: (1) Uma História da Arte; (2) As 11 Artes; 

e, (3) Um Dicionário, com um artigo de Richard Shusterman sobre “Pragmatismo estético”. Qaunto às obras 

relacionadas à Estética e o Pragmatismo, ver (1) Douglas R. Anderson. Creativity and the Philosophy of C. S. 

Peirce (“Criatividade e a filosofia de C. S. Peirce”). Dordrecht / Boston / Lancaster: Martinus Nijhoff Publishers, 

1987; (2) Daniel Campos. On Poetry and Authentic Philosophical Reflection: The American Philosophy of 

Octavio Paz (“Sobre poesia e autêntica reflexão filosófica: A filosofia americana de Octavio Paz”) em 

COGNITIO – Volume 8.2. São Paulo: EDUC, Dezembro 2007; (3) Ricardo Nascimento Fabbrini. O 

pragmatismo e a estetização da vida em COGNITIO – Volume 7.2. São Paulo: EDUC, Dezembro 2006; (4) 

Michael Cabot Haley. The Semeiosis of Poetic Metaphor (“A semiose da metáfora poética”). Bloomington & 

Indianapolis: Indiana University Press, s/d; (5) E. F. Kaelin. Reflections on Peirce’s Aesthetics (“Refleções sobre 

a estética de Peirce”) em The Relevance of Charles Peirce (Editado por Eugene Freeman). La Salle (Illinois): 

The Hegeler Institute. Monist Library of Philosophy, 1983; (6) Lúcia Santaella. Estética – de Platão a Peirce. 

São Paulo: Experimento, 2000; (7) Claudine Tiercelin. Vagueness and the Ontology of Art (“A vagueza e a 

ontologia da arte”) em COGNITIO – Volume 6.2. São Paulo: EDUC, Dezembro 2005; e, (8) Ivo Assad Ibri. 

Reflections on the Poetic Ground in Peirce’s Philosophy (“Reflexões sobre o fundamento poético na filosofia de 

Peirce”) em Transactions of Charles S. Peirce Society, vol. XLV, nº 3, 273-307, 2009. 
132

 No ensaio The Maxim of Pragmatism (26/3/1903; “A Máxima do Pragmatismo”), Peirce dirá: “Em suma, a 

ética deve assentar sobre uma doutrina que, sem considerar de modo algum o que nossa conduta deve ser, divide, 

idealmente, possíveis estados de coisas em duas classes, aquelas que seriam amiráveis e aquelas que não seriam 

admiráveis, e compromete-se a definir precisamente o que é que constitui a admirabilidade de um ideal. Seu 

problema é determinar, através da análise, o que é que uma pessoa deve, deliberadamente, admirar per se em si 

mesmo, independente do que isso possa levar a e independente de seus significados para a conduta humana. Eu 

denomino essa investigação Estética, porque é geralmente dito que as três ciências normativas são a lógica, a 

ética e a estética, sendo as três doutrinas que distinguem [o] bem e o mal, a Lógica em relação às representações 

da verdade, a Ética em relação aos esforços da vontade, e a Estética em objetos considerados simplesmente em 

sua apresentação” (pp. 142-143). 
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confessa, “não tinha qualquer talento estético” (CP 5.132); ora porque não teve tempo para 

fazê-lo.
133

  

No ensaio The Basis of Pragmaticism in the Normative Sciences (1906; “A base do 

pragmaticismo nas ciências normativas”), Peirce já apresenta uma concepção mais sofisticada 

da Estética: “[O] ideal deve ser um hábito de sentimento que cresceu sob a influência de um 

curso de autocrítica e de heterocrítica; e a teoria da formação deliberada de tais hábitos de 

sentimento é o que devemos querer dizer com estética”.
134

 (EP 2, pp. 377-378) 

Portanto, para o Peirce tardio, a Estética está menos ligada ao ideal clássico do Belo 

e mais relacionada a “uma ciência de ideais objetivamente admiráveis”.
135

  

Entretanto, estando a Estética, como vimos, relacionada à Mônada (Matemática) e à 

Primeiridade, a primeira das três categorias fenomenológicas peirceanas – relacionada à 

Qualidade, ao Sentimento, ao Ver, ao reino das Possibilidades (infinitas) e à Liberdade, temos 

que procurar compreender mais do que ele revelou -, ou soube dizer – sobre ela, o que ela 

“vela”. 

Brent (1998, 38) cita Peirce em “My Life Written for the Class Book” (“Minha vida 

escrita para o livro da classe”), em 1859, que diz, para o ano de 1855, portanto, quando ele 

tinha 16 anos: “Li as Cartas Estéticas de Schiller
136

 [com meu amigo Horatio Pater]” e, na 

página 53 (ver também, pp. 69, 331 e 363),
137

 Brent diz-nos que Peirce se inspirou na ideia de 

Spieltrieb de Friedrich Schiller (1759-1805), que Peirce mais tarde batizou de “Play of 

Musement” (“Jogo das musas”), que, segue Brent, ele associou, “depois de 1900”, à Hipótese 

(Lógica abdutiva) – como veremos em sua Lógica ou Semiótica -, e, ao Acaso (Tiquismo), 

aquele elmento de “novidade” no Universo – como veremos em sua Metafísica, quando 

mostraremos a importância desse Trieb (“Impulso”) como “motor” de seu Sinequismo 

(Evolucionismo).  

                                                           
133

 Quando chegarmos à Metafísica é que teremos o distanciamento – e conteúdo (semiótico) - necessários para 

compreender a noção que Peirce tem da Estética, tão diferente daquela comumente adotada na Filosofia 

ordinária. Ver exemplarmente, o artigo de Sebastian Gardner, Estética, no Compêndio de Filosofia (“The 

Blackwell Companion to Philosophy”), pp. 229-254. 
134

 No mesmo ensaio, Peirce dirá que “é na estética que nós devemos procurar as características mais profundas 

da ciência normativa, uma vez que a estética, ao lidar com o próprio ideal em si, cuja mera materialização 

envolve a atenção da prática (“practics”) e da lógica, deve conter o coração, a alma, e o espírito da ciência 

normativa”. (EP 2, p. 379) 
135

 An Outline Classification of the Sciences (1903; “Uma esboçada classificação das ciências”) em EP 2, p. 260. 

Ver Santaella. “Estética – De Platão a Peirce”, especialmente o capítulo 10: “A estética à luz da semiótica” e 

neste, as páginas relacionadas a Peirce, pp. 170-185 – em que explora “o ícone como signo estético por 

excelência”. 
136

 Schiller. A educação estética do homem. São Paulo: Iluminuras, 1995. Peirce soube compreender – com o 

dramaturgo de Marbach, influenciado pela Crítica do Juízo de Kant (1724-1804), que o estético (Primeiro) é a 

condição da moralidade (Segundo). 
137

 Ver EP 1, Introdução, xxxvi e EP 2, p. 527, nota 6 e p. 543, nota 13. 
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Trata-se de um tema fascinante, posto que nos ajudará a compreender a importância 

desse “jogo” (diagramático)
138

 para elucidar o papel dessa dynamis como uma Ágape (cristã, 

de viés paulina),
139

 como quer Peirce, em seus dois ensaios, (1) “Amor evolucionário” 

(Janeiro 1893; ver EP 1, pp. 352-371); e, (2) “Um argumento negligenciado sobre a realidade 

de Deus” (Abril 1908; ver EP 2, pp. 434-50) ou se se trata, na verdade, de um “impulso cego” 

– como quer Schopenhauer (1788-1860)
140

 e os budistas (pali, “taṇhā”; sâncrito, “tṛṣṇā”);
141

 

ou do “Id”
142

 de Freud (1856-1939) – ou de um Eros platônico (“O Banquete”)
143

 ou 

neoplatônico (Plotino, Proclo e Jâmblico),
144

 com importante influência sobre o místico 

cristão, Dionísio, o Areopagita, a que daremos tratamento na Parte 2, Religião (ver Nota 446, 

p. 216). 

Aqui resta-nos dizer que, como diria Max Scheler, baseando-se nas ideias 

agostinianas, “o amor não é cego, mas lúcido, já que abre a alma ao Bem (Segundo 

fenomenológico, Ética) e ao Ser; abre-a ao reconhecimento dos valores como objetivos” 

(Mora, 108), daí seu papel “normativo” em Peirce.
145
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 Para a importância do lúdico em várias áreas do saber – inclusive a Filosofia - e culturais, recomendamos a 

obra Homo ludens de Johan Huizinga. São Paulo: Perspectiva, 2008. 
139

 Referimo-nos, ao “Hino à Caridade” do apóstolo Paulo, 1 Corínnthios 13:1-13. 
140

 Schopenhauer. O mundo como vontade e como representação. São Paulo: UNESP, 2005. “[Esses] afetos 

veementes e paixões violentas, nos quais o indivíduo não somente afirma a existência, mas nega a dos outros, 

procurando suprimi-las quando obstam o seu caminho”. (p. 421) 
141

 Para uma introdução às Filosofias da Índia recomendamos S. Radhakrishnan. Indian Philosophy. Volume 1. 

Oxford University Press, 2003, que contém (I) uma Introdução; e, na Parte I, O Período Védico: (II) Os hinos do 

Rig-Veda; (III) Transição para as Upanishads; (IV) A filosofia das Upanishads. Na Parte II, O Perído Épico: (V) 

O materialismo; (VI) O realismo pluralista dos Jainas; (VII) O idealismo ético do Budismo primitivo; (VIII) 

Filosofia épica; (IX) O teísmo da Bhagavad Gita; (X) O Budismo como religião; (XI) As escolas do Budismo; e, 

um Apêndice & S. Radhakrishnan. Indian Philosophy. Volume 2. Oxford University Press, 2001, que contém 

(I) uma Introdução; e, na Parte III, Os Seis Sistemas Bramânicos: (II) O realismo lógico da [escola] Nyaya; (III) 

O pluralismo atomista da [escola] Vaisheshika; (IV) O sistema Samkhya; (V) O sistema Yoga de Patañjali; (VI) 

O Purva Mimansa; (VII) O Sutra Vedanta; (VIII) O Vedanta Advaita de Shankara; (IX) O teísmo de Ramanuja; 

(X) O Shaiva, a Shakta, e o teísmo Vaishnava tardio; e, uma Conclusão. (Ver Poesia, Parte 2, pp. 231-32) 
142

 Para uma introdução ao “Id” freudiano – como “polo pulsional” e “princípio do prazer” - remetemos o leitor 

ao seguinte site: http://fundamentosfreud.vilabol.uol.com.br/segundatopica.html  
143

 Ver o capítulo A mística de Philía e Eros em, Giovanni Reale. História da Filosofia Antiga. Volume II 

(Platão e Aristóteles). São Paulo: Loyola, 1994, em que o autor mostra como “o amor é a força mediadora entre 

o sensível e o supra-sensível, uma força que dá asas e elevam através dos diversos graus da beleza, à Beleza 

meta-empírica em si mesma”, p. 217. 
144

 Para o tratamento que Plotino dá ao Amor, sugerimos a leitura da Eneida III.V. Para o papel do Amor nos 

Neoplatônicos, especialmente em Jâmblico -, e neste a questão teúrgica -, sugerimos a leitura da Tese de 

Doutorado de Gabriela Bal, “Em busca do não-lugar: a linguagem mística de Plotino, Jâmblico e Damáscio à luz 

do ‘Parmênides’ de Platão”. São Paulo: PUC-SP, 2010. 
145

 E até como crê Joaquim Xirau, em Amoy Y Mundo, 1940, se o amor não seria “a chave que sustenta a 

arquitetura do mundo”, uma vez que “só o amor pode enfatizar a realidade de um ser ‘essencialmente’ 

dinâmico”, quer seja, “um ser que é pura transcendência e ‘agilidade’. (Mora, 111). Em relação à tal “dinâmica”, 

Peirce denomina o Objeto – que influencia o Signo (a Representação) – como sendo “Dinâmico”, i.e., vivo, ou 

como ele diz – na Nota 39, p. 27 -, “de carne e osso”. Sem esquecer que para Xirau, o amor, como 

“generosidade, espontaneidade, vitalidade e plenitude” é “uma possibilidade criadora”, não se limitando a criar, 

posto que “tanto vivifica quanto ilumina”, e que “nessa iluminação pelo amor, efetua-se a transfiguração do 

objeto amado”, que segundo ele, “é reduzida pelo naturalismo à pura fantasmagoria”. (Mora, 111) 

http://fundamentosfreud.vilabol.uol.com.br/segundatopica.html
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Adendo à Estética 

 

O eu precisa, para que enxergue apenas um pouquinho para 

fora da prisão que ele próprio é, não da distração, mas do 

maior tensionamento. Adorno IN Schiller, Sublime e trágico, 

104. 

 

 

O professor Ricardo Fabbrini (Estética, USP) sentiu falta de um maior 

desenvolvimento na Estética nesta Tese; assim, decidimos “tensionar” um pouco mais o tema. 

Como a Estética em Peirce recebeu sua maior influência do pensador e dramaturgo 

alemão, J. C. Friedrich von Schiller (1759-1805), o d’A educação estética do homem 

(1794)
146

 – e este, de Kant (1724-1804), o da Crítica do Juízo (1790)
147

 – vamos tecer 

algumas considerações em relação a este ramo da Heurística peirceana. 

 

Antes, porém, vamos oferecer ao leitor a tradução de um Manuscrito de Peirce (MS 

12: 26 março 1857) – quando ele tinha 18 anos e estudava Schiller (desde os 16) com seu 

amigo Horatio Paine – intitulado The Sense of Beauty never furthered the Performance of a 

Single Act of Duty (“O sentido da beleza nunca favoreceu a realização de um único ato de 

dever” IN W 1, pp. 10-12): 

 

“Schiller, em suas Cartas Estética [“A educação estética do homem”], 

observa que o senso de beleza jamais favoreceu a realização de um único ato 

de dever” (Ruskin). 

 

É possível que o grande poeta filosófico da era tenha se satisfazido com uma 

“observação” sobre tal assunto – uma observação, também, tão contrária à 

experiência diária? Ruskin é um daqueles que, sem pretender compreender o 

que eles querem dizer com “Filosofia alemã”, ainda assim presumem 

censurá-la. [Em nota de rodapé Peirce confessa:”Eu temo que também seja 

vítima desta repreensão no instante presente”]. Se eu tivesse lido a carta que 

segue aquela à qual ele se refere, ele teria encontrado as palavras: “A beleza 

é em alto grau frutífera com respeito ao conhecimento e à moralidade”. 

Devemos nos aproximar da nascente, então, se buscamos a visão que 

Schiller tem da questão, e eu penso que não posso fazer nada melhor do que 

dedicar este Tema a uma exposição bastante breve da doutrina das Cartas 
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 Recomendamos, também, “Do sublime ao trágico” e a “Kallias; ou, sobre a beleza”.  
147

 Immanuel Kant. Crítica da faculdade do juízo. (Introdução de António Marques. Tradução e notas de 

António Marques e Valério Rohden). Lisboa: Imprensa Nacional & Casa da Moeda, 1998. Valemo-nos das 

análises sobre Kant IN A Companion to Aesthetics (“Compêndio de estética”; editado por David Cooper). 

Malden, MA, UA: Blackwell, 2005 e de Donald W. Crowford IN The Routledge Companion to Aesthetics (“O 

compêndio de estética da Routledge”, editado por Berys Gaut e Dominic McIver Lopes). London & New York: 

Routledge, 2007. 
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Estéticas, na medida mesma em que ela se relaciona a nosso assunto 

presente. 

 

A primeira coisa a ser feita é definir beleza. Esta é a definição de Schiller: 

“Todas as coisas que jamais serão objetos de percepção podem ser 

considerados sob quatro diferentes relações. Um fato pode se relacionar 

diretamente com a nossa condição sensual (nossa existência e bem-estar), 

que é sua qualidade física. Ou ele pode se relacionar com o entendimento e 

nos fornecer conhecimento; essa é sua qualidade lógica. Ou ele pode se 

relacionar à nossa vontade, e ser considerada como um objeto de escolha 

para um ser racional; essa é sua qualidade moral. Ou, finalmente, ele pode se 

relacionar à inteireza de nossos poderes diferentes sem ser um objeto 

definido para qualquer um deles; essa é sua qualidade estética. Uma pessoa 

pode se recomendar a nós com sua obrigação [“obligingness”]; nós a 

consideramos por meio de nossa conversa; ela pode nos inspirar com 

respeito por seu caráter, mas, ao fim e ao cabo, independente de tudo isto, e 

sem levar em consideração nosso juízo quer em relação a qualquer lei ou 

qualquer desígnio, ela pode agradar-nos, em contemplação pura, através de 

sua expressão empírica”. 

 

A experiência fornece argumentos não-respondíveis tanto para a utilidade 

moral quanto para o mal moral de um gosto cultivado; parece haver, então, 

uma beleza falsa que às vezes trai a experiência. Devemos buscar, então, 

uma ideia pura de beleza, através da qual possamos testar nossa experiência. 

Tal ideia de beleza, se existe, deve ser inferida a partir daquilo que nossa 

natureza torna possível, e a beleza se descobrirá como sendo uma condição 

necessária da humanidade. Ela será necessária, então, em primeiro lugar, 

para desenvolver uma ideia puramente a priori de humanidade. 

 

A pessoa consiste de Pessoa e Condição
148

 - análises não podem prosseguir. 

Agora, a partir destes elementos de humanidade surgem dois impulsos: da 

Pessoa, a impulso que produz forma, que insiste na absoluta formalidade e 

que resolveria tudo que é mero mundo em si [em nota Peirce denomina-o “os 

conteúdos disformes do tempo”], e trazem harmonia a todas as suas 

mutações; da Condição, o impulso sensual, que insiste sobre a realidade 

absoluta, e que concertaria todas as ideias puras em realidades múltiplas, e 

que tornam todas as disposições aparentes. O primeiro impulso fornece as 

leis, o segundo cria casos. 

 

À primeira vista estes impulsos [falta à primeira parte desta oração um 

complemento sem a qual ela é ininteligível], porque contrário parece 

contraditório, mas este não é o caso. É verdade que não é possível nenhum 

terceiro impulso fundamental reconciliando os dois, mas desde que eles não 

conflituam nos mesmos objetos[,] eles podem facilmente coexistir, e em 

perfeita harmonia, de onde provém um terceiro impulso, o resultado do 

equilíbrio perfeito dos outros dois, o qual, uma vez que é a condição de uma 

humanidade completa e se relaciona a todos nossos poderes diferentes, assim 

coincidindo com nossa definição original, pode ser considerado o impulso 

que cria a beleza. Schiller denomina-o o impulso-do-jogo, porque o jogo, 
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 Segundo Dale Jacquette, em Idealism – Schopenhauer, Schiller and Schelling IN The Routledge Companion 

to Aesthetics (“Compêndio de estética da Routledge”), diz que Schiller, em suas 4a e 13a cartas chegou aos 

conceitos de “Pessoa” e “Condição” a partir das distinções de Fichte entre “Eu Puro” e “Eu Empírico”, p. 89. “O 

eu puro – ou a pessoa humana – é aquilo que persiste, ao passo que a condição determinante está mudando 

constantemente”. (Ibid., ibidem) 
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aquilo que nem está internamente nem externamente constrangido e, 

enquanto estamos em estado de equilíbrio estético, o equilíbrio dos dois 

impulsos fundamentais, produz liberdade perfeita. 

 

Tendo assim analizado a beleza, resta-nos tão somente aplicar nossa ideia do 

mesmo para responder a questão, “quais são seus resultados com respeito à 

moralidade?” 

 

Agora se observará que a beleza não fornece à mente nenhuma direção ou 

tendência específica – portanto ela não pode ter qualquer resultado quer para 

o intelecto ou para a vontade, e não é capaz de nos ajudar a realizar um único 

dever. Por outro lado, ela coloca a mente em um estado de 

“determinabilidade infinita” de tal modo que ela pode se voltar para qualquer 

direção e está em perfeita liberdade, daí, a beleza ser, no mais alto grau, 

frutífera com respeito ao conhecimento e à moralidade. 

 

Talvez seja comparada ao sono. O sono, como a beleza, coloca-nos em um 

estado de habilidade para realizar nossos deveres, mas ele não favorece a sua 

realização. O sono é diferente da beleza, pois a última é um estado ativo e o 

primeiro passivo.    

 

Forneci, assim, a visão que Schiller tem da questão; eu não tentei uma 

análise das Cartas de Estética, mas meramente forneci argumentos como 

aplicados a este assunto agrupados de acordo com as exigências do tema. 

 

Nada mais adicionarei. Schiller parece ter dito tudo o que pode ser dito, 

e é difícil repetir seus pensamentos, sem a linguagem esplêndida através 

da qual ele os vestiu recorrendo a e ocupando a mente. (nossa ênfase) 

 

O historiador e dramaturgo alemão “queria, como Kant, que a arte tivesse uma 

dimensão moral” [Segundidade fenomenológica peirceana];
149

 pois – como queriam 

Fichte,
150

 Schelling e Schopenhauer – “a vontade [Segundidade fenomenológica peirceana] é 

o caráter específico do homem, e a razão é em si mesma apenas a regra eterna de sua 
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 Dale Jacquette, 88. Ele acreditava que se as pessoas fossem educadas em ambientes artiticamente 

sofisticados, elas não se tornariam adultos brutos. Não é por acaso que, para o Peirce tardio, a Ética (Conduta) 

teria que depender da Estética (Crença, Sentimento). Ver o final da Carta IX. (Schiller. A educação estética do 

homem, Carta Ix, p. 52) 
150

 A partir da incômoda “coisa-em-si” kantiana (CRP, 1781), Fichte operou uma transformação na Filosofia 

Ocidental: deslocou seu eixo do Cogito cartesiano para a Vontade: “[Fichte] dotado de uma natureza mais 

poderosa e forte do que a de Reinhold, inverte o pensamento e tira a consequência audaciosa de que não é 

preciso permanecer nesta necessidade teórica, de que não é natural que ela se reserve a última palavra, mas de 

que, pelo contrário, a liberdade do ser moral dever converter-se no primeiro fundamento”. (Nicolai Hartman. A 

filosofia do idealismo alemão, Fichte, p. 52). Schelling escreveu toda uma obra sobre a centralidade da Vontade 

– “Investigações filosóficas sobre a essência da liberdade humana” (1809): “Em última e na mais elevada 

instância, não há outro ser senão a vontade”. (p. 53); e, Schopenhauer, como seu “O mundo como vontade e 

como representação” (1818), mudou definitivamente o curso da Filosofia Ocidental -, exemplarmente, “Aquilo 

que cada um possui in concreto imediatamente como sentimento, a saber, a essência em si do próprio fenômeno 

– que se opõe como representação tanto nas ações quanto no substrato permanente destas, o corpo – é a 

VONTADE, que constitui o mais imediato de sua consciência” (§21, p. 168) – além de ser capaz de uma 

consciência tão alargada que conseguiu – como Schelling e Emerson, diga-se de passagem, Schelling e 

Schopenhauer por intermédio de Max Müller e Emerson por intermédio de Coleridge, que foi aluno de Schelling 

– encontrar “simetrias” na Índia. 
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vontade”.
151

 Ele queria que a Vontade
152

 se opusesse – que Freud definiu como sendo “o 

desejo [Trieb] tornado consciente” – às Leis (Jacquette, 89),
153

 o Terceiro peirceano (e o 

“super-ego” freudiano) que a constrange. (Ver Mead, Nota 338, pp. 162-63) E, esta libertação 

só poderia vir com o Spieltrieb,
154

 que Peirce transformou em o Play of Musement (“O jogo 

das musas”), que para o Kant da Crítica da Faculdade do Juízo, §9, 1788) – como veremos a 

seguir - é “o livre jogo das faculdades cognitivas – a imaginação
155

 e o entendimento – em 

harmonia uma com a outra”. 

A primeira pergunta que o leitor há de se fazer é: porque, sendo, para Peirce, a 

Estética uma Ciência Normativa - “que”, como ele mesmo disse, “investiga as leis universais 

e necessárias da relação dos Fenômenos aos Fins; quer seja, talvez, à Verdade, ao Bem, e ao 

Belo”, quer seja, [diz ele mais adiante], “ela trata dos Fenômenos em sua Segundidade” e 

trata-se, de “o grande departamento central da filosofia”, pois “vai pesquisar a teoria da 

distinção entre o que é bom e o que é mau (...) no reino da cognição [Lógica], no reino da 

ação [Ética], e o reino do sentimento [Estética]” – ele terá a definido como estando 

relacionada à “teoria da formação deliberada de tais hábitos de sentimento” e a “uma ciência 

de ideais objetivamente admiráveis” e “menos ao ideal clássico do Belo”? 

Será porque – como ele fará com a Ética, como veremos a seguir -, Kant já provara 

que “os juízos do gosto não podem ser provados”? (Crowford, 58). Diz Kant: “Quando se 

julgam objectos simplesmente segundo conceitos, toda representação da beleza é perdida”, 

(CFJ, §8, 104) algo que ele enfatiza em §34 (“Não é possível nenhum princípio objectivo de 

gosto”; CFJ, 187-88). Ante tal “Antinomia do Gosto” (§54, pp. 237-43) -, e evitando o Belo 
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 David Cooper. Schiller IN Blackwell Companions to Philosophy – A Companion to Aesthetics, p. 381. 
152

 “‘Nenhum homem é obrigado a ser obrigado’, diz o judeu Nathan [nota: refere-se ao Nathan, o sábio, de 

Lessing (Ato I, Cena 3)] ao dervixe, e essas palavras têm validade num âmbito mais abrangente do que 

tenderíamos a supor. A vontade é o que caracteriza o ser humano, a própria razão não passa de sua regra 

eterna. Toda a natureza age racionalmente, a prerrogativa humana é apenas a de agir racionalmente com 

consciência e vontade. Todas as outras coisas são obrigadas; o homem é o ser que quer”. (Schiller, Do sublime 

ao trágico, 55) 
153

 Para Schiller esse constrangimento era tanto político (“Aristocracia”, de fachada) quanto artístico (modelo 

clássico, a Arcadia com suas regras pedantes). “O entendimento, infelizmente, tem de destruir o objeto do 

sentido interno quando quer apropriar-se dele”. (Schiller. A educação estética do homem, Carta I, p. 20) “A 

razão pede unidade, mas a natureza quer multiplicidade”. (Ibid., Carta IV, 28) “O homem só pode formar-se 

enquanto fragmento”. (Ibid., Carta VI, 37) – é a questão da especialização. “Se o homem é apenas forma, não 

tem nenhuma forma, e com o estado suprime-se também a pessoa”. (Ibid., Carta XIII, p. 70) 
154

 “O impulso sensível [Segundo] quer que haja modificação, que o tempo tenha conteúdo; o impulso formal 

[Terceiro] quer que o tempo seja suprimido, que não haja modificação. O impulso em que os dois atuam juntos 

(seja-me permitido chamá-lo de impulso lúdico [Spieltrieb] até que justifique a denominação), este impulso 

lúdico seria direcionado, portanto, a suprimir o tempo no tempo, a ligar o devir ao ser absoluto, a modificação à 

indentidade”. (Schiller. A educação estética do homem, Carta XIV, p. 74) E, “o homem joga somente quando é 

homem no pleno sentido da palavra, e somente é homem pleno quando joga” [ele cita as touradas de Madri]. 

(Ibid., Carta XV, p. 80) 
155

 “Sabemos que a sensibilidade da mente depende, segundo seu grau, da vivacidade e, segundo sua extensão, 

da riqueza da imaginação”. (Schiller. A educação estética do homem, Carta VI, p. 39) 
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como forma teleológica, no seu 1º “momento” (Qualidade) – no sentido kantiano de 

“sentimento de prazer e desprazer” (§1), por estar relacionado à Psicologia -, quer em seu 2º 

“momento” (Quantidade), posto que não “agrada a todos universalmente” (§6) -, e para 

Peirce, não é um Segundo -, quer em seu 3º “momento” (Relação), já que “sua causa” não 

“está na vontade” (§10) -, uma vez que, para Peirce, a Relação é correlata do Terceiro e da 

vontade (é psicológica e está relacionada) ao Segundo -, ou ao 4º “momento” (Modalidade; 

§§18-22), pois para Peirce “o belo” não “é uma satisfação necessária”, (§22) já que 

“satisfação” está relacionada ao 1º “momento” (kantiano; qualidade) e o “necessário” está 

relacionado à Segundidade -, e Peirce não é Nominalista (descartando o “gênio”, §4; e, “a 

faculdade transcendente”, §26) -, restou-lhe (1) “o livre jogo das faculdades cognitivas – a 

imaginação e entendimento – em harmonia uma com a outra” (§9; nossa ênfase) & “o 

sublime” (matemático & dinâmico). 

Aos 16 anos Peirce sabia a Crítica da Razão Pura de Kant praticamente de cor. 

Embora não tenha conhecimento de ele ter lido a Crítica da Razão Prática (1788) ou a 

Crítica da Faculdade do Juízo (1790), Peirce era um homem extremamente culto
156

 e, 

portanto, devemos supor que o fez.
157

  

Tenha ou não lido a CFJ, a verdade é que se apropriou de “o livre jogo das 

faculdades cognitivas” (Spieltrieb; Play of Musement) – via Schiller - e quanto à noção de 

“sublime”, Kant colheu de “várias doutrinas britânicas e alemãs”. (Crowford, 62) Sobre o 

“Play of Musement” já falamos o bastante. 

Propomos o seguinte “jogo”: analisemos a divisão dupla que Kant desenvolve em a 

“Analítica do sublime” (§§23-29, CFJ, 137-164) – a do “matemáticamente-sublime” (§25-

27, CFJ, 141-156) e a do “dinâmicamente-sublime da natureza” (§28-29, CFJ, 157-164) – 

para cotejá-los com o desenvolvimento que Schiller lhes deu posteriormente; e, em que 

medida Peirce os adotou em sua Heurística, mesmo que aqui, em que analisamos o ramo da 

Filosofia -, subramo Estética -, ainda não tenhamos analisado os conceitos metafísicos 

(peirceanos) do Tiquismo (Acaso), do Sinequismo (Evolução), ou do Ágape (Amor criativo) - 

como “motor” (dynamis) da mesma. Já temos, porém, ao menos, a matriz matemática – com 

a Mônada, Díade e Tríade, seu conceito de Contínuo e sua Lógica dos Relativos -, além das 

três categorias fenomenológicas – Primeiridade, Segundidade, Terceiridade -, o que, o leitor 

há de convir, não é de pouca monta. 
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 Peirce sabia grego e latim, alemão e francês. 
157

 A influência pode ter sido indireta, via Schiller, como veremos em seguida. 
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Crowford diz que Kant associa o “matematicamente-sublime” à vastidão da 

natureza e o “dinamicamente-sublime” ao poder da natureza – pois sabemos que, ao 

contrário de Hegel (1770-1831), Kant via a Natureza como sendo superior à Cultura – e, o 

sublime estaria relacionado ao “informe (formelessness),
158

 à nossa incapacidade de apreender 

a natureza em medidas espaço-temporais”. (Crowford, 62) Kant diz que “o sublime ocorre 

quando, neste processo de estimação lógica [vastas magnitudes], ‘a mente escuta a voz da 

razão’ (§26), que demanda uma totalidade e urge que compreendamos a vastidão em uma 

intuição, uma única apresentação para todos os membros da série progressivamente crescente. 

Em algum ponto damos nos conta de que não podemos fazê-lo, que nenhum padrão de 

apreensão sensível é adequado à ideia de infinito. Esta tomada de consciência frustrante das 

limitações de nossos poderes leva-nos a um sentimento de desprazer.”. (Crowford, 63)  

Atenção porque é precisamente aqui que está a passagem mais importante do texto 

kantiano do sensível para o inteligível, para a qual, o Peirce Realista (Idealista-Objetivo) dará 

outra explicação. “E, no entanto, nossa habilidade para pensar sobre isso que é grande além de 

toda comparação, deve significar que temos uma habilidade supersensível, ‘uma faculdade da 

mente que ultrapassa cada padrão do sentido’ (§26), “uma faculdade que exerce domínio 

sobre nossos poderes sensíveis (quer seja, a natureza em nós), sempre dirigindo-nos rumo a 

uma representação sensível adequada de nossas ideias, conforme lutamos por atingir uma 

totalidade cada vez maior de conhecimento sistemático” (Crowford, 63), o que gera um prazer 

e um respeito pela ideia de humanidade, visto que é “nossa razão que dirige a sensibilidade e 

o juízo”. (Ibid., ibidem) 

Quanto ao “dinamicamente-sublime” – relacionado ao poder da natureza -, 

igualmente, ele leva-nos – sensivelmente – a temer a fúria desmedida da natureza; e, no 

entanto, ela [a natureza] “desvela-nos nosso poder único de um tipo de resistência diferente”; 

nós não mais tememos a natureza, pois “a autoconsciência – através do sentimento – do poder 

transcendente da mente humana”, faz-nos perceber que “somos superiores à natureza 

interiormente”. (§28, Crowford, 64) Este poder interior seria, para Kant, “um eu 

supersensível, numenal, possuidor de livre arbítrio”. (Ibid., ibidem) Peirce rejeita tais 

conceitos – o poder transcendente da mente humana -, pois para ele a passagem de uma 

categoria fenomenológica à outra, i.e., do sentimento [Mônada, Primeridade] para a ação 

(vontade) e reação (fato bruto, resistência) [Díade, Segundidade] e desta para a reflexão 

[Tríade, Terceridade] não precisa de algo transcendente – em oposição ao imanente 
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 Seria deveras interessante relacionar o “desmedido” Sublime kantiano ao “apeíron” do Filebo platônico, que 

tivemos o prazer (intelectual) de estudar com o professor Perine na PUC-SP em 2010. 
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(empírico), visto que aquilo que nos aparece como sensível [phanera, material] é, na verdade 

“mente” (cansada), i.e., “ideias que criaram hábitos” (envelheceram), como veremos na 

Metafísica. O imanente e o transcendente são um e o mesmo Contínuo (matemático), cujo 

cujos “pontos” – elementos (matemáticos) ou categorias (fenomenológicas) – são meros 

possibilia que são “de-finidos” por nossa escolha.  

O Objeto Dinâmico é um todo universal [Primeiro] e essencialmente monádico – 

imagine-mo-lo como uma esfera que se expande (ou contrai) ao infinito
159

 [se expande porque 

é dinâmico; e Peirce dirá que se expande inteligentemente – senão não haveria Ciência – e, 

amorosamente (Ágape), pois, no futuro, haverá um Interpretante Final (queremos enfatizar o 

“um”)].  

Quando este “um” – imagine-mo-lo como sendo o “centro” dessa esfera (cada qual 

se imagina como “centro do universo”; é o “Id” freudiano, para “traduzir” o fenômeno em 

psicologês) – toma consciência de sua oposição em relação ao mundo (i.e, à “existência” – 

também - do “outro”) – e é aqui que entra a “díade” (matemática) e o “fato bruto” da 

fenomenologia peirceana (a Díade matemática e a Segundidade fenomenológica) – temos, 

geometricamente falando, uma circumferência (é o “super-ego” freudiano, para “traduzir” o 

fenômeno em psicologês).  

Pois bem, a relação entre o “um” (centro) e o “outro” (qualquer/ quaisquer 

“ponto(s)” da circunferência) é que Peirce denomina, fenomenologicamente, como Terceiro 

(a Tríade matemática), esse “raio” entre o “centro” e o(s) “ponto”(s) – outros “centros” - na 

circunferência. Por ser “dinâmico” – tanto kantianamente (o “Sublime”), quanto 

peirceanamente (o “Objeto”) – ele “encarna” o “poder” (na natureza e no homem) e, por isso, 

é “vivo”.  

Esse “poder” (desmedido) só poder ser “freado” – brutamente, por uma guerra de 

todos contra todos (hobbeseana), Segundidade pura (“Olho por olho, dente por dente”) – ou 

por um “Contrato Social” (Rei ou Constituição), cuja mais perfeita encarnação é o Terceiro 

(mediador) peirceano, normativamente como Lógica e, metafisicamente, como Metafísica 

Religiosa (“Experiência Mística” e “Ágape”), posto que -, como veremos, na Metafísica e na 

Parte 2, na Religião e Poesia -, a Ontologia peirceana leva – em certa vertente - ao Acaso 

(Tiquismo) e a sua Cosmologia (Sinequismo)
160

 leva – em certa vertente – a um monismo 

impessoal e anódino. 
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 Iremos nos debruçar sobre esta questão na Astronomia, Parte 2, com Roger Penrose. 
160

 “O sublime cria para nós, portanto, uma saída do mundo do sensível, no qual o belo gostaria de nos manter 

sempre presos”. (Schiller, Do sublime ao trágico, 63) 



66 

 

Dizer que esse “poder” só pode encontrar solução na Metafísica Religiosa, como 

veremos, é dizer que ao Homem-Símbolo só haverá de interessar -, ao fim e ao cabo - não a 

Ciência Empírica, que sempre será – como veremos na Parte 2 – falível (Falibilismo) -, mas 

“as questões de importância vital”, que já para o Kant da Crítica da Razão Pura (1781), são 

Deus, a Alma e a Liberdade
161

 – e estas questões passam, necessariamente, pela Psicologia 

(em sua vertente mais “esotérica”, pela Poesia (“Grandiosa”, como dizia Pessoa, que é aquela 

que “liberta”); e pela Religião (em sua vertente “esotérica”, i.e., a Mística).
162

 Mas isso exige, 

naturalmente, um “mapa” e um “método” – uma “Arte”,
163

 mais próxima de algo proposto por 

Kierkegaard (1813 - 1855) – com os seus “estádios” (estético, ético e religioso) e “saltos” 

(entre “estádios”) - e Schopenhauer (1788 - 1860) – ou pela “Yoga” hinduísta (Patañjali) ou 

budista (Tantra) - do que por Kant (1724 - 1804), Hegel (1770 - 1831) ou Peirce (1839 - 

1914). William James (1842 - 1910), o de “As variedades da experiência religiosa” (1902) 

está indubitavelmente mais perto do “mapa” correto. Quanto ao “método” correto, essa 

“chave” se perdeu, foi “esquecida” (sempre Platão) devido ao (super) “estímulo” que leva à 

“extroversão” (Jung) plena; e, nesse sentido, Kierkegaard, em sua perspicaz análise do 

“estádio estético”, teria muito a nos ensinar. 

Em suma, é no “poder” – seja ele o “Eros” platônico
164

 ou neoplatônico (ver Bal, 

Gabriela); no “Ágape” (paulino); na “Coisa-em-si” kantiana; no “Eu” (que se põe) em 

Fichte (1769-1814) - como “Vontade”
165

 -, também em Schelling (1775-1854), na “vontade 

de poder” nietszcheana, no “Id” freudiano; ou na “Kundalini” do Yoga (Tantra) -; 

repetimos, é no “poder” (ou, Amor) que está a “chave” para a solução dos três enigmas: Deus, 

Alma e Liberdade como teremos oportunidade de ver na Parte 2, Religião e Poesia. 

O “matematicamente-sublime” – o “apeiron” (ou desmedido) tem que ser reduzido 

(peras), espacialmente, ao “aqui”; temporalmente, ao “agora” (PRESENTE); e o 
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 “A liberdade, com todas as suas contradições morais e seus males físicos, é um espetáculo infinitamente 

mais interessante, para ânimos nobres, do que o bem-estar e a ordem sem liberdade, quando as ovelhas seguem 

pacientemente o pastor, e a vontade autodominante se rebaixa a uma peça servil no mecanismo de um relógio”. 

(Schiller, Do sublime ao trágico, 68) 
162

 “É a religião, contudo, que procura instituir uma reconciliação, um acordo entre as exigências da razão e as 

preocupações da sensibilidade”. (Schiller. Do sublime IN Do sublime ao trágico, p. 34) “Para a segurança moral 

não é de modo algum suficiente o fato de que possuímos um modo de pensar moral, exige-se ainda que 

pensemos a natureza em consonância com a lei moral ou, o que é aqui o mesmo, que a pensemos para nós sob a 

influência de um puro ser racional. A morte, por exemplo, é um desses objetos contra os quais só possuímos 

segurança moral”. (Ibid., 35) Recordemos que para Schiller, “[S]omos dependentes apenas enquanto seres 

sensíveis; enquanto seres racionais, somos livres”. (Ibid., 21) 
163

 “Pela beleza, o homem sensível é conduzido à forma e ao pensamento; pela beleza, o homem espiritual é 

reconduzido à matéria e entregue de volta ao mundo sensível”. (Schiller. A educação estética do homem, Carta 

XVIII, p. 91) 
164

 Sempre haveremos de ter que volver a “O Banquete” do mestre Platão. 
165

 “É a vontade, portanto, que está para os dois impulsos como um poder (como fundamento da realidade)”. 

(Schiller. A educação estética do homem, Carta XIX, p. 98) 
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“dinamicamente-sublime” (poder) tem que ser “sublimado” (“extinguido”, diria Sidarta 

Gautama; é isso que significa “Nir-banna”).
166

  

Isso sim, é uma Arte,
167

 porque como bem diz Kant e Schiller, “a sublimidade não 

está contida em nenhuma coisa da natureza, mas só em nosso ânimo”, (Pedro Süssekind IN 

Schiller, Do sublime ao trágico, 87) e isso exige, para falar em linguagem platônica (Carta 

VII), uma “terceira navegação”,
168

 em que cada um de nós, Eros (manifestado), tem que 

“remar”, não apenas do “Sensível” para o “Inteligível”, e deste até os “Primeiros Princípios”, 

mas além, pois sem se chegar ao Silêncio (Místico),
169

 não se chegou a lugar nenhum -, nem 

há qualquer possibilidade de renovação das inúmeras tríades -, como Dante no início da 

Divina Commedia: “Da nossa vida, em meio da jornada,/ Achei-me numa selva tenebrosa/ 

Tendo perdido a verdadeira estrada”.
170

 

 

 

1.2.2.2. Ética.
 
 

 

A natureza racional é distinguida do resto da natureza 

Pelo fato de que ela estabelece para si mesma um fim. 

Este fim seria uma questão de boa vontade. Mas na ideia 

de uma boa-vontade absoluta – o bem sem qualquer 

condição qualificadora (de se atingir este ou aquele fim) 

– uma completa abstração deve ser feita de cada fim que 

tem que aparecer como efeito (uma vez que tal faria de 

cada vontade um bem apenas relativo). Kant. 

Fundamentação da Metafísica dos Costumes, 1785. 
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 “O homem traz irresistivelmente em sua pessoa a disposição para a divindade”. (Schiller. A educação estética 

do homem, Carta XI, p. 61) Em pali, “Nir” significa “não” e “banna” significa “fogo” (desejo). 
167

 Onde, então, nasce o Trágico? “Somente daquele que é consciente pode-se exigir razão, isto é, consequência 

absoluta e universalidade da consciência; antes disso ele não é homem e nenhum ato de humanidade pode ser 

esperado dele”. (Schiller. A educação estética do homem, Carta XIX, p. 98) 
168

 “Chama-se ‘segunda navegação’ aquela que se leva adiante com remos quando se fica sem ventos”. A 

‘primeira navegação’, feita com velas ao vento, corresponderia àquela levada a cabo seguindo os naturalistas e o 

seu método; a ‘segunda navegação’, feita com remos e sendo muito mais cansativa e exigente, corresponde ao 

novo tipo de método, que leva à consquista da esfera do supra-sensível. As velas ao vento dos físicos eram os 

sentidos e as sensações, os remos da ‘segunda navegação’ são os raciocínios e os postulados: justamente sobre 

eles se funda o novo método”. (Giovanni Reale. História da filosofia antiga – Volume II - Platão. pp. 52-53). 

Ver também, Giovanni Reale. Para uma nova interpretação de Platão. São Paulo: Loyola, 2007, pp. 101-240. 
169

 “Só o gênio sublime: ‘sério e calado’, ‘nos transporta por sobre a profundidade vertiginosa’ entre o âmbito 

sensível e o suprasensível”. (Schiller. Do sublime ao trágico, p. 99) 
170

 “Já que à indústria cultural não interessa o desenvolvimento autônomo da subjetividade, nela, a experiência 

do sofrimento daria lugar a uma espécie de entorpecimento do indivíduo, a um tipo de diversão que embota os 

sentidos e impede de pensar em profundidade”. (Peter Süssekind IN Schiller. Do sublime ao trágico, p. 106) 
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A Ética,
171

 para Peirce, também (como a sua Estética) foge à qualificação tradicional 

-, a do Bem
172

 -, que, para ele, é uma “Antiética”, que “é a teoria da conformidade da ação a 

um ideal” que, segundo ele, deveria ser rotulado de “Practics”.
173

  

E segue dizendo:  

 

A Ética não é “practics”; primeiro porque a ética envolve mais do que a 

teoria de tal conformidade; quer seja, ela envolve a teoria do ideal em si, a 

natureza do summum bonum; e, em segundo lugar, porque, na medida 

mesma em que a ética estuda a conformidade da conduta a um ideal, ela fica 

limitada a um ideal particular que, quaisquer que sejam as profissões dos 

moralistas, é, de fato, nada além do tipo de fotografia composta da 
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 Para uma Introdução à Ética, recomendamos o artigo de John Skorupski, professor de filosofia moderna da 

Universidade de St. Andrews, Ética, no Compêndio de Filosofia [The Blackwell Companion to Philosophy], 

editado por Nicholas Bunnin e E. P. Tsui-James. São Paulo: Loyola, 2002, pp. 198-227. Ele divide o artigo em 

uma Introdução e onze partes: (1) O propósito da ética (“teoria normativa da conduta”); (2) Desaprovação, 

admiração e desejo (que trata do consenso reflexivo); (3) Caráter, virtude e liberdade (“A liberdade moral é a 

racionalidade compreendida como a capacidade de autocontrole racional”, 204); (4) Uma teoria ética – o caso do 

utilitarismo (O autor é especialista em J. S. Mill); (5) Imparcialidade (para “maximizar a soma do bem-estar dos 

indivíduos”, 207); (6) O que se espera de uma teoria estética? (“por que se deveria obedecer a um conjunto 

particular de regras morais?”, 210; ou, “a que propósito serve essa lei?”, (ibidem); (7) A pluralidade do valor 

(haveria “um status especial para a moralidade?”, 212); (8) Razão prática (egoístas racionais, utilitaristas, ou 

instrumentalistas?); (9) O imperativo categórico e o contratualismo (Kant revisitado); (10) Razão, moralidade e 

religião; e, (11) Metaética, que lida com a questão de se “os juízos normativos são, ou podem ser, ‘objetivos’”). 

Para um maior aprofundamento sobre a Ética recomendamos o A Companion to Ethics (Blackwell Companions 

to Philosophy; editado por Peter Singer). Malden, MA, USA: Blackwell, 2000, p. 547. A obra possui uma 

Introdução de Singer e está dividida em sete partes: (I) As raízes (subdividida em três partes: (i) A origem da 

ética; (ii) A ética em sociedades de pequena-escala; e, (iii) Ética antiga; (II) As grandes tradições éticas (i) 

indiana; (ii) budista; (iii) chinesa clássica; (iv) judaica; (v) cristã; e, (vi) islâmica; (III) Ética filosófica 

ocidental: Uma breve história (i) Ética na Grécia antiga; (ii) Ética medieval e renascentista; e, (iii) Filosofia 

moral moderna; (IV) Como devo viver? (i) Lei natural; (ii) Ética kantiana; (iii) A tradição do Contrato Social; 

(iv) O egoísmo; (v) Deontologia contemporânea; (vi) Uma ética de deveres prima facie; (vii) 

Consequencialismo; (viii) Utilidade e o bem; (ix) Teoria das virtudes; e, (x) Direitos. (V) Aplicações (i)   

Pobreza mundial; (ii) Ética ambiental; (iii) Eutanásia; (iv) Aborto; (v) Sexo; (vi) Relacionamentos pessoais; (vii) 

Igualdade, discriminação e tratamento preferencial; (viii) Animais; (ix) Ética empresarial; (x) Crime e castigo; 

(xi) A política e o problema das mãos sujas; e, (xii) Guerra e paz. (VI) A natureza da ética (i) Realismo; (ii) 

Intuicionismo; (iii) Naturalismo; (iv) Subjetivismo; (v) Relativismo; (vi) Prescritivismo universal; (vii) 

Moralidade e desenvolvimento psicológico; e, (viii) Método e teoria moral; (VII) Desafio e crítica (i) A ideia de 

uma ética feminina; (ii) O significado de evolução; (iii) Marx contra a moralidade; (iv) Como é que a ética pode 

depender da religião? (v) As implicações do determinismo (quer seja, “são a ética e o determinismo 

compatíveis?”). Como leitura complementar, no mesmo volume, sugerimos o artigo de John Haldane, Ética 

aplicada, que ele divide em quatro partes: (I) O que é ética aplicada? (II) A ascensão da ética aplicada (“ela 

levará à difusão do irracionalismo moral?”); (III) Um precedente negligenciado; e, (IV) O futuro da disciplina. 

Quanto à relação entre a Ética e Pragmatismo, ver (1) Rafael Lopes Azize. A falácia do antiintencionalismo em 

COGNITIO – Revista de Filosofia – Volume 2. São Paulo: EDUC & ANGRA, 2001; (2) Rogene A. Buchholz. 

Cases versus Theory in Business Ethics: A Pragmatic Reconciliation (“Casos versus teoria na ética dos negócios: 

uma reconciliação pragmática”) em COGNITIO – Revista de Filosofia – Volume 4.2. São Paulo: EDUC & 

ANGRA, Dezembro 2003; (3) Pascal Engel. Belief as a Disposition to Act: Variations on a Pragmatic Theme 

(“A crença como uma disposição a agir: Variações sobre um tema pragmático”) em COGNITIO – Volume 6.2. 

São Paulo: EDUC, Dezembro 2005 (4) Peter Hare. Problems and Prospects in the Ethics of Belief (“Problemas e 

perspectivas na ética da crença”) em Pragmatic Naturalism & Realism (“Naturalismo pragmático & 

naturalismo”; editado por John R. Shook). Amherst (NY): Prometheus Books, 2003. 
172

 Ver Lauro Frederico Barbosa da Silveira. Três espécies de bem em COGNITIO – Revista de Filosofia – 

Volume 4.1. São Paulo: EDUC & ANGRA, Junho 2003.  
173

 The Basis of Pragmaticism in the Normative Sciences (1906; “A base do pragmaticismo nas ciências 

normativas”) em EP 2, p. 377. 
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consciência dos membros da comunidade. Em suma, ela é nada além de um 

padrão tradicional, aceito, mui sabiamente, sem crítica radical, mas com uma 

tola pretensão de exame crítico. A ciência da moralidade, conduta virtuosa, 

reto viver, mal podem reivindicar um lugar entre as ciências heuréticas. (EP 

2, p. 377)
174

 

 

Talvez devêssemos ficar com o conteúdo de um ensaio anterior, The Three 

Normative Sciences (30/4/1903; “As três ciências normativas”), em que Peirce – sabiamente – 

associou a Ética à Conduta, à Vontade e ao Pragmatismo. Diz ele:  

 

Pois bem, a aprovação de um ato voluntário é uma aprovação moral. A ética 

é o estudo sobre que fins da ação nós estamos deliberadamente preparados 

a adotar. Essa é a ação correta que está em conformidade com os fins que 

estamos deliberadamente preparados para adotar. Isso é tudo que pode haver 

na noção de retidão, como me parece. A pessoa reta é a pessoa que 

controla suas paixões, e fá-las conformar-se a tais fins que ela está 

deliberadamente preparada a adotar como finais. (EP 2, p. 200; nossa 

ênfase).  

 

Na página seguinte ele irá admitir que “a genuína ciência normativa da ética par 

excellence [...] deve ter um ideal admirável [i.e., estético]”. 

Entretanto, como sabemos que a Ética, em Peirce é uma Ciência Normativa, e que 

está simetricamente associada à “Díade” (matemática) e à “Segundidade” (Fenomenológica) 

com sua “tensão” entre o Sentimento (Primeiro) e os “fatos brutos” (Necessidade, Existente, 

Segundo), estamos no universo da Ação (Conduta) e da Vontade (Razão Prática) – como 

haverá de estar associada à Cosmologia, o segundo ramo da Metafísica peirceana -, temos 

aqui um terreno extremamente fértil para compreendermos, por exemplo, a vertente 

Pragmática peirceana -, seu Pragmaticismo -, que recorrerá à Lógica e à Metafísica (em 

suma, à reflexão)
175

 para se chegar a uma Conduta (Segundo) Admirável (Primeiro), quer 

seja, Razoável. 
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 Parece que estamos ouvindo Emerson em seus ensaios mais veementes. Não é por acaso que Cornel West 

afirma que os pragmatistas devem a ele a ousadia no “não-conformismo”. Para a opinião que Peirce desejaria 

que seu pai lhe tivesse dado uma boa educação (ética), ver Brent, 1993, 49. 
175

 No ensaio, The Maxim of Pragmatism (26/03/1903; “A máxima do pragmatismo”), Peirce diz: “Uma das 

falhas que eu acho que eles [os outros pragmatistas] encontram em mim é que eu faço do pragmatismo uma mera 

máxima da lógica, ao invés de um princípio sublime da filosofia especulativa. De modo a poder ser melhor ser 

considerada filosoficamente, eu me esforcei em colocar o pragmatismo em uma forma de teorema filosófico. Eu 

não consegui nada melhor que isto: o pragmatsimo é o princípio de que cada juízo teórico expressável em uma 

frase no modo indicativo é uma forma confusa do pensamento cujo único significado, se é que tem algum, reside 

em sua tendência a impor uma máxima prática correspondente expressa como uma frase condicional tendo sua 

apodose na forma imperativa. Mas a Máxima do Pragmatismo, como eu a concebi originalmente, é a seguinte: 

“Considere que efeitos possam concebivelmente ter consequências práticas que possamos conceber que esse 

objeto de nossa concepção possa ter; então, nossa concepção desses efeitos é o todo de nossas concepções do 

objeto”. [EP 2, 134-135]. Segundo Peirce, “a pessoa agirá de acordo com sua crença na medida em que sua 

crença tenha quaisquer consequências práticas” [Ibid., 141]  
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Que sua versão do Pragmatismo está aqui alicerçada -, na Ética -, fica patente em 

seu ensaio Pragmatism (1907; “Pragmatismo”) quando ele diz: 

 

Basta dizer, mais uma vez, que o pragmatismo não é, em si mesmo, uma 

doutrina metafísica, não tenta determinar qualquer verdade das coisas. Ele é 

somente um método que nos assegura o significado de palavras duras e 

conceitos abstratos [...] através do método experimental. (EP 2, 401) 

 

Esse “método experimental”, naturalmente, vai se apresentar em sua Lógica – como 

veremos a seguir -, até porque, ao se analisar sua Máxima do Pragmatismo (ver Nota 175), 

vemos a importância que ele dá à reflexão. Ao fim e ao cabo, para Peirce, nós só conhecemos, 

de fato, um objeto – natural ou psíquico (cultural) – ao observarmos sua Conduta no decorrer 

do Tempo.
176

 E mais, “a conduta futura é a única conduta que está sujeita ao auto-

controle”,
177

 e esta é, para Peirce, fruto da reflexão.
178

 

 

Uma penúltima nota em relação à Ética peirceana: Peirce tinha verdadeira obsessão 

pel’A Ética na Terminologia, tendo escrito um ensaio com esse título em 1903.
179

 Vejamos, 

exemplarmente, desse ensaio, a questão polêmica em relação à questão de que o télos da 

evolução para Peirce ser um “símbolo” – e que “o homem é um símbolo”: diz ele: 

 

Aquelas razões abraçariam, em primeiro lugar, a consideração de que a 

chave de todo o pensamento e toda a pesquisa são os símbolos, e a vida do 

pensamento e ciência é a vida inerente em símbolos; de tal monta que é 

errôneo dizer meramente que uma boa língua é importante para que haja 

bom pensamento; pois que é da sua essência. (EP 2, 263) 

 

E aí, então, Peirce fala, precisamente, da importância da ética na terminologia, pois 

a precisão do pensamento é fundamental. E mais, para ele, “a primeira regra do bom-gosto na 

escrita está no uso de palavras cujo significado não será mal-entendido”. (Ibid., 265) E, em 

seguida, fornece as sete regras que para ele são fundamentais em relação à Ética da 

Terminologia. 

                                                           
176

 “Nós temos uma natureza oculta da qual e de cujos conteúdos nós só podemos julgar pela conduta que ela 

determina, e pelos fenômenos dessa conduta”. [Issues of Pragmatism (Outubro 1905; “Questões do 

pragmatismo”) IN EP 2, 347]. 
177

 What Pragmatism Is (Abril 1905; “O que o pragmatism é”) IN EP 2, 340. “Eu uso a palavra ‘autocontrolado’ 

querendo dizer ‘controlado pelo eu do pensador’” IN The Neglected Argument for the Reality of God (Abril 

1908; “O argumento negligenciado a favor da realidade de Deus”) IN EP 2, 435. 
178

 “O raciocínio em si deve se referir ao Futuro” IN Issues of Pragmatism (Outubro 1905; “Questões do 

pragmatismo”) IN EP 2, 359. 
179

 IN EP 2, pp. 263-266; também em MS 478 e CP 2.219-26. 
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Resta-nos, aqui -, em que estamos na esfera da Vontade,
180

 e da Ação (Conduta) -, 

apresentar ao leitor um aspecto extremamente interessante – e aparentemente paradoxal - na 

Ética de Peirce: trata-se de que, “as questões importância vital devem ser deixadas para o 

sentimento, quer seja, para o instinto”,
181

 a que volveremos na Religião, Parte 2 (p. 216). 

Ora, o Sentimento, para Peirce, está na esfera anterior, da Estética (normativa) – na 

Mônada (matemática), na Primeiridade (fenomenológica), como estará na Ontologia 

(metafísica), onde está a Crença.
182

 Mas, como veremos, o Contínuo [Terceiro] é “vivo”, pois 

como disse o poeta modernista português, Fernando Pessoa (1888-1935), “aquilo que mim 

sente está pensando”, para Peirce, o Terceiro (Crença) está não somente grávido do Primeiro 

(Instinto) e do Segundo (Conduta), mas os medeia (sem fim, que, como veremos, na Lógica, 

rumo a um virtual Interpretante Final); quer seja, devido ao conceito do contínuo (Terceiro), 

os três não estão separados senão para efeitos didáticos -, quando devemos dizer, em chave 

schopenhaueriana, que o mundo da Representação (dos Signos) não é o mundo da Vontade 

(dos Objetos Dinâmicos), i.e., “o mapa não é o território”,
183

 e o mundo não é sua 

representação. 

No último ano de sua vida (1913), em um de seus mais fascinantes ensaios, Peirce 

vai dar tratamento a esta trinca -, instinto, ação, razão -, e, por este motivo, gostaria de pedir 

licença para citá-lo mais longamente: 

 

Quando ocorre que uma nova crença nos aparece como conscientemente 

gerada a partir de uma crença prévia, - um evento que só pode ocorrer em 

consequência de alguma terceira crença (mantida em algum recesso obscuro 

da mente, como um hábito do pensamento) estando em uma relação 

adequada para com um segundo, - eu denomino o evento como [sendo] uma 

inferência, ou um raciocínio. E sua Excelência, o Leitor, por obséquio 

                                                           
180

 “O pragmatismo está completamente volatilizado se você admitir esse tipo de praticalidade”. The Maxim of 

Pragmatism (26/03/1906; “A máxima do pragmatismo”), EP 2, 141. No mesmo ensaio, ele já dissera, “Nas 

grandes decisões, eu não creio que seja seguro confiar na razão individual”. (EP 2, 30; nossa ênfase). 
181

Philosophy and the Conduct of Life (1898; “A filosofia e a conduta da vida”) IN EP 2, p. 33. Em que medida 

este “instinto” está relacionado ao Eros platônico e neoplatônico e ao Ágape (paulino), já vimos na Estética, 

esboçadamente, e a ele daremos um tratamento mais refinado na Metafísica (Ontologia; p.99) e na Religião, na 

Parte 2, p. 218. 
182

 “Uma crença é um hábito inteligente sobre o qual nós haveremos de agir quando a ocasião se apresentar”. Of 

Resoning in General (1895; “Sobre o raciocínio em geral”) IN EP 2, 19. Sobre a “inteligência” da crença – em 

geral - é que devemos duvidar... Tertuliano (c.160-c.220) dizia: Credo quia absurdum (“Creio pois é absurdo”), 

mas referia-se aos dogmas cristãos; Peirce refere-se, naturalmente, ao instinto ou à lógica abdutiva, que – no 

exercício científico – geralmente acerta, pois “há um ‘parentesco’”, como ele mesmo diz, “entre a razão humana 

e a Razão Universal. (Excerto de Carta a William James, 1909, IN EP 2, 502.Na Parte 2, com recurso a Daniel 

Kahneman, veremos como a crença é poderosa (e cega) mesmo entre os cientistas (pp. 197-98). 
183

 Dictum exposto pelo filósofo e cientista polonês naturalizado norte-americano, Alfred Korzybsky (1879-

1960) em 1931. Ele lançou as fundações da Semântica Geral em 1933, com a obra, Science and Sanity: An 

Introduction to Non-Aristotelian Systems and General Semantics (“Ciência e sanidade: uma introdução aos 

sistemas não-aristotélicos e Semântica Geral”). 
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observe que qualquer inclinação decidida na direção de uma crença é ou 

envolve uma crença absoluta; quer seja, a crença absoluta de que a 

substância da crença para a qual alguém se inclina é provável, ou 

promissora, ou possui algum outro título visando a excelência intelectual. 

[...]  

Eu me dirigo ao Leitor como “sua Excelência”, simplesmente porque eu 

sinceramente honro qualquer pessoa que esteja disposta a levar a cabo um 

esforço sustentado de se treinar a raciocinar de tais modos a ponto de perder 

o mínimo possível da tal verdade que lhe cabe conhecer, ao passo que, ao 

mesmo tempo, enquanto, na medida em que as circunstâncias assim o 

permitam, evite riscos de erro; e eu me dirigo a ele na segunda pessoa 

porque penso nele como [sendo] uma pessoa de verdade (“a real 

person”),
184

 com todos os instintos dos quais nós seres humanos fomos tão 

sublimamente e responsavelmente dotados.  

Eu venho postergando escrever este ensaio há cinquenta anos
185

 de modo a 

que pudesse me preparar para fazê-lo de modo o menos desonroso possível 

para a atenção do leitor na medida em que as limitações de minha vida e de 

meu talento mo pudessem permitir. Suponho que Você, também, deseja se 

esforçar a considerar o que eu devo recomendar com insistência e verificar 

ou corrigir o que eu possa asseverar ser observável. [...]  

O poder-do-raciocínio, ou Raciocínio, chamado por alguns de Razão-

Dioremática, é o poder de extrair inferências que tendem à verdade, quando 

suas premissas ou as asserções virtuais das quais elas partem, são 

verdadeiras. Eu considero este poder como sendo o principal dos instintos 

intelectuais humanos;
186

 e nesta afirmação eu seleciono a designação 

‘instinto’ de modo a professar minha crença de que o poder-de-raciocínio 

está bastante relacionado à natureza humana como os maravilhosos instintos 

das formigas, vespas, etc., estão relacionados a suas naturezas diversas. 

Fosse-me pedido fazer uma afirmação mais explícita, sobre o que quero 

dizer por “instinto”, eu haveria de defini-lo, após premissar que enquanto a 

ação pode, de início, ser puramente física e aberta à inspeção externa,
187

 

ela também pode, em segunda lugar, ser puramente mental e cognoscível 

(por outros, de qualquer modo, que não pelo ator) apenas através dos 

sintomas externos ou efeitos indiretos, e em terceiro lugar, eles podem ser 

parcialmente internos e parcialmente externos, como quando uma pessoa 

fala, envolvendo algum gasto de energia potencial, - que premissada, diria, 

eu deveria definir o que eu quero dizer por ‘instinto como um modo de agir 

voluntário prevalente quase que universalmente entre pessoas normais de 

pelo menos um gênero ou outra parte da raça inequivocadamente  natural 

(em algum estágio, ou durante períodos recorrentes de suas vidas), o que a 

ação conduz a uma perpetuação dessa raça, e que, no estágio atual da 

ciência, não é imediatamente satisfatório e completamente explicável como 

resultado de qualquer modo mais geral de ação mental.  

Aqui é mais do que justo para com o Leitor, não vá ele ser seduzido 

inconscientemente a aceitar uma doutrina controversa, que eu deva desde já 

admitir que em meu esforço de cumprir as exigências do pensamento 

verificável na ciência, há muito tempo que venho sendo conduzido por esta 

                                                           
184

 Nossa ênfase, posto que queremos enfatizar o fato de que Peirce – em suas tricotomias – não exclui o humano 

nem a psicologia, como querem alguns de seus estudiosos, que ao se especializarem na parte perdem de vista o 

todo; ele é vasto e sábio como Platão definiu o verdadeiro filósofo e, devia amar os “Provérbios do Inferno” de 

William Blake (1757-18272): “A coruja gostaria que tudo fosse branco; o corvo, negro”. (Ver Nota 39, p. 27) 
185

 Nossa ênfase.  
186

 Nossa ênfase. 
187

 Nossa ênfase. 
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máxima: a de que na medida em que é praticamente certo que nós não 

somos capazes, diretamente, nem com bastante acuidade, mesmo 

indiretamente, de observar aquilo que se passa na consciência de qualquer 

outra pessoa, embora esteja longe da verdade que o possamos fazer (e 

acuradamente registrar aquilo que somos capazes até mesmo de captar na 

melhor das hipóteses senão loquazmente) mesmo no caso daquilo que passa 

disparado em nossas próprias mentes, é muito mais seguro definir todas as 

personagens mentais na medida do possível em termos de suas 

manifestações exteriores. [...] 

Aquela máxima é, grosso modo, equivalente àquela que usei em 1871 para 

me referir à regra do “pragmatismo”. Ela com certeza ajuda na nossa 

aproximação da segurança do raciocínio. Mas ela não contribui para ao 

valor da produtividade (“wherty”) do raciocínio, que exige muito mais 

cuidado. Pois o raciocínio deve ser estranhamente perverso se ele 

habitualmente fornece falsidades ao invés da verdade, ao passo que nós 

sabemos bastante bem através da história que em mais de um campo ele 

pode permanecer completamente estéril por milênios. No entanto, a 

máxima do pragmatismo não fornece um sorriso sequer à beleza, à 

virtude moral ou à verdade abstrata; - as três únicas coisas que erguem 

a Humanidade acima da Animalidade. (nossa ênfase) 

 

Para Peirce, ao fim e ao cabo, o Raciocínio (Terceiro) é um produto do Instinto 

(Primeiro)
188

 e a Ação (Segundo) é pautada por um e pelo outro. Em “questões vitais”, 

devemos, segundo ele, nos reger mais pelo “instinto”; em questões “não-vitais”, devemos nos 

pautar pela “máxima do pragmatismo” para que possamos chegar à Verdade Científica 

(mesmo que somente de modo falível e aproximado) e à Razoabilidade (Terceiro), posto que 

somente esta é que poderá levar a uma Conduta (Segundo) verdadeiramente Admirável 

(Primeiro).  

Entretanto, como veremos na Parte 2, Religião, o Conhecimento Científico é Falível 

– e sempre provisório - e, portanto, não poderá satisfazer a “Dúvida” (“Vital”) do Homem-

Símbolo, sobre “Deus, a Alma, e a Liberdade”, a que só a Metafísica (Religiosa) a Psicologia 

(Junguiana) e a (grande) Poesia podem (tentar) responder. 

 

 

Adendo Ética 

 

Mas pode-se perguntar qual é a univocidade do ente, e a 

quem ela se refere? Duns Escoto. Ordinatio I. 

 

                                                           
188

 “Pois a Razão é um tipo de instinto”. [An Essay toward Reasoning in Security and Uberty (Setembro-Outubro 

1913) IN EP 2, 472]. 
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Do mesmo modo que “tensionamos” o ramo da Estética de Peirce, aqui, resolvemos 

“adensar” o ramo da Ética. Isto não se deu a pedido de algum professor, como poderia ter 

sido do professor Carlos Arthur do Nascimento (Filosofia Medieval, PUC-SP), mas em 

homenagem ao próprio Peirce, que foi fortemente influenciado pelo filósofo medieval 

escocês, John Duns Scotus (c. 1265 – 1308), o Doctor Subtilis.
189

 

Uma única questão
190

 é a que almejamos abordar aqui, o locus do Segundo 

(Existência) de Peirce
191

 – a Heceidade (Haecceitas); ou, o Princípio da Individuação e 

“para uma revaloração do conceito de pessoa, a qual não pode ser subordinada ao universal da 

espécie, porque sua unicidade não é parte de um todo, mas um todo no tudo”)
192

 - para que 

sirva, inclusive, de “ponte” para outros conceitos do ramo da Lógica, que se seguirá (entre as 

Ciências Normativas), e para o ramo da Metafísica (na Filosofia) – exemplarmente, a questão 

dos Universais -, que se lhe seguirá. 

Heceidade (haecceitas; “istidade”) é “aquilo que faz uma dada entidade ser 

individual, isto é, ser ‘este indivíduo e não outro’”, quer seja, trata-se de “a realidade última 

da coisa”. (Opus ox. II disp. 3, q. 6, n. 15 IN J. Ferrater Mora, 1290) Trata-se de uma 

“individuação da forma, mas não pela forma, pois em nenhum momento saimos da linha 

predicamental da essência” (Mora, ibidem) – isto é melhor entendido em chave peirceana, 

quando se entende que “[N]ão somos nós que pensamos, somos pensados” (CP 5.289), quer 

seja, nunca saímos do Contínuo senão quando nos iludimos (ver ensaio “A imortalidade à luz 

do sinequismo” no Apêndice 3.1). Volveremos à “istidade” mais adiante para costurá-la com 

outros elementos scotusianos e peirceanos. 

O conceito de heceidade
193

 está relacionado àquele do “Princípio de Individuação”, 

aquele que “dá a razão de por que algo é um indivíduo, um ente singular”. (Mora, 1487) Em 

Aristóteles, ele é “constituído pela forma e pela matéria, isto é, pelo ‘indivíduo concreto’ ou 

‘composto’ (...) esta realidade determinada e, sobretudo, esta substância”. (Ibid., ibidem) 

Recordemos ao leitor que, para Peirce, panteísta -; ou, Idealista-Objetivo, que causa menos 

                                                           
189

 Ver o artigo por mim traduzido na COGNITIO – Revista Eletrônica, Claudine Tiercelin. A importância dos 

medievais na constituição da semiótica e teoria dos signos de Charles Sanders Peirce IN Rossella Fabbrichesi 

Leo e Suzana Mariette (editors). Semiotics and Philosophy in Cahrles Sanders Peirce. Cambridge: Cambridge 

Scholars Press, 2006, disponível em http://www.pucsp.br/pos/filosofia/pragmatismo/cognitio_estudos.htm  
190

 Poderíamos ter escolhido sua concepção do Direito (Natural), a partir de seu Voluntarismo, tema, aliás, mais 

pertinente ao ramo da Ética, mas veremos, mais adiante, que há um nexo entre a Haecceitas, o Princípio da 

Individuação, a Vontade e o Direito Natural (a Pessoa – Unívoca). 
191

 Ver Ivo Assad Ibri. Kosmos Noetos, p. 28: “Cada coisa é por não ser outra”. 
192

 Giovanni Reale & Dario Antiseri. História da Filosofia – Volume 2: Patrística e Escolástica. Capítulo 6: A 

Escolástica no século décimo terceiro – João Duns Escoto, p. 280. 
193

 “A haecceitas é algo de absolutamente original, graças à qual o indivíduo se reconhece intrinsicamente 

singular e absolutamente irrepetível”. (Reale & Antiseri, vol. 2, 290) 

http://www.pucsp.br/pos/filosofia/pragmatismo/cognitio_estudos.htm
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“ruído” (semiótico) – este “composto” é mais fácil de entender, posto que para ele, a 

“matéria” é “mente envelhecida”, i.e., formas que criaram hábitos (inveterados). A 

dificuldade em relação à questão da “forma” (composta) em Aristóteles é que sua tese explica 

que “a forma é o fato de ser” (universal), mas não explica “o fato de ser”. (Ibid., ibidem) E 

essa seria a razão, segundo Mora, pela qual “somente sobra a matéria [fogo, terra, água, ar] 

como princípio individuante” (...) não a “matéria pura”, mas a “matéria determinada”. (Ibid., 

1488) 

Ora, devemos perguntar, “o que de-termina a matéria” e responder que é a “forma”; 

ou, como diz Scotus, “uma modalidade da substância”. (Ibid., 1489) Os peirceanos não 

precisam se exasperar com o termo “substância” se o entendermos como sendo o Contínuo, 

que traria cada “modalidade” como possibilia em si. Para Scotus (e Peirce), então, “não 

haveria uma distinção real entre essência e substância, apenas [uma distinção] formal”. (Ibid., 

ibidem) Mas, adverte Mora, “essa distinção formal não é uma pura criação do espírito, como 

suporia o nominalismo, nem tampouco algo radicado na natureza da coisa mesma e suas 

distinções totais. A haecceitas é a particularização ou individualização da essência e não a 

própria forma da coisa, pois esta subsiste fora do múltiplo”. (Quaes. Subt. In Met. Arist., q. 5. 

N. 61 IN Mora, 1489) Em chave peirceana, a “essência” – o “monádico” (matemático) - 

estaria na Primeiridade;
194

 a “particularização” (o múltiplo “singular”) estaria na Segundidade 

(Diádica); e, a “forma da coisa” (o “Real”, para Peirce) estaria na Terceiridade. Mas se 

formos capazes de entender que, para Peirce, o Primeiro (Sentimento) e o Segundo (Vontade-

ReAção) estão (ou deveriam estar, ou ser subsumidos, quando levados às últimas 

consequências – maduras) no Terceiro (Pensamento, Lei, Contínuo), então a questão passa a 

ser de mais fácil compreensão.  

Só assim pode se entender que, para Duns Scotus, “o objeto típico do intelecto 

[Terceiro] é o ente unívoco [Segundo]” – para Peirce, o Signo (e o Interpretante) são 

“determinados” pelo Objeto (Dinâmico). E, antecipando William James (1842-1910)
195

 em 6 

séculos, compreendeu que “a riqueza e a variedade da realidade concreta e humana destinam-

se a escapar da filosofia” (Reale & Antiseri, vol. 2, 279) e antecipando Kant em 5 séculos, 

demonstra que “muitas verdades, como a origem do mundo e a imortalidade da alma, 

                                                           
194

 Daí Peirce ver, com sua clareza costumeira, que “o tempo, com sua continuidade, logicamente envolve algum 

outro tipo de continuidade que não a sua. O tempo, como uma forma universal da mudança, não pode existir a 

menos que haja algo para passar pela mudança, e para passar por mudança contínua o tempo, deve haver uma 

continuidade de qualidades mutáveis”. (EP 1, 323) 
195

 Ver “Biografia Intelectual de William James” de Luís Malta Louceiro na COGNITIO-ESTUDOS: Revista 

Eletrônica de Filosofia. São Paulo, Volume 7, Número 2, julho - dezembro, 2010, pp. 242-244. 
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escapam à razão” (Ibid., ibidem) e sendo “objetos da teologia”, não seriam passíveis de 

demonstrationis, mas de persuasiones. 

Estamos – com as persuasiones – não mais na esfera do intelecto (demonstrationis), 

mas da Vontade e da Liberdade (Humanas), que para Scotus – antecipando “a inversão do 

Cogito” de Fichte em 5 séculos e subsequentes desenvolvimentos da “centralidade” da 

Vontade em Schelling, Schopenhauer e Nietzsche (1844-1900) -, constitui a essência do 

homem (como vimos, ad nauseum, na Estética schilleriana), uma vez que “a vontade é a 

única expressão verdadeira da transcendência do homem sobre o mundo das coisas”. (Reale & 

Antiseri, vol. 2, 285) 

 Para fechar a questão Ética -, com Scotus e Peirce -, o homem [para Peirce, o 

Homem-Símbolo] é uma entidade singular, única, dotada de Sentimento [Primeiro], Vontade 

[Segundidade] e Inteligência [Terceridade], mas sua centralidade está radicada na Vontade – 

e Peirce dirá, só podemos deveras conhecê-lo [o “corpo” é a manifestação desta Vontade, 

defende Schopenhauer] a partir de sua Conduta (no Tempo), o que torna o Pragmatismo 

(peirceano) uma “Ciência [a partir de - e para a] Conduta”. A Heurística de Peirce é 

compreensiva o suficiente para não excluir, mas para incluir, valorizando cada uma das suas 

partes integrantes e intercomunicantes, mas, ao fim e ao cabo -, como diz Peirce, 

“conheceremos a árvore pelos seus frutos” (Jesus IN Mateus 7.15-20 & Lucas 6.43-45). 

 

1.2.2.3. Lógica.
 196

 

                                                           
196

 Para uma Introdução à Lógica, recomendamos o artigo de A. W. Moore, tutorial fellow em filosofia no St. 

Hugh’s College, Oxford, Filosofia da lógica, no Compêndio de Filosofia [The Blackwell Companion to 

Philosophy], editado por Nicholas Bunnin e E. P. Tsui-James. São Paulo: Loyola, 2002, pp. 139-164, que ele 

divide em uma Introdução e mais três partes: (1) Introdução; (2) Proposições; (3) Possibilidade (3.1) O enfoque 

semântico; (3.2) O enfoque sintático; e, (3.3) Questões entre sentido e referência; e, (4) Notas marginais (4.1) 

Além da verdade e da falsidade; e, (4.2) Além da possibilidade. Na mesma obra, relacionada à Lógica sugerimos 

a leitura de mais três artigos: (I) Epistemologia; (II) Filosofia da linguagem; (III) Filosofia da mente. O artigo 

sobre Epistemologia foi escrito por A. C. Grayling, conferencista em filosofia do Birkbeck College, Londres, e 

senior research fellow no St. Anne’s College, Oxford, é dividido em uma Introdução, duas partes – (1) 

Conhecimento, (1.1) Definido o conhecimento; (1.2) Justificação; (1.3) Coerência; (1.4) Internalismo e 

externalismo; (1.5) Confiabilidade, causalidade e rastreamento da verdade; e, (1.6) Conhecimento, crença e, mais 

uma vez, justificação; e, (2) Ceticismo, com uma Introdução; (2.1) Primeiro ceticismo; (2.2) Erro, delírio e 

sonhos; (2.3) Percepção; (2.4) Relatividade perceptiva; (2.5) Ceticismo metodológico e sua problemática; (2.6) 

Algumas respostas ao ceticismo; (2.7) Argumentos transcendentais; (2.8) Idealismo e fenomenalismo; e, (2.9) 

Epistemologia cética versus anticartesianismo - e Observações finais. (II) O artigo sobre Filosofia da 

linguagem foi escrito por Martin Davies, Wilde Reader em filosofia mental da Universidade de Oxford e fellow 

do Corpus Christi College, e é dividido em uma (1) Introdução: questões de significado; (2) Teorias do 

significado, (2.1) A diferença entre termos sujeito e termos predicado; e, (2.2) O percurso derivacional dos 

axiomas aos teoremas; (3) Linguagem, mente e metafísica: questões de prioridade; (3.1) Prioridades 

filosóficas: linguagem e mente; e, (3.2) Prioridades filosóficas: linguagem e o mundo; (4) Teorias semânticas: o 
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Decerto que a Lógica, ou a doutrina sobre o que 

devemos pensar, deve ser uma aplicação da doutrina do 

                                                                                                                                                                                     
programa de Davidson; (4.1) O formato das teorias semânticas; (4.2) A correção das teorias semânticas; (4.3) 

Teorias semânticas e estados mentais; (4.4) Teorias semânticas e epistemologia; e, (4.5) Teorias semânticas e 

metafísica; (5) Análise do conceito de significado: o programa de Grice; (5.1) Significado do falante; (5.2) 

Significado convencional; (5.3) Significado de expressão e a estrutura da linguagem; e, (6) Pragmática: 

implicação e pertinência conversacional; (6.1) Implicação conversacional; (6.2) Pertinência; e, (6.3) 

Contribuições pragmáticas ao conteúdo explícito. (III) O artigo da Filosofia da mente foi escrito por William G. 

Lycan, professor de filosofia da Universidade de North Carolina, que ele dividiu em treze capítulos: (1) 

Dualismo entre mente e corpo; (2) Behaviorismo; (3) A teoria da identidade; (4) Funcionalismo mecânico; (5) 

Psicologia cognitiva; (6) Inteligência artificial e o modelo computacional da mente; (7) Funcionalismo 

homuncular e outras teorias teleológicas; (8) Problemas com qualia e consciência (o capítulo mais interessante, 

em que autor cita 9 objeções contra o funcionalismo materialista); (9) Problemas com a intencionalidade 

(também importante, por distinguir entre ‘propriedades estreitas’, papéis funcionais; e ‘propriedades amplas’, 

representacionais); (10) A hipótese da “linguagem do pensamento”; (11) Instrumentalismo; (12) Eliminatismo e 

neurofilosofia; e, (13) O estatuto da “psicologia popular”.  

Agradeço ao professor Doutor Vinícius Romanini (USP) que, na Banca de Qualificação, chamou minha atenção 

para as diferentes “fases” (especialmente após 1903) das definições que Peirce deu às diferentes partes de sua 

Semiótica. Eu utilizei-me das definições dadas pelo próprio autor, presentes em seus ensaios, no The Essential 

Peirce, Volume 2, a partir de 1903. Para um maior aprofundamento da Semiótica de Peirce, recomendo a obra de 

Lúcia Santaella, A Teoria Geral dos Signos. São Paulo: Pioneira, 2004. Sobre a importância da Lógica para 

Peirce, diz ele: “O gênio do método lógico de um homem deveria ser amado e reverenciado como sua 

noiva, a quem ele há escolhido entre todas do mundo”. Joseph Brent, p. 83. Sobre a importância da “lógica” 

em Peirce, ver (1) Robert Almeder. Peirce on Meaning (“Peirce sobre significado”) em The Relevance of 

Charles Peirce (Editado por Eugene Freeman). La Salle (Illinois): The Hegeler Institute. Monist Library of 

Philosophy, 1983; (2) Vincent M. Colapietro. The Routes of Significance: Reflections on Peirce’s Theory of 

Interpretants (“Os caminhos do significado: reflexões sobre a teoria dos interpretantes de Peirce”) em 

COGNITIO – Revista de Filosofia – Volume 5.1. São Paulo: EDUC, Junho 2004; (3) Randall R. Dilpert. 

Peirce’s Underestimated Place in the History of Logic: a Response to Quine (“O lugar subestimado de Peirce na 

história da lógica: uma resposta a Quine”) em Peirce and Contemporary Thought – Philosophical Inquiries 

(Editado por Kenneth Laine Ketner), New York: Fordham University Press, 1995; (4) Charles J. Dougherty. 

Peirce’s Phenomenological Defense of Deduction (“A defesa de Peirce da dedução fenomenológica”) em The 

Relevance of Charles Peirce (Editado por Eugene Freeman). La Salle (Illinois): The Hegeler Institute. Monist 

Library of Philosophy, 1983; (5) Pascal Engel. Is There a Geography of Thought? (“Há uma geografia do 

pensamento?”) em COGNITIO – Volume 8.2. São Paulo: EDUC, Dezembro 2007; (6) Maria Eunice Quilici 

Gonzalez & Willem (Pim) Ferdinand Gerardus Haselager. Raciocínio abdutivo, criatividade e auto-organização 

IN COGNITIO – Revista de Filosofia – Volume 3. São Paulo: EDUC & ANGRA, 2002; (7) Leila Haaparanta. 

On Peirce’s Methodology of Logic and Philosophy (“Sobre a metodologia da lógica e filosofia de Peirce”) em 

COGNITIO – Revista de Filosofia – Volume 3. São Paulo: EDUC & ANGRA, 2002; (8) Jürgen Habermas. 

Peirce and Communication (“Peirce e comunicação”) em Peirce and Contemporary Thought – Philosophical 

Inquiries (Editado por Kenneth Laine Ketner), New York: Fordham University Press, 1995; (9) James F. Harris 

& Kevin Hoover. Abduction and the New Riddle of Induction (“A abdução e o novo enigma da indução”) em 

The Relevance of Charles Peirce (Editado por Eugene Freeman). La Salle (Illinois): The Hegeler Institute. 

Monist Library of Philosophy, 1983; (10) Carl R. Hausman. Peirce’s Semeiotic Applied to Perception – The Role 

of Dynamic Objects and Percepts in Perceptual Intepretation (“A semiótica aplicada à percepção – O papel dos 

objetos dinâmicos e perceptos na interpretação”) em COGNITIO – Volume 7.2. São Paulo: EDUC, Dezembro 

2006; (11) Risto Hilpinen. On a Pragmatic Theory of Meaning and Knowledge (“Sobre uma teoria do 

significado e conhecimento”) em COGNITIO – Volume 5.2. São Paulo: EDUC, Dezembro 2004; (12) Risto 

Hilpinen. On C. S. Peirce’s Theory of Proposition: Peirce as a Precursor of Game-Theoretical Semantics 

(“Sobre a teoria da proposição de C. S. Peirce: Peirce como precursor da semântica lúdico-teórica”) em The 

Relevance of Charles Peirce (Editado por Eugene Freeman). La Salle (Illinois): The Hegeler Institute. Monist 

Library of Philosophy, 1983; (13) Risto Hilpinen. Peirce on Language and Reference (“Peirce sobre a linguagem 

e a referência”) em Peirce and Contemporary Thought – Philosophical Inquiries (Editado por Kenneth Laine 

Ketner), New York: Fordham University Press, 1995. Para um estudo da Lógica (em geral), recomendamos a 

obra de Susan Haack. Filosofia das lógicas. São Paulo: UNESP, 2002, especialmente o Capítulo 12, “Algumas 

questões metafísicas e epistemológicas sobre a lógica”, pp. 289-314, que define “monismo” (“há apenas um 

sistema lógico correto”), “pluralismo” (“Há mais de um sistema lógico correto”; subdividido em “local” e 

“global”) e “instrumentalismo” (“não há uma lógica ‘correta’; a noção de correta é inapropriada”). 
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que nós deliberadamente escolhemos fazer, que é a Ética. 

(CP 5.35) 

 

Podemos dizer que aqui estamos, finalmente, em território genuinamente peirceano, 

pois desde muito cedo Peirce se interessou pela Lógica,
197

 para a qual fez várias 

contribuições. Entretanto, no decorrer de seu desenvolvimento intelectual, ele viu-se obrigado 

a abrir espaço para a Fenomenologia – para dar conta do Objeto Dinâmico –; para a Ética – 

para nela centrar seu Pragmatismo -; e, para a Estética – para nela justificar um ideal 

admirável; mas ele jamais deixou de ser um Lógico. Tanto que, como veremos doravante, seu 

pragmatismo é, na verdade, em pragmaticismo, quer seja, tem como (“único”) ideal 

(admirabilidade, i.e., estética)
198

 uma Conduta pautada pela Razoabilidade (i.e., pela Reflexão 

Lógica),
199

 uma Ciência Normativa. 

No ensaio An Outline Classification of the Sciences (1903; “Uma esboçada 

classificação das ciências”, EP 2), Peirce definirá a Lógica
200

 como “a teoria do pensamento 

autocontrolado ou deliberado; e, como tal”, segue ele dizendo, “deve apelar à ética para seus 

princípios. Ela também depende da fenomenologia e da matemática”. E arremata: “Todo o 

pensamento sendo realizado por meio de signos, a Lógica pode ser considerada como sendo a 

ciência das leis gerais dos signos”. (Ibid., 260) 

Em seguida Peirce diz que “ela tem três ramos”:  

 

           1.2.2.3.1. Gramática Especulativa  

1.2.2.3. Lógica (ou Semiótica) 1.2.2.3.2. Crítica  

          1.2.2.3.3. Metodêutica 

 

Ele define Gramática Especulativa
201

 como sendo “a teoria geral da natureza e 

significado dos signos, quer sejam eles ícones, índices ou símbolos”. (Ibid., ibidem) Ele 

                                                           
197

 “Para Peirce, como para Kant, a lógica era a chave para a filosofia”. Houser & Kloesel em EP 1, Introdução, 

xxix. 
198

 “Então, nós apelamos para o esteta para nos dizer o que é que é admirável sem qualquer razão para ser 

admirável além de seu caráter inerente. Ora, responderá ele, isso é belo”. Peirce. What Makes a Reasoning 

Sound? (1903; “O que torna um raciocínio sólido?”) em EP 2, p. 253. 
199

 “A lógica é a crítica do pensamento consciente, totalmente análoga ao autocontrole moral”. Peirce. The 

Categories Defended (9/4/1903; “As categorias defendidas”) em EP 2, p. 169. 
200

 No ensaio What Makes a Reasoning Sound? (1903; “O que torna um raciocínio sólido?”), Peirce dirá que “o 

propósito último do lógico é expor a teoria de como o conhecimento é promovido”. (EP 2, p. 256) 
201

 No ensaio What Makes a Reasoning Sound? (1903; “O que torna um raciocínio sólido?”) Peirce diz tê-la 

assim chamado a partir de Duns Scotus (EP 2, p. 257) e depois afirma que “esta Gramática Especulativa não 

deve confinar seus estudos àqueles signos convencionais dos quais a linguagem é composta, mas fará bem se 
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define a Crítica como aquele ramo da lógica “que classifica os argumentos e determina a 

validade e grau de poder de cada tipo”. (Ibid., ibidem)
202

 Por fim, ele define a Metodêutica 

como o ramo “que estuda os métodos que devem ser perseguidos na investigação, na 

exposição, e na aplicação da verdade”. (Ibid., ibidem)
203

 

No ensaio Sundry Logical Conceptions (1903; “Várias concepções lógicas”) Peirce 

explora este ramo da lógica - a Gramática Especulativa - que ele denomina de “departamento 

fisiológico” (EP 2, p. 272).
204

 Assim, a Gramática Especulativa estuda a Classificação dos 

Signos; a Crítica faz recurso da Abdução, Indução e Dedução, e a Metodêutica está 

relacionada ao Pragmatismo (o de viés peirceano, posto que “reflexivo”). 

Debruçemo-nos, então, sobre a Classificação dos Signos, que faz parte da 

Gramática Especulativa (1.2.2.3.1.), e vejamos em que medida esses signos estão, por sua 

vez, relacionados às três Categorias da (sua) Fenomenologia – Primeiridade, Segundidade e 

Terceiridade – e aos elementos que já vimos em sua Estética e Ética, posto que, para Peirce, 

a Lógica está alicerçada nessas duas Ciências Normativas: 

 

                                                      (1º) Signo 

 

 

 

(3º) Interpretante      (2º) Objeto 

 

Um Signo,
205

 ou Representamen, é um Primeiro que está em tal relação 

triádica genuína para um Segundo, chamado seu Objeto, de forma a ser 

capaz de determinar um Terceiro, chamado seu Interpretante”.
206

  

 

                                                                                                                                                                                     
alargar seu campo de visão ao levar em consideração todos os tipos de signos que, não sendo convencionais, não 

são da natureza da linguagem”. (Ibid., p. 257) 
202

 Ver também What Makes a Reasoning Sound? (1903; “O que torna um raciocínio sólido?”) em EP 2, p. 256. 
203

 E alerta o leitor que “cada divisão depende daquela que a precede”. (Ibid., ibidem) 
204

 E define a Lógica Crítica com o sendo “o departamento classificatório, ajuizando especificamente que 

raciocínios são bons e quais maus”. (Ibid., ibidem) 
205

 No mesmo ensaio Peirce explica que “um Signo é um Representamen com um Interpretante mental” (Ibid, p . 

272) e que “o pensamento é o principal, senão o único modo de representação”. (Ibid., ibidem; nossa ênfase) 

Ver também Of Reasoning in General (1895; “Sobre o raciocínio em geral”) em EP 2, p. 13. 
206

 Sundry Logical Conceptions (1903; “Várias concepções lógicas”) em EP 2, p. 272. 
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Traduzindo – a partir do que já vimos até aqui, e aludindo ao que virá, na Metafísica 

-, o “Signo” está relacionado – entre os três ramos de suas Ciências da Descoberta 

(Heurística) – Matemática, Filosofia, Ciências Especiais – à Matemática. Recordemos que, 

para Peirce, “o raciocínio matemático é diagramático” (Moore, xxx) e que, metafisicamente, 

Peirce é adepto do “Idealismo-Objetivo”, o que significa que, para ele, “aquilo que aparece 

para qualquer mente” (a phanera) é também mente, embora “envelhecida”, i.e., que “uma 

mente que adquiriu hábitos” (“effete mind”). Se assim não fosse, quer seja, se não houvesse 

um “parentesco” entre o “Objeto” (que aparece à Mente, Interpretante) e a própria Mente, 

“desesperaríamos”, disse ele em Carta a James, pois “não haveria Ciência”. Quando, na 

Metafísica, virmos que Peirce se define como “Realista”, devemos compreender que ele é um 

“Realista” em chave scotusiana, quer seja, para ele, “o Real é a Ideia”, em suma, o “Signo”, 

posto que é ele [o Signo] que é capaz de “determinar um Interpretante”. Mais adiante 

volveremos ao “Signo”, para enriquecer este elemento sofisticado da Lógica; ou, Semiótica, 

de Peirce.  

Se o “Signo” (Primeiro) determina o “Interpretante” (Terceiro), ele, por sua vez, é 

determinado pelo “Objeto”. E é aqui que aparece o lado “Objetivo” de seu “Idealismo-

Objetivo”, e podemos entender quando ele acentua o lado Empírico do Pragmatismo ao 

declarar que “a experiência é nossa única mestra”.
207

 É verdade que, para Peirce, o “Objeto” 

determina o “Signo” – que haverá de gerar um “Interpretante”; porém, não devemos esquecer 

que esse “Objeto” – referímo-nos, particularmente à Natureza -, é, em essência, da mesma 

natureza do “Signo” (Ideia), quer seja, é “mente envelhecida”. Senão vamos achar que Peirce 

é um “Dualista” ou Cartesiano, o que o faria revirar no túmulo.  

Não há, a bem da verdade, qualquer separação entre “Signo”, “Objeto” e 

“Interpretante” no “Objeto Dinâmico”, i.e., no mundo como ele é – “independente do que 

possamos achar dele”, ou seja, das distinções que fazemos (como “Interpretantes” – pela 

“mediação dos Signos”) nesse “Contínuo” (por isso ele é “universal”; imagine-o, caro leitor, 

como uma esfera que se expande infinitamente e que, no entanto, permanece “una” – as 

dimensões que vemos – como “Interpretantes” nela, é sempre “falível”, porque “ilusória”, 

posto que, como veremos – com Hawking & Mlodinov na Física, Parte 2 da Tese (p. 124 em 

diante) -, “não podemos sair de dentro deste ‘nosso’ Universo para vê-lo de fora”), porque 

esse “Objeto Dinâmico” traz em si – é constituído por; é – em última análise - o 

“Inteligível” manifesto (para falarmos platonicamente).  

                                                           
207

 Vale recordar que Kant já dissera que “pensamentos sem conteúdo [empíricos] são vazios; intuições sem 

conceitos [racionais] são cegas”. (CRP, 89).  
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Naturalmente que – e nisto a Lógica (ou Semiótica) peirceana é de uma sofisticação 

incomparável – quando o “Interpretante” olha (Peirce, na Fenomenologia, diz “atenta para” 

isso que lhe “aparece”) para esse “Objeto Dinâmico”, ele vê-o todo “fatiado” ou – porque esse 

“Interpretante” é, ele mesmo, parte do “Objeto Dinâmico” (faz parte do mesmo “Universo”) – 

vê-o como que em “espectro” (com diferentes comprimentos de onda).  

A seguir vamos ver como Peirce, há mais de cem anos, mostrou todos os elementos 

que compõe esse fabuloso “espectro”. 

Começemos pelas divisões dos “Signos”, primeiro em relação ao “Objeto”. Diz 

Peirce: 

 

Os Representamens estão divididos em duas tricotomias. A primeira e mais 

fundamental é aquela que qualquer Representamen é ou um Ícone, um 

Índice, ou um Símbolo. Quer seja, nenhum Representamen funciona de fato 

como tal até que ele na verdade determine um Interpretante. (Ibid., p. 273) 

 

O que isto significa? Que qualquer (pseudo) “Objeto Dinâmico” que apareça 

(phanera) para um “Interpretante” (“mente”, por ele determinado, através da mediação de 

“Signos”), tornado “Objeto Imediato”,
208

 esta mediação é como um raio de luz que passa por 

um prisma (para usar uma analogia), quer seja, ele se fracciona em três elementos principais: 

Ícone (azul), Índice (vermelho), Símbolo (amarelo).  

O “Ícone”, naturalmente, está relacionado à “Mônada” (Matemática), à 

Primeiridade (Fenomenológica) e à Estética (Ciência Normativa), como estará à Ontologia 

(Metafísica). Como Peirce o define? 

 

Um Ìcone é um Representamen cuja Qualidade Representativa é uma 

Primeiridade dela como um Primeiro. Isto é, uma qualidade que ele possui 

enquanto coisa torna-o capaz de ser um Representamen. Assim, qualquer 

coisa é capaz de ser um substituto para algo que é semelhante. (Ibid., 

ibidem)
209

 

 

Para um Poeta (com letra maiúscula, Blake, Whitman, Pessoa, Tranströmer) o 

“Objeto Dinâmico” é sempre “Icônico”, quer seja, uma phanera espantosa, ou para nos 

expressarmos em chave schilleriana, “sublime”, i.e., desmedido, abismal, posto que o “Objeto 

Dinâmico” é o Universo (inteiro; incluindo ‘nós’; ver Nota 352 de Planck).  

                                                           
208

 Metaforicamente, o “Objeto Dinâmico” é Devir (filme), ao passo que o “Objeto Imediato” é Ser (foto). 
209

 E é por isso, diz Peirce no mesmo ensaio e página, que “[A]penas um Representamen por Primeiridade pode 

ter apenas um Objeto semelhante” (...) quer seja, “[U]m signo por Primeiridade é uma imagem de seu objeto e, 

mais estritamente, pode apenas ser uma ideia”. O resultado é um “Ícone”. (Ibid., ibidem) 
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Peirce fala da “Qualidade” do “Ícone”, posto que ele está ligado ao “Sentimento”. 

Quando chegamos a qualquer ambiente, “primeiro” “senti-mo-lo” (através das entranhas), se 

nos concedemos essa “Liberdade”. Essa “primeira impressão” (global) não é “fatiada”, “de-

finida” (pensada) senão a posteriori. Quando amamos e somos amados – e isso tem sido 

cantado em prosa e verso há milênios -, sentimos essa “semelhança”; não é por acaso que 

Plotino diz, em termos de “União Mística” – totalmente comprovada iconicamente (leia-se 

Mestre Eckhart) -, que (só) “semelhante (se) reconhece (como) semelhante” (nesse “Gründ”). 

E Peirce refina sua definição de Ícone, 

 

Um hipoícone é um Representamen icônico. Qualquer imagem material, 

como um quadro, é bastante convencional em seu modo de representação; 

mas em si, sem legenda ou rótulo, ele pode ser chamado de hipoícone. 

Hipoícones podem ser grosseiramente divididos de acordo com o modo de 

Primeiridade de que fazem parte. Aqueles que fazem parte de qualidades 

simples, ou Primeiridades Primeiras, são imagens; aqueles que representam 

as relações, principalmente diádicas, (...) são diagramas; aqueles que 

representam o caráter representativo de um representamen ao representar um 

paralelismo em outra coisa, são metáforas. (Ibid., 274)
210

 

 

Não podemos deixar de perceber o extraordinário poder da imagem, do diagrama e 

da metáfora – para impressionar, emocionar, mas também ensinar – e, portanto, de 

transformar os indivíduos e o mundo – através das obras-primas artísticas e nas próprias 

investigações científicas, em que devemos associar o hipoícone à lógica abdutiva e a um 

instinto – ou “faro” – que Peirce não se cansou de louvar – incluindo-o na mente.
211

  

E quanto aos Índices? Para Peirce, um Índice - “ou Seme é um Representamen cujo 

caráter Representativo consiste em ele ser um Segundo individual”. (Ibid., p. 274)
212

 O 

“Índice”, naturalmente, está relacionado à “Díade” (Matemática), à Segundidade 

                                                           
210

 Recomendamos três obras relacionadas à questão da metáfora em Peirce: (1) Carl R. Hausman. Metaphor and 

Art (“Metáfora e arte”). Cambridge: Cambridge University Press, 198 [em que dialoga, entre outros, com Paul 

Ricouer. A metáfora viva. São Paulo: Loyola, 2000]; (2) Douglas R. Anderson. Creativity and the Philosophy of 

C. S. Peirce (“Criatividade e a filosofia de C. S. Peirce”). Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 1987 [tese de 

doutoramento, sob orientação de Carl R. Hausman; Anderson participou de nosso 9º Encontro Internacional 

sobre Pragmatismo (Nov. 2006)]; e, (3) The Semeiosis of Poetic Metaphor (“A semiose da metáfora poética”). 

Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press, 1988 [em que cita Peirce: “Tudo no universo é, pelo 

menos potencialmente, um signo de outra coisa (CP 5.448n). Eu sugeriria que os poetas são, entre nós, aqueles 

que são mais sensíveis a esta potencialidade em geral, e em particular àquelas correspondências possíveis entre o 

signo e o objeto, que raramente são percebidas pelo resto de nós até que os poetas as hajam desCoberto ou 

sugerido” (Introdução, p. 4] 
211

 Pragmatism as the Logic of Abduction (14/5/1903; “Pragmatismo como a lógica da abdução”) em EP 2, p. 

241. Já no ensaio Philosophy and the Conduct of Life (1898; “A filosofia e a conduta da vida”) Peirce diz: 

“[M]as em questões de importância vital (...) o princípio sobre o qual nós queremos agir é uma crença”. (EP 2, 

p. 33). E crença, para Peirce é “sentimento, isto é, o instinto”. (Ibid., ibidem) 
212

 Para Peirce, “se a Segundidade é uma relação existencial, o Índice é genuíno. Se a Segundidade é uma 

referência, o Índice é degenerado” (Ibid., ibidem). Isto deveria valer para as relações humanas, também... 
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(Fenomenológica) e à Ética (Ciência Normativa), como estará à Cosmologia (Metafísica). 

Como Peirce o define? 

Um Político – ou qualquer Dualista – vê, sempre, o “Objeto Dinâmico” como 

encarnando uma “Dualidade”: i.e., vê “oposições” por toda a parte. Tudo o que lhe “aparece” 

(phanera), aparece-lhe como “Quantidade”, relacionada – como vimos na Fenomenologia – 

à “Ação” & “Reação”. Estamos, assim, no reino da Vontade & Impotência, quer seja, para 

falar em chave nietszcheana, da “Vontade de Poder”. Veja, Marx (1818-83), por exemplo. 

Para onde ele olhava via uma “Luta” de Classes e em seu “Manifesto” (1848) propôs que, 

para dar fim a essa “Luta de Classes”, que se eliminasse a “Burguesia” (o “coração” e o 

“estômago”; que já havia “eliminado” a Aristocracia; o “cérebro”) para que sósobrasse (assim 

mesmo, junto) o Proletariado (os “braços”). Todo Gênio tem, como um carro (pobre), um 

“ponto cego”. Na religião (exterior) temos o “genial” “olho-por-olho; dente-por-dente” que, 

segundo Gandhi (1869-1948), se levado a cabo, faria com que “metade do mundo ficasse cega 

e a outra metade desdentada”. 

Depois que chegamos a qualquer ambiente, depois de tê-lo “sentido” (“primeiro”; 

através das entranhas) – após a “primeira impressão” (global) – “decidimos” ficar ou partir. 

Algo que vemos no ambiente é “sinal” (“Índice”) de que esse local é “legal” ou “não 

combina com a gente”. É claro, do mesmo modo que o “Segundo” faz oposição ao “Primeiro” 

– é preciso se alçar ao “Terceiro” para vê-los (amiúde) como “complementares” -, assim, o 

“Índice” (fumaça) é indício de “fogo”. Aqui, em suma, ainda não há Civilização, apenas 

aquele mundo de que falava Thomas Hobbes (1588-1679): “é preciso eleger um Rei” -, ou 

uma “Constituição” (Contrato Social), como queria Jean-Jacques Rousseau (1712-78) - que 

será visto – entre os “Objetos” como “Símbolo” (Token),
213

 um “Terceiro” (civilizado, 

posto que media (diplomaticamente) entre o Primeiro (Emocional) e o Segundo (Volicional). 

E o que dizer do Símbolo? Peirce diz que: 

 

[U]m Símbolo é um Representamen cujo caráter Representativo consiste 

precisamente em ele ser uma regra que determinará seu Interpretante. Todas 

as palavras, frases, livros, e outros signos convencionais são Símbolos. 

(Ibid., ibidem)
214

 

                                                           
213

 Como sugerimos na Fenomenologia, melhor usar o termo “Token” (do que “Símbolo”), posto que este último 

pode ser confundido com o que Peirce denomina “Ícone”. “A cruz é um ícone do cristianismo”, diria Peirce (pois 

representa-o por “semelhança”), e não um “símbolo”, que, para Peirce, é uma ideia, pensamento ou palavra. 
214

 Por isso, diz Peirce, “a palavra ‘homem’ é apenas uma réplica”. (Ibid., ibidem) O que é importante aqui, 

também, não é apenas o fato de que “um Símbolo é uma lei ou regularidade de um futuro interminável”, (Ibid., 

ibidem) mas que “um Símbolo genuíno é um símbolo que tem um significado geral”. (Ibid., 275) E mais. “Há 

dois tipos de Símbolos degenerados, o Símbolo Singular cujo Objeto é um existente individual, e que significa 

apenas tais caracteres que esse indivíduo possa realizar se se der conta disso (“realize”); e o Símbolo Abstrato, 
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O “Símbolo” (Token) está relacionado à “Tríada” (Matemática), à Terceiridade 

(Fenomenológica) e à Lógica (Ciência Normativa), como estará à Metafísica Religiosa 

(Metafísica). 

Um Filósofo – como Peirce – vê, sempre, o “Objeto Dinâmico” como encarnando 

uma “Trindade”: i.e., vê a possibilidade de resolver todas as “oposições” naquilo que lhe 

“aparece” (phanera), quer seja, vê tudo em “Relação”, quer seja, subsumindo os diversos 

“particulares” em um “universal”, que é patente em um “diagrama”, que é – como disse Kant 

(sobre o “esquema”), “um monograma de todo o sistema”. (CRP A 141/ B 181)  

Para Peirce, 

 

O Universo é um vasto representamen, um grande símbolo do propósito de 

Deus, realizando suas conclusões em realidades vivas. [...] Pois bem, quanto 

à economia do Universo – o Universo como um argumento é 

necessariamente uma grande obra de arte, um grande poema – pois cada 

argumento refinado é um poema e uma sinfonia -, assim como cada poema 

verdadeiro é um argumento sólido. Peirce. The Seven Systems of 

Metaphysics (16/4/1903; “Os sete sistemas de metafísica”) IN EP 2, pp. 193-

94. 

 

E, não nos cansamos de repetir, 

 

Aquilo que é lógico é o que é necessário admitir de modo a tornar o universo 

inteligível. E o primeiro dos princípios lógicos é que o indeterminado deva 

se determinar da melhor maneira possível. Um caos de reações totalmente 

destituído de qualquer abordagem à lei é absolutamente nada; e, portanto, 

um puro nada foi tal caos. Então, o puro indeterminismo tendo desenvolvido 

determinadas possibilidades, a criação consistiu em mediar entre as reações 

sem lei e as possibilidades gerais através do influxo de um símbolo. Este 

símbolo foi o propósito da criação. Seu objeto foi a enteléquia do ser, que é 

a última representação. Agora já podemos saber o que o juízo e a asserção 

são. O homem é um símbolo. Peirce. New Elements (1904; “Novos 

elementos”) IN The Essential Peirce. Volume 2, p. 324. 

 

Estamos, aqui, no reino da Inteligência. Naturalmente, a maioria das pessoas não é 

bem educada e não é capaz de “ver”, por exemplo, a “Inteligência” encarnada na “Tabela 

Períodica dos Elementos”. Veremos essa cegueira generalizada – entre a grande maioria dos 

cientistas (materialistas, céticos, irônicos, ateus) – na Parte 2 de nossa Tese, na Psicologia, 

                                                                                                                                                                                     
cujo único Objeto é um caráter (“character”). (Ibid., ibidem) Na página 276 Peirce irá dizer algo muito 

importante: “Um Símbolo não pode nem mesmo ter-se como seu Objeto; pois é uma lei governando seu Objeto” 

(...) “portanto, a fortiori, é impossível que um Símbolo deva ter seu Objeto como seu Interpretante. Um Índice 

pode muito bem se representar”. (Ibid., p. 276) Mais importante, “[O]s símbolos são as únicas coisas no 

universo que têm qualquer importância”. Peirce. Sundry Logical Conceptions (1903; “Várias concepções 

lógicas”; EP 2, p. 269; nossa ênfase). 
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com Kahneman – e não só nas Ciências da Natureza -, mas, o que é mais desastroso – nas 

Ciências Psíquicas.  

Volvendo à estória que vimos contando para “traduzir” esta primeira tricotomia de 

“Signos” relacionados ao “Objeto” - Ícone, Índice e Símbolo (Token) -, devemos dizer que 

depois que chegamos a qualquer ambiente, depois de tê-lo “sentido” em uma “primeira 

impressão” (global) – quando “decidimos” ficar ou partir, tendo visto algo no ambiente como 

“sinal” (“Índice”) de que esse local é “legal” ou “não combina com a gente” – após deixar o 

local – assim que chegamos – ou após a ocorrência de algum “fato bruto” – vamos, a 

posteriori, justificar nossa atitude: e esta fala é o “Terceiro” - “Símbolo” (Token) que media 

entre o Primeiro (Emoção) e o Segundo (Ação-Reação; Volição). 

 

*** 

 

Se acima vimos os “Signos” relacionados ao “Objeto”, agora cabe-nos ver os Signos 

relacionados ao próprio Signo -, Qualisigno, Sinsigno e Legisigno - que Peirce denominou 

de Primeira Tricotomia no ensaio Nomenclatura and Divisions of Triadic Relations (1903; 

“Nomenclatura e divisões de relações triádicas”) em EP 2, p. 291.  

Quanto ao Qualisigno, ele “é uma qualidade que é um signo” e o que é interessante 

em relação a ele é que “não pode de fato agir como um signo até que esteja encarnado”. (Ibid., 

ibidem) Mas é fácil de perceber que ele está relacionado à Mônada (matemática), à 

Primeiridade (fenomenológica), à Estética (entre as Ciências Normativas), assim como ao 

Ícone (entre os “Signos” relacionados ao “Objeto”) e estará à Ontologia (Metafísica). Por isso 

é um “Signo” prenhe de Sentimento (daí as “Qualidades”) e de Possibilidades. 

No que tange ao Sinsigno, ele “é uma coisa ou evento realmente existente, que é um 

signo (apenas através de suas qualidades)”. (Ibid., ibidem) É fácil nos darmos conta de que ele 

está relacionado à Díade (matemática), à Segundidade (fenomenológica), à Ética (entre as 

Ciências Normativas), ao Índice (entre os “Signos” relacionados ao “Objeto”), assim como 

estará à Cosmologia (metafísica), portanto, à Vontade, à Existência e à Necessidade. 

No que se refere ao Legisigno, ele “é uma lei – geralmente estabelecida pelo homem. 

Todo o signo convencional é um legisigno, que é um geral”. (Ibid., ibidem) Não é difícil 

perceber que ele está relacionado ao elemento Triádico (matemática), à Terceiridade 

(fenomenológica), à Lógica (entre as Ciências Normativas), ao Símbolo (entre os “Signos” 

relacionados ao “Objeto”), cmo estará à Metafísica Religiosa (Metafísica). 
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Estes três elementos -, Qualisigno, Sinsigno, Legisigno -, caro leitor, são “veículos” 

(glóbulos vermelhos, por assim dizer), que são responsáveis por levar aqueles “Signos” 

relacionados ao “Objeto” - Ícone, Índice, Símbolo - até aos “Signos” relacionados ao 

“Interpretante” – Rema, Dicente, Argumento -, que veremos a seguir.  

*** 

 

Vejamos como Peirce definiu os Signos relacionados ao Interpretante -, Rema, 

Dicente, Argumento -, que ele denominou de Terceira Tricotomia no ensaio Nomenclatura 

and Divisions of Triadic Relations (1903; “Nomenclatura e divisões de relações triádicas”) 

em EP 2, p. 292. 

Que diz Peirce sobre o Rema? 

 

Um Rema é um signo que, para seu Interpretante, é um signo de 

possibilidade qualitativa, quer seja, é compreendido como representando tal 

e tal tipo de Objeto possível. Qualquer rema talvez forneça alguma 

informação; mas não é interpretado como fazendo-o. (Ibid., ibidem) 

 

 

Qualisigno (Signo) 

(Interpretante Imediato) Rema        Ícone (Objeto Imediato) 

Signo 

 

 

 

         Interpretante Dinâmico                Objeto Dinâmico 

 

Podemos perceber a relação triádica entre o Rema (Signo-Interpretante) o Ícone 

(Signo-Objeto Imediato) e o Qualisigno (Signo-Signo) e, evidentemente, com a Primeiridade 

(Categoria Fenomenológica) e a primeira das divisões das Ciências Normativas (Estética), 

como está com o elemento Monádico na Matemática e estará com a Ontologia na Metafísica, 

para a qual servirão de fundamento, já que estão todos relacionados a um universo prenhe de 

Possibilidades (infinitas) e de Liberdade. E, de Amor (Ágape). 
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E o Dicente? Ele “é um signo que, para seu Interpretante, é um signo de existência 

verdadeira”. (Ibid., ibidem) 

Podemos perceber a relação triádica entre o Dicente (Signo-Interpretante) com o 

Índice (Signo-Objeto Imediato) e com o Sinsigno (Signo-Signo) e, evidentemente, com a 

Segundidade (categoria fenomenológica) e a segunda das divisões das Ciências Normativas 

(Ética), como está com a Díade na Matemática e estará com a Cosmologia na Metafísica, 

para a qual servirão todos de fundamento, já que estão relacionados ao universo (existente) da 

Necessidade. 

 

Dicisigno (Signo) 

         (Interpretante Imediato) Dicente      Índice (Objeto Imediato) 

Signo 

 

 

 

         Interpretante Dinâmico               Objeto Dinâmico 

 

E quanto ao Argumento? Ele “é um signo que, para seu Interpretante, é um signo da 

lei”. (Ibid., ibidem) Este é um elemento importante, pois está relacionado ao Juízo. Diz Peirce: 

“Um juízo é ato mental através do qual o juiz busca impressionar sobre si a verdade de uma 

proposição”. (Ibid., ibidem)
215

 Ora, como diz Peirce mais adiante, “[O] Argumento deve, 

                                                           
215

 Digno de nota, aqui, é que Peirce diz que “é muito parecido como um ato de assseverar a proposição, ou ir a 

um tabelião e assumir responsabilidade formal por sua verdade, exceto que esses atos são intencionados para 

afetar outros, ao passo que o juízo tem apenas a intenção de nos afetar”. (Ibid, ibidem) “Entretanto”, diz Peirce, 

sempre temeroso de sair do eixo lógico e enveredar pelo psicológico, “o lógico, como tal, não se preocupa com 

qual possa ser a natureza psicológica do ato de julgamentor. A pergunta para ele é, ‘Qual é a natureza do tipo de 

signo do qual uma variedade principal é denominada uma proposição, que é o assunto sobre o qual o ato de 

julgar é exercido?’”. (Ibid., ibidem) E arremata: “A proposição não precisa ser asseverada ou julgada. Ela pode 

ser contemplada como um signo capaz de ser asseverado ou negado. Este signo em si retém seu significado 

completo quer ele seja de fato asseverado ou não. A peculiaridade reside em sua relação a seu Interpretante. A 

proposição professa ser realmente afetada por seu real existente ou lei real à qual ele se refere. O argumento tem 

a mesma pretensão, mas isso não é a principal pretensão do argumento. O rema cumpre tal pretensão”. (Ibid., pp. 

292-293)   
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portanto, ser um Símbolo, ou [um] signo cujo Objeto seja uma lei geral ou tipo. Ele deve 

envolver um Símbolo Dicente, ou Proposição, que é denominado sua Premissa”. (Ibid., 293) 

Vejamos agora como este elemento pode ser expresso diagramaticamente. 

 

Legisigno (Signo) 

    (Interpretante Imediato) Argumento                Símbolo (Objeto Imediato) 

Signo 

 

 

 

         Interpretante Dinâmico                Objeto Dinâmico 

Podemos perceber a relação triádica entre o Argumento (Signo-Interpretante) o 

Símbolo (Signo-Objeto Imediato) e o Legisigno (Signo-Signo) e, evidentemente, com a 

Terceiridade (categoria fenomenológica) e a terceira das divisões das Ciências Normativas 

(Lógica), como está com o elemento Triádico (Matemático) e estará com a Metafísica 

Religiosa na Metafísica, para a qual todos eles servirão de fundamento.  

Como todos estes elementos nos aparecem juntos (diagramaticamente)? 

 Qualisigno (Signo-Signo) 

Legisigno (Signo-Signo) 

Legisigno (Signo-Signo) 

 

 

(Interpretante Imediato) Rema 

(Interpretante Imediato) Dicente 

(Interpretante Imediato) 

Argumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ícone (Objeto Imediato) 

Índice (Objeto Imediato) 

Símbolo  (Objeto Imediato) 

Interpretante Dinâmico  Objeto Dinâmico 

 

 
Signo 



89 

 

Estas são, portanto, as três principais divisões dos Signos, que Peirce diz poderem 

resultar em Dez Classes de Signos, e sabemos que, a partir destas podemos chegar a “66 

classes” de signos, como ele diz em carta a Lady Welby. (EP 2, p. 481)
216

  

 

*** 

 

Cabe-nos, agora, expor algo sobre o segundo ramo da Lógica
217

 peirceana, a Crítica 

(1.2.2.3.2.), que está relacionada à Abdução, à Indução e à Dedução. 

Para Peirce,  

 

A Abdução é o processo de formar uma hipótese explanatória. É a única 

operação lógica que introduz uma nova ideia; pois a indução nada mais faz 

do que determinar um valor e a dedução meramente desenvolve as 

consequências necessárias de uma hipótese pura.
218

  

 

Se há um elemento poderoso na Lógica (Crítica) peirceana, este é a Abdução, que 

ele resgatou de Aristóteles (384-322 a.C.)
219

 e que se tornou lugar-comum hoje em dia, 

travestido de “hipótese”.
220

 

Vamos, primeiramente, colher, da obra de Peirce, as referências que ele faz à 

Abdução, enquanto a relacionamos com os outros ramos do saber em sua Heurística. 

No ensaio On the Logic of Drawing History from Ancient Documents (1901; “Sobre 

a lógica de extrair história de documentos antigos”), Peirce diz o seguinte, 

 

Aceitando a conclusão de que uma explicação é necessária quando fatos 

contrários ao que deveríamos esperar emergem, segue-se que a explicação 

deve ser tal proposição que nos levaria à previsão dos fatos observados, quer 

como consequências necessárias ou pelo menos como muito prováveis sob 

as circunstâncias. Uma hipótese, então, tem que ser adotada, uma que é 

bem provável em si mesma, e que torne os fatos prováveis. Este passo de 

adotar uma hipótese como sendo sugerida pelos fatos, é o que chamo 

abdução. [...] Uma hipótese adotada pela abdução só deveria ser adotada por 

um período de experiência, e deve ser testada. Quando isto é devidamente 

reconhecido, a primeira coisa que será feita, assim que uma hipótese foi 

                                                           
216

 Sugerimos a obra de Elisabeth Walther-Bense. A Teoria Geral dos Signos. São Paulo: Perspectiva, 2000, para 

conhecer essas 66 classes de signos. 
217

 Sugerimos, a título de comparação, a leitura do artigo Filosofia da Lógica de A. W. Moore, no Compêndio de 

Filosofia (“The Blackwell Companion to Philosophy”). São Paulo: Loyola, 2002, pp. 139-164. 
218

 The Nature of Meaning (7/5/1903; “A natureza do significado”) IN EP 2, p. 216. 
219

 Aristóteles refere-se a um “silogismo fraco”; melhor designá-lo de “vago”, mas que, como veremos, é 

extremamente fecundo. 
220

 Peirce usou outros termos para “Abdução”: Retrodução, Inferência hipotética e hipótese. (Mora, 11) 
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adotada, será traçar suas consequências experienciais necessárias e 

prováveis. Este passo é a dedução. (EP 2, 95) 
 

Ainda no mesmo ensaio, Peirce dá um tratamento mais minucioso à Abdução: 

 

Os raciocínios da ciência são, em grande parte, complexos. Suas partes estão 

de tal modo dispostas de modo a aumentar sua força. Nossa atenção se 

confinou aos elementos a partir dos quais as argumentações científicas são 

construídas. Agora já passamos em revista todas as formas logicamente 

distintas da indução pura. Já vimos que todas e cada uma delas são meros 

processos para testar hipóteses já disponíveis. A indução nada adiciona. No 

máximo ela corrige o valor de uma razão ou modifica ligeiramente uma 

hipótese de um modo que já tinha sido contemplada como possível.  

A abdução, por outro lado, é meramente preparatória. Ela é o primeiro 

passo do raciocínio científico, como a indução é seu segundo passo. [...] A 

abdução começa a partir dos fatos, sem, de início ter qualquer teoria 

específica em vista, embora seja motivada pelo sentimento de que uma 

teoria é necessária para explicar os fatos surpreendentes. [...] A abdução 

busca uma teoria. A indução busca os fatos. Na abdução a consideração dos 

fatos sugere uma hipótese. [...] O modo de sugestão através do qual, na 

abdução, os fatos sugerem a hipótese é por semelhança (resemblance), - a 

semelhança dos fatos às consequências da hipótese. [...] Agora vou passar a 

considerar que princípios deveriam [nos] guiar na abdução, ou [sobre] o 

processo de escolher uma hipótese. Subjacendo a todos esses princípios há 

uma abdução fundamental e primária, uma hipótese que devemos abraçar 

desde o início, embora destituída de suporte evidenciário. Essa hipótese é a 

de que os fatos à mão admitem racionalização, e de racionalização de 

nossa parte. Que devemos ter a esperança que o façam, pela mesma razão 

que um general, que tem que capturar uma posição ou ver seu país arruinado, 

deve partir para uma hipótese de que há algum modo através do qual ele 

possa capturá-la. Nós devemos estar animados por aquela esperança 

concernente ao problema que temos em mãos, quer o estendamos a um 

postulado geral que compreenda todos os fatos, ou não. Agora já vimos que 

nenhuma verdade nova pode vir da indução ou da dedução. Ela só pode vir 

da abdução; e a abdução é, ao fim e ao cabo, nada além de adivinhação. 
(EP 2, 107) 

 

Agora Peirce já nos forneceu elementos suficientes para compreender a abdução e de 

relacioná-la aos outros ramos de sua “Arquitetônica” (embora nos faltem, caro leitor, alguns 

elementos importantes de sua Metafísica, que adiantaremos aqui). 

Que ela seja “mera adivinhação” (e preparação para o conhecimento científico) e, 

no entanto, o único instrumento através do qual se pode chegar a “novos conhecimentos”, 

mostra como ela se relaciona com o “pensamento diagramático” em sua Matemática -, que 

como vimos, “estuda exclusivamente hipóteses” [The First Rule of Logic (“A primeira regra 
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da lógica”) IN EP 2, 35]
221

 - e que é “sintético” (monograma). Ela está também relacionada à 

Fenomenologia (primeiro ramo da Filosofia) e, dentro desta, à Primeira das Categorias, que, 

como já vimos, está relacionada ao universo das possibilidades infinitas; à Estética (entre as 

Ciências Normativas), que faz com que o estatuto ontológico da obra-prima (de Arte) seja 

inesgotável; e ao “Objeto Dinâmico” na própria Semiótica, uma Mônada (Matemática) 

“viva”, posto que “animada” pelo “Amor Criativo” (Ágape) que -, como veremos na 

Metafísica (Ontologia, p. 98) -, é o “motor” do Sinequismo (evolucionismo) peirceano.  

Portanto, devemos dizer que isso que nos aparece (phanera) é passível de 

conhecimento (Especulação; de Speculum, espelho; Semiose) apenas e tão somente porque (1) 

esse “Objeto Dinâmico” (totalidade) é totalmente “enervado” por uma “Gramática” 

(universo sígnico); e, (2) porque cada um de nós tem, ao menos em potencial, o poder de 

compreender esse “Objeto Dinâmico” porque cada um de nós TAMBÉM faz parte desse 

“Objeto Dinâmico” (Universo), i.e., como diz o linguísta do MIT, Noam Chomsky (n. 1928) 

-, cada um de nós já “traz em si [– é -] essa Gramática (Especulativa) Universal”. (ver Nota 

222) 

Por isso Peirce diz que “não há pensamento sem signos” e mais, “não somos nós que 

pensamos” – especialmente quando pensamos [sic] logicamente -, mas “é o pensamento é que 

nos pensa” (CP 5.289). Não sei se o leitor é capaz de se dar conta da Beleza extraordinária 

destes fatos, que de um só golpe, eliminam todo o Dualismo. Nós, cada um de nós, somos um 

com o todo (ver OdSI, p. 101), e esse todo é a um só tempo (sem tempo), Sensível (Objeto 

Dinâmico) e Inteligível (Sujeito Semiótico).  

E, volvendo à Abdução, esperamos que agora o leitor seja capaz de compreender a 

razão pela qual – como bem viu Peirce – as nossas “hipóteses” são espantosamente certeiras. 

É que, graças à Simetria Categorial [entre Mundo (Exterior) e Homem (Interior); assim como 

entre todos os ramos da “Arquitetônica” de Peirce], todos e cada um de nós conhece seu DNA 

[Gramática (Gerativa) Universal],
222

 i.e., de que é feito (“de onde vem e para onde vai”, como 

diz a primeira frase do “Fedro” (Platão).
223

 

                                                           
221

 Só que, enquanto a Matemática não tem qualquer compromisso com a Existência (Segundidade) – pois é o 

Primeiro do Primeiro -, a Lógica Abdutiva, como vimos na citação acima, “tem compromisso com os fatos”, quer 

seja, é um Terceiro que se debruça sobre a Existência (Segundo) e busca na raiz desta o Primeiro, pois com, o 

veremos na Metafísica, devido ao Idealismo-Objetivo, o Segundo [Existência] é “mente que adquiriu hábitos”. E 

a Existência [Segundo] tem seu Ontos no Primeiro, onde está a “semente” (DNA) – uma dentre uma Pluridade 

de Possíveis [Tiquismo]. 
222

 Nicolas Ruwet. Introdução à Gramática Gerativa. São Paulo: Perspectiva, 2010, que mostra como a 

Estrutura Profunda – a Semântica – independe da Estrutura de Superfície. 
223

 “[227] Socrates. My dear Phaedrus, whence come you, and whither are you going?” Phaedrus IN Great 

Books of the Western World, Volume 7. Plato, p. 115. 
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Veja, caro leitor, que quando entendemos isto, podemos compreender – a um só 

tempo – que há uma simetria perfeita entre a Fenomenologia (categorial; daquilo que nos 

“aparece”), a Semiose (Normativa, ou Epistemológica) e o Sinequismo (Metafísico). A 

abdução está relacionada à Primeiridade (fenomenológica), à Estética (normativa), à 

Gramática Especulativa (Lógica) e à Ontologia (metafísica); e, dentro da Gramática 

Especulativa, ela está relacionada ao Ícone (Signo em relação ao Objeto), ao Qualisigno 

(Signo em relação ao próprio Signo) e ao Rema (Signo em relação ao Interpretante). E o que 

isto significa, caro leitor, ao fim e ao cabo? Resgato, aqui, algumas epígrafes do início da 

Tese,
224

 que mostram que o propósito da Existência. 

 

A teoria inteligível do universo é aquela do idealismo-objetivo [de 

Schelling], a de que a matéria é mente cansada [“effete mind”], hábitos 

inveterados se tornando leis físicas. Peirce. The Architecture of Theories 

(Janeiro1891; “A arquitetura das teorias”), IN EP 1, 293. 

 

Não há senão uma lei da mente quer seja, a de que as ideias tendem a se 

espalhar continuamente e a afetar certas outras, que estão para elas em certa 

relação de afetabilidade. Neste processo de se espalharem, elas perdem 

intensidade e especialmente o poder de afetar outras, mas ganham em 

generalidade e se amagalmam a outras ideias. Peirce. The Law of Mind 

(Julho1892; “A lei da mente”) IN EP 1, 313. 

 

Parece incontestável, portanto, que a mente do homem está fortemente 

adaptada para a compreensão do mundo. Peirce. The Order of Nature (Junho 

1878; “A ordem da natureza”) IN EP 1, p. 181. 

 

Noutras palavras, nossa Razão tem parentesco [“is akin”] com a Razão que 

governa o universo; devemos assumir isso ou desesperar de descobrir algo. 

Peirce. Excerpts of Letters to William James (1909; “Excertos de Cartas a 

William James”) IN EP 2, 502. 

 

O desenvolvimento agapástico do pensamento deveria, caso exista, ser 

distinguido por seu caráter proposital [“purposive character”], este sendo o 

desenvolvimento de uma ideia. Peirce. Evolutionary Love (Janeiro 1893; 

“Amor evolucionário”) IN EP 1, p. 369. 

 

Aquilo que é lógico é o que é necessário admitir de modo a tornar o universo 

inteligível. E o primeiro dos princípios lógicos é que o indeterminado deva 

se determinar da melhor maneira possível. Um caos de reações totalmente 

destituído de qualquer abordagem à lei é absolutamente nada; e, portanto, 

um puro nada foi tal caos. Então, o puro indeterminismo tendo desenvolvido 

                                                           
224

 É que, como veremos na Parte 2, Psicologia -, em Khaneman, o Sistema 2, racional, é ótimo, mas é lento e 

preguiçoso. E, assim, com essa constelação de Epígrafes no começo da Tese, o Sistema 2 já pode compreender 

todo o Peirce. É como dizem os mestres indianos: “Para saber se o arroz está pronto, não se precisa comer a 

panela inteira; pega-se uma colherada e basta”. É a random sample (“amostra ao acaso”) da Indução em Peirce. 

On the Logic of Drawing History from Ancient Documents (1901; “Sobre a lógica de retirar história de 

documentos antigos”) IN EP 2, 99. 
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determinadas possibilidades, a criação consistiu em mediar entre as reações 

sem lei e as possibilidades gerais através do influxo de um símbolo. Este 

símbolo foi o propósito da criação. Seu objeto foi a enteléquia do ser, que é a 

última representação. Agora já podemos saber o que o juízo e a asserção são. 

O homem é um símbolo. Peirce. New Elements (1904; “Novos elementos”) 

IN EP 2, 324. 
 

E qual é a própria função do homem se não for encarnar as ideias gerais nas 

criações artísticas, nas utilidades [da vida prática], e acima de tudo, na 

cognição teórica? Peirce. The Neglected Argument for the Reality of God 

(Outubro de 1908; “O argumento negligenciado em prol da realidade de 

Deus”) IN EP 2, 443. 

 

A analogia sugere que as leis da natureza são ideias ou resoluções na mente 

de alguma consciência vasta, que, quer suprema ou subordinada, é uma 

Deidade relativa a nós. Peirce. The Seven Systems of Metaphysics 

(16/4/1903; “Os sete sistemas de metafísica”) IN EP 2, pp. 184-85. 

 

O Universo é um vasto representamen, um grande símbolo do propósito de 

Deus, realizando suas conclusões em realidades vivas. [...] Pois bem, quanto 

à economia do Universo – o Universo como um argumento é 

necessariamente uma grande obra de arte, um grande poema – pois cada 

argumento refinado é um poema e uma sinfonia -, assim como cada poema 

verdadeiro é um argumento sólido. Peirce. The Seven Systems of 

Metaphysics (16/4/1903; “Os sete sistemas de metafísica”) IN EP 2, pp. 193-

94.  

 

Estamos certos de que, com isto, o segundo ramo da Lógica peirceana, a Crítica, está 

feita. A Abdução é um dos elementos mais poderosos da Heurística de Peirce. A Indução – 

“como o teste experimental de uma hipótese”
225

 -; e, a Dedução – que “produz a partir da 

conclusão da Abdução previsões quanto ao que seria descoberto como verdadeiro na 

experiência caso a conclusão fosse realizada”
226

 - são importantes, mas são-lhe ancilares. 

 

Por fim, no que tange à Lógica peirceana, cabe-nos mostrar como seu terceiro ramo, 

a Metodêutica (1.2.2.3.3.) está, ao fim e ao cabo, relacionada ao Pragmatismo (peirceano), 

que é uma norma da investigação filosófica. Peirce define-a como, aquela área da Lógica que 

“estuda os métodos que devem ser perseguidos na investigação, na exposição, e na aplicação 

da verdade”.
227

 

O “método dos métodos” para Peirce, é o [seu] Pragmatismo. 

Pragmaticismo é o nome com que Peirce batizou sua vertente de Pragmatismo, para 

o distinguir especialmente daquele de James. Já falamos do tema alhures (p. 69, Nota 175), 
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 Pragmatism as the Logic of Abduction (1903; “O pragmatismo como a lógica da abdução”) IN EP 2, 234. 
226

 Sundry Logical Conceptions (1903; “Várias concepções lógicas”) IN EP 2, 288. 
227

 An Outline Classification of the Sciences (1903; “Uma esboçada classificação das ciências”) IN EP 2, 260. 



94 

 

mas nunca é suficiente enfatizar que o Pragmatismo peirceano coloca ênfase na Terceiridade 

– ao contrário do de Schiller, um “Humanismo-Personalismo”;
228

 do de Dewey, mero 

Utilitarismo”;
229

 do de James,
230

 que, como psicólogo,
231

 coloca sua ênfase na Primeiridade 

(Crença) e na Segundidade (Vontade); daí o título The Will to Believe (“A vontade de crer”)
232

  

 

É isso que sua “Máxima Pragmática” deixa explícito: 

 

Considere que efeitos possam concebivelmente ter consequências práticas 

que possamos conceber que um objeto de nossa concepção tem; então, nossa 

concepção desses efeitos é o todo de nossas concepções do objeto.
 233

 

 

Em seu Pragmaticismo Peirce levou a filosofia a um patamar extraordinariamente 

radical. Deu-se conta – como bom discípulo de Kant [1724-1804; o da CRP (1781)] - de que a 

Razão tinha suas limitações (e devia ser mantida dentro delas; daí seu Falibilismo). A partir 

de Fichte (1762-1814), que invertera o “cogito” cartesiano, e na trilha de Schelling (1775-

1854), fez mais do que da Vontade o eixo central de seu Pragmatismo; radicou-a num a priori 

sublime, como Ágape (Primeiridade), fê-la mola propulsora de seu Sinequismo. Nunca negou 

                                                           
228

 Para uma introdução ao pensamento de Ferdinand Canning Scott Schiller (1864-1937), recomendamos o 

artigo de John R. Shook, F. C. S. Schiller and European Pragmatism (“F. C. S. Schiller e o pragmatismo 

europeu”) IN A Companion to Pragmatism (“Compêndio do Pragmatismo”), editado por John R. Shook & 

Joseph Margolis. Para um ensaio de F. C. S. Schiller, recomendamos The Making of Truth (“A feitura da 

verdade”) IN Susan Haack (Ed.). Pragmatism Old & New (“Pragmatismo, Antigo e Novo”), pp. 487-509. 
229

 Para uma introdução a John Dewey (1859-1962), recomendamos o artigo de Philip W. Jackson, John Dewey 

IN A Companion to Pragmatism (“Compêndio do Pragmatismo”), editado por John R. Shook & Joseph Margolis 

e, especialmente o artigo de Larry A. Hickman (que já esteve conosco no Congresso Internacional sobre 

Pragmatismo (2006) e responsável pela edição eletrônica dos Collected Works of John Dewey, 1882-1953), John 

Dewey, 1859-1952 IN The Balckwell Guide to American Philosophy, editados por Armen T. Marsoobian & John 

Ryder. O volume editado por Susan Haack, Pragmatism Old & New (“Pragmatismo, Antigo e Novo”), traz sete 

artigos de John Dewey, pp. 331-463. Já o volume Classical American Philosophy – Essential Readings and 

Interpretative Essays (“Filosofia norte-americana clássica – Leituras esenciais e ensaios interpretativos”), 

editado por John J. Stuhr, onze artigos de Dewey. 
230

 Ver Rosa M. Calcaterra. Psychology and Anti-Psychologism in Peirce (“Psicologia e anti-psicologia em 

Peirce”) em Rossella Fabbrichesi & Susanna Marietti (Editores). Semiotics and Philosophy in Charles Sanders 

Peirce (“Semiótica e Filosofia em Charles Sanders Peirce”). Newcastle (Inglaterra): Cambridge Scholars Press, 

2006. Ver também André Fuhrmann. “A verdade de acordo com James” na COGNITIO – revista de Filosofia 

Volume 5.2 (Julho – Dez. 2004), pp. 135-149 & Franklin Leopoldo e Silva. “Pragmatismo e Humanismo: 

Bergson, leitor de Wiliam James” na COGNITIO – revista de Filosofia Volume 2 (2001), pp. 193-202. 
231

 Ver Vincent Colapietro. Pragmatism and Psychoanalysis – C. S. Peirce as a Mediating Figure 

(“Pragmatismo e psicanálise – C. S. Peirce como figura mediadora”) na COGNITIO – revista de Filosofia 

Volume 7.2 (Julho – Dez. 2006), pp. 189-206 & para um maior aprofundamento sobre a subjetividade humana, 

ver, do mesmo autor, Peirce’s Approach to the Self – A Semiotic Perspective on Human Subjectivity (“A 

abordagem ao Self de Peirce – Uma perspectiva semiótica sobre subjetividade humana”). Albany: State 

University of New York Press, 1989. Ver também Karen Hanson. Pragmatism and the Secret Self (“O 

pragmatsimo e o Self secreto”) na COGNITIO – revista de Filosofia Volume 2 (2001), pp. 28-45. 
232

 Ver William Gavin. Peirce and “The Will to Believe” (“Peirce e ‘A vontade de crer’”) em The Relevance of 

Charles Peirce (“A relevância de Charles Peirce”; editado por Eugene Freeman), pp. 145-153. 
233

 The Maxim of Pragmatism (26/3/1903; “A máxima do pragmatismo”; nossa ênfase). Sublinhamos a definição 

acima para enfatizarmos o estatuto intelectual de seu Pragmatismo. 
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– como denuncia em Hegel,
234

 o “fato bruto”, a Segundidade, a importância da Ação, do 

Existente, do Particular – do “Objeto Dinâmico” –, mas mostrou como ele evolui 

(Sinequismo) em um continuum, da vagueza (Primeiridade; Liberdade; Acaso) para a 

determinação (Existência) e desta para o Conhecimento (Terceiridade; Razão; Lei). 

Percebeu cedo o valor da Ciência como método. Seu Pragmaticismo é claro quanto à 

necessidade de se examinar a Conduta dos Objetos Dinâmicos no Tempo para então se chegar 

a um Juízo – sempre limitado (Falibilismo). É, como Emerson, um otimista; crê que através 

da Reflexão, o indivíduo é capaz de mudar sua Conduta (Segundo) e torná-la “razoável” 

(Terceiro) e até “admirável” (Primeiro).
235

 

Vimos, assim, que é através da Lógica - da Gramática Especulativa, que estuda a 

Classificação dos Signos; da Crítica, que faz recurso da Abdução, Indução e Dedução; e, da 

Metodêutica, que está relacionada ao Pragmatismo (o de viés peirceano, posto que 

“reflexivo”) - que Peirce nos oferece um instrumental teórico (triádico) – uma Heurística
236

 - 

impressionante, que será fundamental para a Metafísica, que veremos a seguir; e, depois, para 

a Idioscopia (Ciências Especiais) e a Parte 2 de nosso trabalho. 
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 “A verdade é que o pragmaticismo é aliado íntimo do idealismo absoluto hegeliano, do qual, entretanto, se 

separa pela sua vigorosa negação de que a terceira categoria (que Hegel degrada a um mero estágio do 

pensamento) é suficiente para criar o mundo, ou que é até mesmo autosuficiente”. Peirce. What Pragmatism Is 

(1904; “O que o pragmatismo é”) IN EP 2, 345. 
235

 “A conduta futura é a única conduta que está sujeita ao autocontrole”. Peirce. What Pragmatism Is (1904; “O 

que o pragmatismo é”) IN EP 2, 340. E, “[D]e modo análogo, o pragmaticista não faz o summum bonum 

consistir na ação, mas fá-lo consistir naquele processo de evolução no decorrer do qual o existente passa a 

encarnar cada vez mais aqueles gerais aos quais, como dizíamos à pouco, estava destinado, que é o que tentamos 

expressar ao chamá-los de razoáveis. Em seus estágios mais elevados, a evolução ocorre cada vez mais [e] em 

grande medida através do autocontrole, e isto fornece ao pragmaticista um tipo de justificação para fazer com 

que o objetivo racional se torne um geral”. Peirce. What Pragmatism Is (1904; “O que o pragmatismo é”) IN EP 

2, 343-44. 
236

 Agradeço à professora Doutora Ferrara que, na Banca de Qualificação, chamou minha atenção quanto à 

utilização do termo “instrumental teórico” em relação ao sistema filosófico peirceano. Assim, aqui, acrescento 

“Heurística”, para usar o termo ao qual o próprio Peirce se refere ao seu sistema filosófico na Primeira Parte de 

sua Arquitetônica.  
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1.2.3. Metafísica
237

 

 
O que é a consciência ou a mente; quero dizer, ela é um 

contínuo único como Espaço-Tempo, que é, para 

diferentes propósitos variavelmente quebrado por aquilo 

que ele contém; ou será composta de átomos sólidos, ou 

será mais como um fluido? [...] Haverá, por exemplo, 

qualquer tendência geral no curso dos eventos, qualquer 

progresso em uma direção como um todo? Peirce. EP 2, 

375.
238

 

 

Agora vamos adentrar o terceiro ramo peirceano da Filosofia, a Metafísica – que, 

segundo Peirce, difere da metafísica tradicional,
239

 pois a sua está fundada não apenas nos 

dois ramos anteriores, a Fenomenologia (Primeiridade, Segundidade, Terceiridade) e nas 

Ciências Normativas (Estética, Etica, Logica), mas também na Matemática (Mônada, Díade, 

Tríade). 

No ensaio An Outline Classification of the Sciences (1903; “Um esboço da 

classificação das ciências”), Peirce classifica assim a sua Metafísica:  

 

A metafísica busca dar conta do universo da mente e da matéria. A ciência 

normativa está fundada em grande parte na fenomenologia e na matemática; 

a metafísica na fenomenologia e nas ciências normativas. (EP 2, p. 259) 

No ensaio The Basis of Pragmaticism in the Normative Sciences (1906; “As bases do 

pragmaticismo nas ciências normativas”), Peirce diz: 

 

A metafísica é a designação própria para o terceiro e último departamento da 

cenoscopia, que em certos lugares se junta à idioscopia, ou ciências 

                                                           
237

 Para uma Introdução à Metafísica, recomendamos o artigo de Simon Blackburn, professor da Universidade 

North Carolina, Metafísica, no Compêndio de Filosofia [The Blackwell Companion to Philosophy], editado por 

Nicholas Bunnin e E. P. Tsui-James. São Paulo: Loyola, 2002, pp. 65-90, que ele divide em cinco partes: (1) A 

metafísica e seus críticos (“O principal tema da investigação metafísica é relacionar, de algum modo, de 

maneira inteligível, a classe dos fatos extraordinários com a dos fatos ordinários”, 68); (2) Análise e lógica (“A 

metafísica necessita de um método, mas que método pode ser esse?”, 74); (3) Naturalismo e identidade (“O 

naturalista pensará que, num importante sentido, cérebros e comportamento são tudo o que há. O que dizer então 

sobre a mente?”, 83 & “Na verdade, pode-se asseverar que toda a discussão sobre tais identidades permanece à 

espera de uma obra de análise que, infelizmente, ainda não se completou”, ibidem); (4) Superveniência; e, (5) 

Conclusão (“A minha própria crença é que a melhor maneira de conceber a metafísica é como um oceano para o 

qual convergem todos os rios intelectuais”).  
238

 The Basis of Pragmaticism in the Normative Sciences (1906; “As bases do pragmaticismo nas ciências 

normativas”). Estes são exemplos que Peirce dá das questões relacionadas à Metafísica. 
239

 Já no ensaio Philosophy and the Conduct of Life (1898; “A filosofia e a conduta da vida”) Peirce critica a 

metafísica (e os metafísicos) tradicionais dizendo: “A metafísica jamais fará qualquer avanço até que se unja da 

matemática deste tipo”. (EP 2, p. 36) Ele refere-se à sua “lógica dos relativos”, “que raciocina sobre 

‘continuidade’, tópicos geométricos ou ‘topologia’ e as ‘teorias das funções’”. (Ibid., ibidem) Ver também a 

crítica (mais ácida) aos metafísicos tradicionais – Descartes e Hegel – no ensaio The Basis of Pragmaticism in 

the Normative Sciences (1906; “As bases do pragmaticismo nas ciêncais normativas”) em EP 2, p. 375.   



97 

 

especiais. Seu negócio é o estudo das características mais gerais da realidade 

e dos objetos reais. (EP 2, p. 375)
240

 

 

Ainda no ensaio An Outline Classification of the Sciences (1903; “Um esboço da 

classificação das ciências”), Peirce diz, 

 

A Metafísica pode ser dividida em (i) Metafísica Geral, ou Ontologia; (ii) 

Metafísica Psíquica, ou Religiosa, preocupada principalmente com as 

questões [a respeito de] (1) Deus, (2) Liberdade, [e] (3) Imortalidade, e (iii) 

Metafísica Física, que discute a natureza real do Tempo, Espaço, Leis da 

Natureza, Matéria, etc. 

  

Beverly Kent,
241

 no entanto, assevera que, em sua “Versão Perene” (1903), Peirce 

optou pela seguinte divisão: 

 

 

1.2.3.1. Ontologia 

1.2.3. Metafísica   1.2.3.2. Cosmologia 

      1.2.3.3. Metafísica Religiosa 

 

Nós seguiremos a tese de Kent posto que ela está em Simetria (categorial) com o 

restante da “Arquitetônica” de Peirce.  

 

Veja, caro leitor, que a Ontologia está associada ao elemento “monádico” na 

Matemática; à Fenomenologia na Filosofia, e dentro desta, à Primeiridade, com a sua 

Qualia; entre as Ciências Normativas, ela está relacionada à Estética e ao Sentimento (entre 

as funções da psique); na Lógica ela está associada ao “Objeto Dinâmico” e entre os 

“Signos” à primeira tricotomia, Ícone-Qualisigno-Rema. Como veremos mais adiante, a 

Ontologia em si, de acordo com Peirce, “descobre os tipos de fenômenos no universo 

psicofísico e busca determinar sua natureza”. (Kent, 134) 

                                                           
240

 Vale a pena ler todo o ensaio em questão pelo número de perguntas que Peirce considera que é atributo do 

metafísico se fazer, como “É o Tempo algo real?”, “Como é a mente ou a consciência?” etc.  
241

 Beverly Kent. Charles S. Peirce: Logic and the Classification of the Sciences. Kingston & Montreal: McGill-

Queen’s University Press, 1987. Para início da “Versão Perene”, ver p. 121; para um Resumo da “Classificação 

Perene”, ver pp. 134-35. A Professora Doutora Lucrécia Ferrara chamou minha atenção, na Banca de 

Qualificação, pelo fato de eu ter alterado a sequência supostamente correta – Ontologia, Metafísica Religiosa, 

Cosmologia – para Ontologia, Cosmologia, Metafísica Religiosa. Segui a tese da “Perennial Version” (“Versão 

perene”) de Beverly Kent, que considero mais adequada, posto que em simetria com as Ciências Especiais, uma 

vez que a “Cosmologia” está relacionada com as “Ciências da Natureza”; e, a “Metafísica Religiosa” com as 

“Ciências Psíquicas”, como veremos. 
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Já a Cosmologia está associada ao elemento “diádico” na Matemática (“A hipótese 

possível mais simples”, diz Peirce, “é a de que há dois objetos” (CP 4.250; ver Nota 54, p. 

32); às Ciências Normativas na Filosofia (posto que é aqui que há “oposição”), e dentro 

destas, à Segundidade, com as suas Quantidades (estamos no múltiplo e no devir; o 

Existente); entre as Ciências Normativas, ela está relacionada à Ética e à Vontade (à 

Conduta). Como veremos mais adiante, a Cosmologia em si, de acordo com Peirce, “estuda 

as relações dinâmicas nas descrições essenciais dos fenômenos no universo” (Kent, 134) 

especialmente entre as Ciências da Natureza e as Ciências Psíquicas, e dentro da primeira, o 

“Meso-mundo” – a Química, a Biologia, a Geologia (entre o “micro-mundo” a Física 

Quântica e o “macro-mundo” da Astronomia) – e, dentro da segunda, o “Homem” 

(Haecceitas), entre a Psicologia e a Religião (“interioridade”) e a Antropologia e Sociologia 

(“exterioridade”), embora, como veremos, esses elementos – a “exterioridade” e a 

“interioridade” – são mais modos de “ver” (fazer uma leitura de) o mundo (Terceiro do 

Terceiro), ora através das lentes do Segundo do Terceiro (dos “sentidos”), ora através das 

lentes do Primeiro do Terceiro (do “sentimento”), com seus desdobramentos. 

Quanto à Metafísica Religiosa, ela está associada ao elemento “triádico” na 

Matemática (“Contínuo”); à Metafísica na Filosofia (posto que é aqui que se resolvem as 

“oposições” anteriores), e dentro desta [Filosofia], na Fenomenologia, à Terceiridade, com 

as suas Leis; entre as Ciências Normativas, ela está relacionada à Lógica e ao Pensamento (à 

Reflexão). Como veremos mais adiante, a Metafísica Religiosa em si, de acordo com Peirce, 

“investiga o universo em relação aos interessas espirituais humanos”, (Kent, 134) 

especialmente entre as Ciências Psíquicas, e dentro desta – especialmente na Psicologia, na 

Religião, e na Poesia -, a relação do Homem consigo mesmo, com Deus e com a Natureza e 

os outros. 

 

1.2.3.1. Ontologia 

 

Mas cada um cumpre o Destino -/ Ela dormindo 

encantada,/ Ele buscando-a sem tino/ Pelo processo 

divino/ Que faz existir a estrada. Fernando Pessoa. Eros 

e psique (Cancioneiro) IN Obra Poética. Rio de Janeiro: 

Nova Aguilar, 1986, p. 115. 
 

Nada é mais verdadeiro do que a verdadeira poesia. E 

permitam-me que lhes diga aos cientistas que os artistas 

são observadores muito mais refinados e mais precisos 

do que eles, exceto por minúcias especiais que o cientista 

procura. (EP 2, 193). 
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Onde colocar o Amor (Ágape) na Metafísica peirceana? Deveria ele ser inserido na 

Ontologia, posto que aquele é um Sentimento? Ou deveria ele ser alocado à Cosmologia, uma 

vez que este é o lugar da Vontade e, depois de Freud, sabemos que esta é filha (consciente) do 

Desejo (Eros)
242

? Ou se deveria ele ser posto na própria Metafísica Religiosa, visto que, para 

Peirce, esse Amor é um tipo sofisticado de Amor, o Ágape (de herança paulina) e, assim, só 

pode ser conhecido a posteriori.  

Uma vez que, para Peirce, o Terceiro (Tríade; Lógica; Pensamento) depende do 

Segundo (Díade; Ética; Vontade) e este do Primeiro (Mônada; Estética; Sentimento), 

decidimos alocá-lo ao Primeiro, i.e., à Ontologia, visto que ele é a dynamis que “anima” 

(alma) todo o Edifício (“vivo”) peirceano, como veremos a seguir. 

Como ponte entre os ramos anteriores da “Arquitetônica” de Peirce, vamos então 

tecer algumas considerações metafísicas - a partir de tudo o que vimos até agora: na 

Matemática, na Fenomenologia, com suas três Categorias e nas Ciências Normativas, com 

suas três ciências, Estética, Ética e Lógica, especialmente esta última, a Lógica.
243
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 Em sentido platônico (O Banquete) e neoplatônico. 
243

 Nosso intuito é mostrar que o verdadeiro contínuo que está por trás dos três ramos da Metafísica peirceana – 

Ontologia, Cosmologia e Metafísica Religiosa -, quer seja, o “motor” (dynamis) que move o Objeto Dinâmico, a 

Semiose (sígnica) e o Interpretante Dinâmico - é o Amor (Ágape). Remetemos o leitor ao precioso ensaio 

Evolutionary Love (1893; “Amor evolucionário”) IN EP 1, 352-371. Depois nos debruçaremos sobre cada um 

dos ramos de sua Metafísica. (Ver p. 113) 

 

Signo 
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Se atentarmos para o diagrama acima a primeira coisa que vamos perceber é que a 

Lógica deu conta do Signo – ora em relação ao Objeto, que nele é denominado de Objeto 

Imediato, ora em relação ao Interpretante, que nele é denominado de Interpretante Imediato -

, mas não lidou nem com o Objeto Dinâmico nem com o Interpretante Dinâmico – e muito 

menos com o Dinamismo que anima o Objeto, o Signo e o Interpretante e da Força que faz o 

Objeto Dinâmico evoluir (Sinequismo) rumo ao (virtual) Interpretante Final. Não é seu 

papel; este cabe à Metafísica, pois ela é fruto de um distanciamento salutar. 

Vimos na Matemática (matriz) que há apenas três elementos necessários para que 

haja entendimento de todos os fenômenos no Universo: o elemento “monádico”, o elemento 

“diádico”, e o elemento “triádico”. Essa “matriz” vai servir de “fundamento” a todas as 

Tricotomias na Filosofia, na Fenomenologia (Primeiridade, Segundidade, Terceiridade), nas 

Ciências Normativas (Estética, Ética e Lógica), dentro da própria Lógica (Gramática 

Especulativa, Crítica, Metodêutica) e todas as Tricotomias dentro do universo sígnico (a do 

Signo em relação ao Objeto Dinâmico, do Signo em relação a si mesmo, e do Signo em 

relação ao Interpretante), mas desconheço que algum scholar peirceano tenha se dado conta 

de que na Fenomenologia há um Objeto (Dinâmico) que “aparece” (“phaneron”) para uma 

Mente (qualquer; agora sabe-mo-lo Interpretante Dinâmico), que o “vê” [“com olhos de 

artista” (Primeiridade)],
244

 que “atenta para ele”, i.e., percebe-o como sendo um existente 

particular (Segundidade); e, “generaliza” (subsume os “particulares” a um “universal”; 

Terceiridade).  

Vimos nas Ciências Normativas
245

 que isso que “aparece” – o Objeto Dinâmico – 

antes de chegar “a uma mente qualquer” – o Interpretante Dinâmico – passa, 

                                                           
244

 Temos reservas quanto a este “ver”, pois no estado de Primeiridade – como no Ícone, Qualisigno e Rema & e 

na Contemplação Estética & no ponto zero da Cosmologia & no instante, que rompe com o continuum temporal 

e existencial - há uma “fusão” entre o Sujeito e o Objeto. Há, na mística, um “ver”, mas é com um outro “olho” e 

não há, nessa experiência nem sujeito nem objeto. Isto não é estranho a Peirce, que, no ensaio Immortality in the 

Light of Synechism (1893; “A Imortalidade à Luz do Sinquismo”; ver este ensaio traduzido no Apêndice 3.1), 

fala do “Hino Bramânico: “Eu sou aquele Self puro e infinito, que é beatitude, eterno, manifesto, todo-permeante 

e que é o substrato de tudo o que tem nome e forma” [que os editores críticos do EP 2 dizem pertencer às 

Upanishads (Notas, p. 503) e dão a fonte MS S 70:7] e, mais adiante diz que “o sinequismo (o evolucionismo 

peirceano) nega que haja quaisquer diferenças imensuráveis entre os fenômenos” (EP 2, p. 3) e, para espanto de 

muitos, “que o sinequismo reconhece que a consciência carnal não é senão uma parte pequena do homem”. 

(Ibid, ibidem; nossa ênfase) Ele fala, também, da “consciência social” e termina dizendo que “quando a 

consciência carnal se for na morte, nós veremos imediatamente que todo o tempo tivemos uma viva 

consciência espiritual que nós estivemos confundindo com alguma coisa diferente”. (Ibid., ibidem; nossa 

ênfase) Naturalmente, com o eu empírico ou ego, que lá atrás, no ensaio Questions Concerning Certain Faculties 

Claimed for Man (1868; “Questões concernentes a certas faculdades clamadas pelo homem”) em EP 1, p. 20, ele 

associou ao erro e à ignorância. 
245

 “Assim, estas subseção B parece muito perto de ter realizado seu propósito, que era esboçar um modo de 

mostrar que é o dualismo das ciências normativas em que reside sua quintessência”. Peirce. The Basis of 

Pragmaticism in the Normative Sciences (1905; “As bases do pragmaticismo nas ciências normativas”) em EP 2, 

p. 381. 
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necessariamente, pelo Signo, pois a mensagem é mediada pelo Signo, mas não conheço 

nenhum scholar peirceano que tenha se dado conta de que, para haver Semiose, há de haver 

algum “elemento vivo” que o anima.
246

 É óbvio demais para ser percebido... (Ver estória Sufi, 

p. 233). 

Agora na Metafísica, temos que nos perguntar sobre a natureza desse Objeto 

Dinâmico, desse Interpretante Dinâmico e da dynamis que “anima” a Semiose. Seria o Amor 

Criativo (Ágape), como quer Peirce?  

A Ontologia vai perguntar sobre o Ser. Para Peirce -, como para Hegel - “Ser é 

Conhecer” e “só podemos conhecer aquilo que aparece” (e persiste no Tempo). Devemos nos 

perguntar se isso assim é, porque de fato há um mundo que “aparece” (Segundidade, Objeto 

Dinâmico, Existência), mas não conhecemos – pela via dos sentidos - suas duas 

“interioridades”: nem aquela relacionada à Primeiridade, ao Dinamismo e às Qualidades 

(estéticas ou místicas) – às quais só podemos ter acesso através do Sentimento (Instinto, 

Crença); nem àquela relacionada à Terceiridade, ao Interpretante Dinâmico e às Leis (Razão). 

Mas, então temos aqui um problema sério a resolver. Na nossa Existência como 

indivíduos (de fato!; “de carne e osso”, diria Peirce ver  Nota 39, p. 27), i.e., mais do que 

“particulares”, “singulares”, como diria Schelling, vamos confiar mais na Razão 

(Terceiridade, Lógica, Leis), i.e., nos Universais, ou no Sentimento (Primeiridade, Estética, 

Instinto)?  

Peirce não tem qualquer dúvida: “em questões de importância vital, não devemos 

confiar na razão – que é superficial -, mas no instinto, na crença”.
247

 E no final da vida, 

primeiro ele se deu conta de que “nossos pensamentos logicamente controlados compõe uma 

parte pequena da mente”.
248

   

Isto nos leva a um das teses que queremos defender, aqui, a de que não é que “tudo o 

que existe é signo”. “Tudo que existe é OdSI” (“O” de “Objeto”; “d” de “dinâmico”; “S” de 

“Signo” e “I” de “Interpretante”), quer seja, um Continuum vivo (animado pelo Amor). Só 

para efeitos didáticos é que distinguimos (de-finimos, fatiamos) todas as coisas (como 

faremos na Parte 2, com as Ciências Especiais). Esta é a ideia do Continuum que já estava 

presente na Matemática de Peirce, que o levou a dizer que “os pontos não são mais partes das 
                                                           
246

 Vimos, na Matemática, Peirce afirmar que “o tempo, com sua continuidade, logicamente envolve algum outro 

tipo de continuidade que não a sua. O tempo, como uma forma universal da mudança, não pode existir a menos 

que haja algo para passar pela mudança, e para passar por mudança contínua o tempo, deve haver uma 

continuidade de qualidades mutáveis”. (The Law of Mind IN EP 1, 323) Mais adiante Peirce afirmaria que “a 

primeira característica de uma ideia geral é a de que se trata de um sentimento vivo”. (Ibid., 325; nossa ênfase; 

ver p. 36). 
247

 Philosophy and the Conduct of Life (1898; “A filosofia e a conduta da vida”) em EP 2, p. 32-33. 
248

 Pragmatism as the Logic of Abduction (14/5/1903; “Pragmatismo como a lógica da abdução”) em EP 2, 241. 
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linhas [como seriam para Cantor e Dedekind]”, pois para ele, os pontos estariam relacionados 

à linha, mas apenas como possibilia. Para ele o (verdadeiro) Contínuo está no Terceiro, e a 

Metafísica é o Terceiro (ramo da Filosofia) por excelência, mas o Terceiro (Lei) contém o 

Primeiro (o Amor) e o Segundo (Existência). O que estamos querendo dizer, expliquemos, é 

que, quando estamos imersos em um “estado de Primeiridade” somos “OdSIs” (o 

Continuum) sem sabermos que o somos (estado “monádico”). Então, vem outro (fragmento 

do) “OdSI” e nos “arranca” (Segundidade) desse “estado de Primeiridade” e, somos 

invariavelmente obrigados a “atentar para o fato” de que “há algo em vez de nada” – i.e., que 

há, de fato, Existência (Segundo), composta de milhões de outros (fragmentos – “pontos” 

como possibilia - de) “OdSIs” e, então, temos que recorrer ao Terceiro do Terceiro para 

“mediar”. 

Para nós, ao fim e ao cabo, “mediar” é fazê-lo não apenas como matemático, 

fenomenólogo ou lógico, mas como metafísico.
249

 Qual a natureza deste “OdSI” que sou (e 

que tudo no universo manifesto é)? “Somos existentes materiais?” Assim “(a)parece” “visto 

de fora”, como diz Peirce, mas “a matéria é mente envelhecida”.
250

 Então, podemos dizer que 

nós – ou a nossa parte visível aos sentidos (“faneron”) - somos compostos de mente 

envelhecida, i.e., de qualidades mentais que, no decorrer da evolução (Sinequismo) foi 

“adquirindo hábitos”, que se tornaram “lei”.  

Nossos “corpos físicos” são, indubitavelmente, fruto da evolução (ticástica e 

anacástica). Mas, o que os move? Que dinamismo é esse? Que força é essa? Há então um a 

priori (velado) na Metafísica peirceana? Ele diz que o motor do seu evolucionismo é o Amor 

(Ágape).
251

  

Mas devemos nos perguntar: e qual é o propósito da evolução? Nesse mesmo ensaio 

Peirce responde: “[O] desenvolvimento agapástico do pensamento, se ele existe, é distinto 

por seu caráter teleológico, e este propósito é o desenvolvimento de uma ideia” (Ibid., 

                                                           
249

 “Para Schelling, tal como para Fichte (tal como também já para Kant, sob a figura da razão legisladora), a 

filosofia é obra da liberdade, nasce quando o espírito se separa da natureza, para se interrogar sobre ela e sobre si 

mesmo”. Carlos Morujão em Introdução à obra de Schelling. Ideias para uma Filosofia da Natureza, p. 12. 

“Só quem saboreou a liberdade pode sentir a ânsia do tornar tudo semelhante a ela, e alargá-la”. Schelling. 

Investigações filosóficas sobre a essência da liberdade humana, p. 54. 
250

 “A doutrina materialista parece-me um tanto repugnante à lógica científica e ao senso comum. (...) A única 

teoria inteligível do universo é aquela do idealismo-objetivo, de que a matéria é mente envelhecida, hábitos 

inveterados tornando-se leis físicas”. Peirce. The Architecture of Theories (1891; “A arquitetura das teorias”) em 

EP 1, pp. 292-293.  
251

 Evolutionary Love (1893; “Amor evolucionário”) em EP 1, p. 352-371. 
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369; nossa ênfase). Já vimos, anteriormente, que para Peirce essa ideia é “um símbolo”; 252
 e 

que “esse símbolo é o homem”.
253

 O Homem-Símbolo, sendo o Terceiro – produto da 

Evolução (Sinequismo) - traz em si o Segundo (Existência) e o Primeiro (Sentimento).  

Quer seja, há um Instinto (Eros),
254

 que impele (se manifesta como) um Pluriverso 

de Qualidades, coalhado de Possibilidades, com plena Liberdade – que Peirce denomina, 

metafisicamente, de “estado indeterminado”
255

 ou Acaso (que Peirce denominou de 

“Tiquismo”) – e que ele categoriza como Primeiridade (na Fenomenologia), Admirabilidade 

(na Estética), Ícone, Qualisignio e Rema (na Lógica) e que a Ontologia (na Metafísica) tem 

que dar conta - que “evolui” desse estado de “vagueza”
256

 até se tornar um Universo – este, 

não outro! – de Existentes, de Objetos Particulares, de OdSIs - que Peirce denomina, 

metafisicamente, de “estado de estrita necessidade, que ele categoriza como Segundidade (na 

Fenomenologia), Ação-Reação (na Ética; volveremos a ela), Índice, Sinsignio e Dicente (na 

Lógica) e que a Metafísica Religiosa (na Metafísica) tem que dar conta –; mas a evolução 

(Sinequismo)
257

 não parou aqui.  

                                                           
252

 “O único tipo de signo que é possivelmente capaz de responder ao propósito é aquele que representa seu 

objeto em virtude da disposição do intérprete, - quer seja, um Símbolo”. A Sketch of Logical Critics (1909; “Um 

esboço de crítica lógica” em EP 2, p. 461). 
253

 “Lógico é aquilo que é necessário admitir para tornar o universo inteligível. E o primeiro de todos os 

princípios lógicos é que o indeterminado deve determinar-se da melhor maneira possível. (...) Então, a 

indeterminação pura tendo desenvolvido determinadas possibilidades, a criação consistiu em mediar entre as 

reações sem lei e as possibilidades gerais pelo influxo de um símbolo. Este símbolo foi o propósito da criação. 

Seu objeto era a enteléquia de ser, que é a última representação. Nós agora somos capazes de compreender o que 

juízo e asserção são. O homem é um símbolo. New Elements (1904; “Novos elementos” em EP 2, p. 324; nossa 

ênfase). Tanto é verdade que “o homem é um símbolo [...] e “o propósito da criação” que Peirce irá distinguir 

claramente, em sua Idioscopia, entre as “Ciências da Natureza” e as “Ciências Psíquicas” ou “Humanas”. Querer 

eliminar o “Homem” do cenário é como querer remover o “Símbolo” (o “Argumento” & o “Legisigno”) da 

Semiótica, o que significa ficar sem pensamento e sem palavras, isto é, ficar-se reduzido à afasia, para dizer o 

mínimo. E que tipo de Homem-Símbolo haverá de negar seu estatuto? 
254

 Peirce. Evolutionary Love (1893; “Amor evolucionário”) em EP1, p. 352. 
255

 Ibri dedica todo um capítulo de sua obra, Kosmos Noetos – “O Indeterminismo Ontológico e a Matriz 

Evolucionista” (pp. 39-53) – a este tema metafísico. 
256

 Ver Mihai Nadin. The Logic of Vagueness and the Category of Synechism (“A lógica da vagueza e a categoria 

do sinequismo”) em The Relevance of Charles Peirce (“A relevãncia de Charles Peirce”; editado por Eugene 

Freeman). La Salle (Illinois): The Hegeler Institute. Monist Library of Philosophy, 1983. 
257

 “Sinequismo significa a tendência de considerar tudo como contínuo”. Peirce. Immortality in the Light of 

Synechism (4/5/1893; “A imortalidade à luz do sinequismo”) em EP 2, p. 1, ensaio este de que oferecemos 

tradução neste trabalho, no Apêndice 3.1. Ver António Machuco Rosa. “O Conceito de Continuidade em Charles 

S. Peirce”. Lisboa: Fundação Gulbenkian, 2003, para quem “o conceito de continuidade [em Peirce] deve 

realizar a síntese de domínios aparentemente irredutíveis da experiência” (por meio de uma estrutura contínua 

subjacente à ação mental) e é também “o operador de síntese de conceitos em oposição” (graças aos esquemas 

discretos da lógica; p. 20). Para outros pontos de vista mais recentes do contínuo em Peirce, ver (1) Hilary 

Putnam. Peirce’s Continuum (“O contínuo de Peirce”) em Kenneth Laine Ketner (Editor). Peirce and 

Contemporary Thought – Philosophical Inquiries (“Peirce e o pensamento contemporâneo – Investigações 

filosóficas”). New York: Fordham University Press, 1995; (2) Lucia Santaella. “Os significados pragmáticos da 

mente e o sinequismo em Peirce” em COGNITIO – revista de Filosofia #3 (Nov. 2002), pp. 97-106; (3) Lucia 

Santaella. “Sinequismo e onipresença da semiose” em COGNITIO – revista de Filosofia Volume 8.1 (Jan. a Jun. 

2007), pp. 141-149 & Carlo Sini. Semiotics of the Continuum and the Logic of the Universe (“Semiótica do 

contínuo e a lógica do universo”) em Rossella Fabbrichesi & Susanna Marietti (Editores). Semiotics and 
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Vejamos, a seguir, como esse Amor Criativo se manifesta na espaço-temporalidade, 

evolui. 

 

 

1.2.3.3. Cosmologia 

 

Uma corrente sutil de incontáveis anéis/ O próximo leva-

nos aos últimos quartéis;/ O olho, aonde quer que vá, 

augúrios glosa,/ E fala todas as línguas a rosa;/ E, para 

se fazer homem, a minhoca se esforça/ Por escalar todas 

as espiras da forma. Ralph Waldo Emerson. A Natureza 

IN The Selected Writings of Ralph Waldo Emerson, 2. 

 

Falar em Cosmologia – em Peirce – é falar de Evolução (que ele batizou de 

“Sinequismo”) e este está irremediavelmente associado ao Contínuo (Matemático) e ao 

Agapismo (na Metafísica), como “motor” (ou dynamis) de seu evolucionismo. 

É espantoso – para um Poeta (ou para um Filósofo ou Cientista refinados) – que haja 

algo ao invés de nada. E mais espantoso ainda é que ao se “atentar para” cada “ponto” desse 

Continuum -, que é o que faremos na Idioscopia -, possamos “ver” (nos dar conta de) que isso 

que se manifesta e evolui é extraordinariamente Inteligente (e Inteligível). Porque isso é 

assim? 

 

Noutras palavras, nossa Razão tem parentesco [“is akin”] com a Razão que 

governa o universo; devemos assumir isso ou desesperar de descobrir algo. 

Peirce. Excerpts of Letters to William James (1909; “Excertos de Cartas a 

William James”), IN EP 2, 502. 

 

Esse parentesco, já o explicamos alhures, essa notável Simetria, entre a Razão 

(Universal) e a Razão (Humana) deve-se ao fato de que não há realmente nenhuma diferença 

entre elas. Por isso Peirce pode dizer: 

 

Quando a consciência carnal desaparecer na morte, nós haveremos de, 

imediatamente, nos dar conta de que sempre tivemos, o tempo todo, uma 

consciência espiritual que viemos confundindo com algo diferente. Peirce. 

Immortality in the Light of Synechism (Maio 1893; “A imortalidade à luz do 

sinequismo”) IN EP 2, p. 3. 

 

Já vimos que cada um de nós faz parte desse (é esse) “Objeto Dinâmico” – desse 

Continuum (“vivo”) que preferimos batizar de “OdSI”, posto que não é apenas “Objeto 

                                                                                                                                                                                     
Philosophy in Charles Sanders Peirce (“Semiótica e filosofia em Charles Sanders Peirce”). Newcastle 

(Inglaterra): Cambridge Scholars Press, 2006. 
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Dinâmico”, mas um “Objeto Dinâmico”, “encarnado” no Sensível (Segundo), mas 

“embebido” pelo “Sentimento” (talvez aí esteja a raiz dessa Dynamis) e “enervado” pela 

“Inteligência” (capaz de Semiose, de produzir “Interpretantes”) e de nos levar, através da 

Reflexão a uma Conduta Razoável (e até Admirável). 

Espantoso – e só a Metafísica pode nos proporcionar este espanto, pelo 

distanciamento – que haja um “OdSI” que se manifeste de forma tão Inteligente (e 

Inteligível; senão não haveria Ciência). Que este “OdSI” se manifeste tão ordenadamente.
258

  

O Poeta Metafísico “vê” a Espiral (matemática; por exemplo, a de Fibonacci, c. 

1170-c.1250) na Concha do Caramujo e na Galáxia, vê a inacreditável Inteligência presente 

no Sistema Solar (Kepler, 1571-1630), no planeta Terra (Alexander von Humboldt,1769-

1859; com seus 4.5 bilhões de anos) -, com sua Lava, seus Reinos Mineral, Vegetal e Animal 

– e no surgimento inacreditável do Homo sapiens sapiens -, capaz de criar e compreender 

Símbolos,
259

 usar Legisignos e produzir Argumentos, patentes na Matemática, na Filosofia, 

nas Ciências Especiais e capaz de viver em Sociedade mediante “Contratos Sociais” 

(Rousseau), e capaz de produzir Cultura e de transmiti-la a seus pósteros. 

Esse conhecimento que é transmitido veremos na Parte 2 (na Idioscopia); aqui 

interessa-nos saber – metafisicamente - sobre essa Evolução (Sinequismo) e porque é tão 

Inteligente. 

Ela evolui, segundo Peirce, porque, 

 

A analogia sugere que as leis da natureza são ideias ou resoluções na mente 

de alguma consciência vasta, que, quer suprema ou subordinada, é uma 

Deidade relativa a nós. Peirce. The Seven Systems of Metaphysics 

(16/4/1903; “Os sete sistemas de metafísica”) IN EP 2, 184-85. 

 

A teoria inteligível do universo é aquela do idealismo objetivo [de 

Schelling], a de que a matéria é mente cansada [“effete mind”], hábitos 

inveterados se tornando leis físicas. Peirce. The Architecture of Theories 

(Janeiro1891; “A arquitetura das teorias”) IN EP 1, 293. 

 

O desenvolvimento agapástico do pensamento deveria, caso exista, ser 

distinguido por seu caráter proposital [“purposive character”], este sendo o 

                                                           
258

 “Tal continuidade é dada na percepção, quer seja, que não importa o que os processos psíquicos subjacentes 

possam ser, nós conseguimos perceber um genuíno fluxo de tempo, de tal modo que os instantes se fundem uns 

com os outros sem separada individualidade”. Peirce. Pragmatism as the Logic of Abduction (“O pragmatismo 

como a lógica da abdução”) IN EP 2, 238. 
259

 Vale a pena conhecer a explicação que George Herbert Mead (18643-1931) dá para o surgimento dos 

“Símbolos” através da “imitação dos gestos” em The Social Self (1913; “O self social”). Para uma introdução ao 

pensamento deste pragmatista (psicólogo-social), ver Gary A. Cook. George Herbert Mead IN A Companion to 

Pragmatism (“Um compêndio do pragmatism”), pp. 67-78. 
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desenvolvimento de uma ideia. Peirce. Evolutionary Love (Janeiro 1893; 

“Amor evolucionário”) IN EP 1, 369. 

 

Não é exatamente o que diz Emerson na epígrafe que escolhemos para a 

Cosmologia? O que Evolui, aquilo que se manifesta (inteligentemente e amorosamente) é o 

próprio Deus.  

Analisemos o ensaio peirceano, Evolutionary Love (1893; “Amor evolucionário” IN 

EP1, 352-371), pois ele é importante por dois motivos: (i) ele fornece uma ponte entre a 

Ontologia e a Cosmologia (e fornece um fundamento para a Metafísica Religiosa); e (ii) 

encontra um lugar para o darwinismo e o lamarkismo dentro da “Arquitetônica” peircenana, 

mas que somente o Amor criativo (Ágape) é capaz de superar “o evangelho da ganância” (a 

que Peirce se refere neste precioso ensaio).  

Temos, assim, para Peirce, três tipos de Evolução (associadas a seu Triadismo): (i) a 

evolução por variação fortuita (darwinismo; ticástica); (ii) a evolução por necessidade 

mecânica (lamarkismo; anancástica);
260

 e, (iii) a evolução pelo amor criativo (agapástica).  

As duas primeiras formas seriam, para Peirce, “formas degenerativas do agapismo” 

(EP1, 362). Para Peirce, “o desenvolvimento agapástico do pensamento deveria, se existir, ser 

distinguido por seu caráter proposital (“purposive character”), este propósito sendo o 

desenvolvimento de uma ideia” (EP1, 369). Que ideia seria esta?  

 

Aquilo que é lógico é o que é necessário admitir de modo a tornar o universo 

inteligível. E o primeiro dos princípios lógicos é que o indeterminado deva 

se determinar da melhor maneira possível. Um caos de reações totalmente 

destituído de qualquer abordagem à lei é absolutamente nada; e, portanto, 

um puro nada foi tal caos. Então, o puro indeterminismo tendo desenvolvido 

determinadas possibilidades, a criação consistiu em mediar entre as reações 

sem lei e as possibilidades gerais através do influxo de um símbolo. Este 

símbolo foi o propósito da criação. Seu objeto foi a enteléquia do ser, que é a 

última representação. Agora já podemos saber o que o juízo e a asserção são. 

O homem é um símbolo. Peirce. New Elements (1904; “Novos elementos”) 

IN EP 2, 324. 
 

Vejamos se esta “ideia” – o Símbolo e seu Argumento mais cabal - não está na sua 

Metafísica Religiosa, que veremos a seguir. 

 

 

 

                                                           
260

 Mas também genética, em sentido mendeliano (não schellingueano). 
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1.2.3.2. Metafísica Religiosa 

 

Mas seria tolo supor que o propósito de qualquer teoria 

metafísica com respeito ao modo de ser do perfeito seja 

destruir aquela aspiração àquele perfeito que constitui a 

essência da religião. The Order of Nature (1878; “A 

ordem da natureza”) IN EP 1, p. 184. 
 

O que é, então, que vai acontecer com todo um povo, o 

que é que esta civilização que é o resultado da história, 

mas jamais se completa? Nós não somos capazes de 

chegar a uma concepção completa disso. Peirce até 

introduz um elemento religioso em sua explicação de 

suas intenções. “Nós podemos dizer que é um processo 

através do qual o homem [...] se torna, gradualmente, 

cada vez mais imbuído do Espírito de Deus”. E, 

sugerindo a importância da ideia de continuidade, que é 

essencial ao seu sinequismo e realismo evolucionário, ele 

diz, “Quando passamos a estudar o grande princípio da 

continuidade e vemos como tudo é fluido e que cada 

ponto participa diretamente do ser de cada outro, isso 

mostrará como o individualismo e a falsidade são um e o 

mesmo’”. (Hausman, 1993, 46)
261 

 

Naturalmente, por se tratar do Terceiro ramo da Filosofia, a Metafísica, já não 

estamos mais lidando com os individuais “encarnados” (Segundo), dentre a pluralidade de 

Possibilidades oferecidas pelo Primeiro (Fenomenologia). Estes “Individuais” existem, como 

“pontos” na linha (contínua), como vimos na Matemática – mas agora estão totalmente 

subsumidos pelo Universal (Terceiro),
262

 que na Matemática Peirce descreve como Contínuo, 

e na Cosmologia (Metafísica) ele associou (simetricamente) ao Sinequismo, do mesmo modo 

que estes dois conceitos devem estar (simetricamente) associados à Lógica, que é a Terceira 

Ciência Normativa. 

O mais importante, para nós, aqui, é não nos perdermos em um monismo anódino. 

Hausman lança-nos uma boia de salvação ao mostrar que “a relação triádica é fundamental 

para a intelegibilidade”. O que isto significa? Que se é verdade que o que ocorre, de fato, “não 

é que pensamos, mas que estamos no pensamento”,
263

 então, darmo-nos conta disto é 

                                                           
261

 Vale a pena ler todo o ensaio em questão pelo número de perguntas que Peirce considera que é atributo do 

metafísico se fazer, como “É o Tempo algo real?”, “Como é a mente ou a consciência?” etc.  
262

 “Esta independência do apego a algo, incluindo ao sujeito”. Hausman, 1993, 125. Quando lidarmos, na Parte 

2, com o ramo da Religião, e sua dimensão “Mística”, veremos que o “desapego” tem um papel importante na 

Senda. 
263

 (CP 5.289). A noção de Dharma no Budismo traz o mesmo elemento impessoal: significa, por um lado, a Lei 

(encarnada), na noção de Dharma-kāya; e, por outro, o do cerne da Realidade, na noção de Dharma-dhātu. Não 

deixa de ser curioso que, o estágio mais elevado de Samādhi (Estado Unitivo, Integrado), no Yoga clássico 
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compreender, como Sidarta Gautama, que “não adianta você ir para o Himalaia, pois ‘você’ 

(sua ‘essência vítrea’, seu ‘ego’), vai junto”, e é aí que podemos receber a Graça do Despertar 

(para a importância da Impessoabilidade). Não que o ego desapareça, mas ele é “deslocado” 

de seu papel outrora central, para um local periférico.
264

  

E, a partir desse locus privilegiado, impessoal, podemos compreender o Idealismo-

objetivo - que Peirce soube ver em Schelling (1775-1854)
265

 -: a mente – é mais fácil 

compreendermos o fenômeno a partir da Matemática, como vimos, com seu Monadismo, 

Diadismo e Triadismo e seu total descompromisso em relação ao mundo concreto, “jogando” 

(o “Jogo das Musas”) com uma pluralidade de “mundos possíveis”, com os “diagramas” -; 

dizíamos, a mente, em sua Primeiridade é absolutamente livre; ela é absolutamente 

espontânea; e será, através da “aquisição de hábitos” (inveterados), que se tornará “viciada”, 

matéria. Entre uma pluralidade de mundos possíveis, ela se fez “este”. O propósito da 

Evolução, porém, não será encontrado no “mundo da matéria”, quer seja, nas Ciências 

particulares, especialmente nas Naturais, posto que o Terceiro, as Leis, demandam uma 

reflexão exponencial, quer seja, uma Metafísica. Mas dentro desta, não encontraremos 

satisfação nem na Ontologia, [micro-mundo], nem na Cosmologia [macro-mundo], mas na 

Metafísica Religiosa [meso-mundo], como veremos.  

Simetricamente, o mundo “Real”, na Matemática, vale lembrar, é o da Tríade, a 

despeito da importância da Mônada e da Díade; na Fenomenologia, a Terceiridade, a despeito 

da importância da Primeiridade (Qualidade de Sentimento) e da Segundidade (Existência); 

nas Ciências Normativas, na Lógica, a despeito da importância da Estética (Crença) e da 

Ética (Ação-Reação), posto que é no universo da Intelecção (Reflexão) que podemos alterar 

nossa conduta futura”.
266

 

Quanto ao terceiro ramo da Metafísica peirceana propriamente dito, devemos dizer 

que a Metafísica Religiosa é um tópico pouco explorado pelos scholars peircianos.
267

 Ele é, 

                                                                                                                                                                                     
hindu, é denominado de Dharma-megha-samādhi, que se revela – na conduta de quem o atinge -, por um 

desapego radical. John Grimes. A Concise Dictionary of Indian Philosophy, 114. 
264

 Quando tratarmos da Psicologia na Parte 2, vamos dar um tratamento mais esmerado à questão. 
265

 “Uma teoria inteligível do universo é aquela do idealismo-objetivo, de que a matéria é mente envelhecida, 

hábitos inveterados se tornando leis físicas”. The Architectonic of Theories (Janeiro 1891) IN EP 1, 293. 
266

 “A conduta futura é a úica conduta que está sujeita ao autocontrole”. What Pragmatism Is (1905; “O que o 

pragmatismo é”) IN EP 2, 340. 
267

 Um verdadeiro pavor – como se fora “peste” – toma conta dos membros da “Comunidade” peirceana quando 

se trata da questão “religiosa”. Desde o artigo publicado por nós na Cognitio Eletrônica, sobre “As variedades da 

experiência religiosa” em William James, em 2007, até o trabalho que apresentamos na Universidade de 

Coimbra em 2010, sobre “O Peirce místico”, a “Comunidade”, que para Peirce, “tem a última palavra”, mostrou-

se muda. Talvez o verdadeiro problema resida no fato de que uma “Comunidade” seja composta de “indivíduos” 

cada vez mais especializados em um dos ramos da Heurística peirceana, e que se tornaram (i) incapazes de ver o 

todo; e, portanto, (ii) não lhe percebem o télos (metafísico-religioso). Há um artigo de Douglas Anderson, 
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para nós, o mais fascinante dos ramos da Arquitetônica peirceana, pois mostra que não basta 

ser “Homem-Símbolo”. Este tem que cumprir seu Destino e aqui – e na Parte 2, Religião & 

Mística – vamos tentar “mapear” este território e oferecer um “mapa” e um “método” para 

que o Homem-Símbolo possa cumprir (ou “despertar” para) esse “Destino” (Maior). 

Embora só tenhamos um ensaio (publicado) que busca dar conta da questão 

relacionada a Deus – A Neglected Argument for the Reality of God (Outubro 1908; “Um 

argumento negligenciado em prol da realidade de Deus”), o qual abordaremos em seguida -, 

Peirce faz referência a Ele em diversos outros ensaios.  

Permitam-nos citá-las:  

 

A analogia sugere que as leis da natureza são ideias ou resoluções na mente 

de alguma consciência vasta, que, quer suprema ou subordinada, é uma 

Deidade relativa a nós.
268

  

  

Por vezes o Peirce lógico e cientista, mostra seu receio de entrar nesta senda: 

 

Talvez devamos arriscar dizer que deve haver uma inteligência atrás do 

acaso; mas restringidos como estamos aos procedimentos da ciência, não 

podemos dizer mais do que não sabemos como esses desvios dos fenômenos 

triádicos apareceram. Peirce. Pragmatism.
269

  

  

Mas a maior parte do tempo através de toda sua vida, ele foi bastante claro a respeito 

da realidade de Deus: 

 

O Universo é um vasto representamen, um grande símbolo do propósito de 

Deus, realizando suas conclusões em realidades vivas. [...] Pois bem, quanto 

à economia do Universo – o Universo como um argumento é 

necessariamente uma grande obra de arte, um grande poema – pois cada 

argumento refinado é um poema e uma sinfonia -, assim como cada poema 

verdadeiro é um argumento sólido.
270

  

                                                                                                                                                                                     
Peirce’s Common Sense Marriage of Religion and Science (“O casamento de bom-senso entre a religião e a 

ciência de Peirce”) IN The Cambridge Companion to Peirce, editado por Cheryl Misak. New York: Cambridge 

University Press, 2004, pp. 175-192. Ele fornece-nos algumas frases emblemáticas de Peirce, como “[O]nde uma 

pessoa deve encontrar tal ideia, digamos, como aquela de Deus, senão através de uma experiência direta? Você a 

tornaria resultado de algum tipo de raciocínio, bom ou mau? [...] Não: quanto a Deus, abra os seus olhos – e 

seu coração, que também é um órgão de percepção – e você o verá”. (CP 6.493; nossa ênfase) Outra é que, 

“no que tange à prática religiosa, a vagueza é uma virtude não um vício; como Potter assinala, ‘é a vagueza que 

permite nossas noções sobre Deus”. (Potter 1972: 249) E Anderson também defende que “a Comunidade de 

Investigadores” que Peirce preconizava, deva ser como uma “Igreja, como uma Comunidade de Amor” 

(subtítulo de seu capítulo; p. 185), sem egoísmo. (Anderson, 188) Como todos os ideais, também é falível, posto 

que é composta de seres humanos, cuja essência, segundo Peirce,é “vítrea”. Ou coisa pior... 
268

 The Seven Systems of Metaphysics (16/4/1903; “Os sete sistemas de metafísica”) IN EP 2, pp. 184-85. 
269

 Pragmatism. (Março/Abril 1907; “Pragmatismo”) IN EP 2, p. 427. 
270

 The Seven Systems of Metaphysics (16/4/1903; “Os sete suistemas de metafísica”) IN EP 2, pp. 193-4. 
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Mas não só, pois: 

 

Parece incontestável, portanto, que a mente do homem está fortemente 

adaptada para a compreensão do mundo.
271

  

 

E esta “adaptação” se deve ao fato de que, 

 

Noutras palavras, nossa Razão tem parentesco [“is akin”] com a Razão que 

governa o universo; devemos assumir isso ou desesperar de descobrir 

algo.
272

  

  

E mais,  

 

O desenvolvimento agapástico do pensamento deveria, caso exista, ser 

distinguido por seu caráter proposital [“purposive character”], este sendo o 

desenvolvimento de uma ideia.
273

  

  

Quer seja, o Universo – a Existência – tem um propósito, um sentido mais que 

fenomenológico, normativo ou metafísico, mas “religioso”. E isto fica patente em Peirce em 

dois momentos com os quais eu gostaria de enfatizar antes de ir para os dois ensaios que 

reputo de mais importantes, metafisicamente, de Peirce: o “Amor evolucionário” (Janeiro de 

1893, que já vimos) e “O argumento negligenciado em prol da realidade de Deus” 

(Outubro de 1908). 

O primeiro trecho é do revelador ensaio para o qual oferecemos tradução no 

Apêndice 3.1: Immortality in the Light of Synechism (Maio 1893; “A imortalidade à luz do 

sinequismo”), IN EP 2, p. 3, cuja tradução oferecemos, na íntegra, no Apêndice 3.1. 

 

Quando a consciência carnal desaparecer na morte, nós haveremos de, 

imediatamente, nos dar conta de que sempre tivemos, o tempo todo, uma 

consciência espiritual que vimos confundindo com algo diferente. 

  

Espero desenvolver mais alentadamente este tema com recurso a diversos textos 

místicos tanto ocidentais quanto orientais na Parte 2 deste trabalho, no subramo das Ciências 

Humanas, na parte referente à Religião, assim como com recurso à obra-prima de William 

                                                           
271

 The Order of Nature (Junho 1878; “A ordem da natureza”), IN EP 1, p. 181. 
272

 Excerpts of Letters to William James (1909; “Excertos de Cartas a William James”) IN EP 2, p. 502. 
273

 Evolutionary Love (Janeiro 1893; “Amor evolucionário”) IN EP 1, p. 369. 



111 

 

James, The Varieties of Religious Experience (1902; “As variedades da experiência 

religiosa”).
274

 

Finalmente, não poderíamos deixar de mostrar ao leitor -, que conhece bem o Peirce 

“semiótico” e o Peirce “filósofo”, graças ao trabalho incansável e competente de Lúcia 

Santaella e de Ivo Ibri -, o Peirce poeta e místico.
275

 

Permitam-me citar seu biógrafo, Joseph Brent: 

 

Peirce teve esta experiência [mística] no dia 24 de abril de 1892, na St. 

Thomas’ Episcopal Church (Igreja de são Tomé) em Nova Iorque, quando 

ele estava começando a trabalhar no ensaio, que apareceu no Monista em 

julho. Tanto sua vida e seu estado mental estavam radicalmente perturbados. 

Por um lado, ele cria completamente que sua ruína imediata era inevitável, 

enquanto por outro, ele estava igualmente certo de que tinha vivenciado o 

real. Ele relatou a experiência ao reitor da igreja, o reverendo John W. 

Brown: 

  

 

Caro e Reverendo Senhor: 

 

Eu tomei a Comunhão Sagrada na igreja de são Tomé esta manhã – de fato, 

acabei de fazê-lo – sob circunstâncias peculiares, que me parecem dignas de 

relatar. 

 

Durante anos eu não recebi a Comunhão e mal tenho entrado em igrejas, 

embora sempre tenha tido um amor passional pela igreja e um fé absoluta de 

que a essência do cristianismo, qualquer que seja, era divina; mas ainda 

assim, eu não conseguia reconciliar minhas noções de bom-senso pela 

evidência com proposições de credo, e eu achei que ir à igreja me tornou 

sofistical e me deu um impulso para brincar rápido e solto com questões de 

integridade intelectual. Portanto, eu desisti dela; embora isso tenha sido a 

causa de muitas reflexões amargas. Muitas vezes eu tentei encontrar algumas 

justificativas para meu retorno à comunhão na igreja; mas não consegui. 

Especialmente, nas duas últimas noites, eu permaneci deitado acordado 

pensando na questão. 

 

Esta manhã após o café da manhã senti que tinha que ir à igreja de qualquer 

jeito. Eu caminhei a esmo não sabendo aonde ir, até que encontrei uma igreja 

episcopal comum, na qual fora confirmado; mas por fim cheguei à [igreja 

de] são Tomé. Eu já tinha estado lá várias vezes durante a semana para olhar 

o coro; portanto, não achei nada de novo para mim. Mas desta vez – eu não 

estava pensando em são Tomé ou em suas dúvidas – e assim que entrei na 

igreja pareceu-me receber a pemissão direta do Mestre para vir. Ainda assim, 

eu disse para mim mesmo, eu não devo ir à comunhão sem maiores 

reflexões! Devo ir para casa & preparar-me convenientemente antes de me 

aventurar. Mas quando o momento chegou, eu deparei-me levado até o altar, 

                                                           
274

 Há um paper nosso sobre este tema na Cognitio eletrônica: 

 http://revistas.pucsp.br/index.php/cognitio/article/view/5757  
275

 Tivemos oportunidade de apresentar o Peirce místico na Universidade de Coimbra em novembro de 2010. 

http://revistas.pucsp.br/index.php/cognitio/article/view/5757
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quase que sem minha própria volição. Eu estou perfeitamente cônscio de que 

estava certo. De qualquer maneira, eu não pude evitar. 

 

Devo mencionar a razão do porque eu não oferecer para colocar minha 

gratidão pelo abono que me foi concedido em alguma forma de serviço 

prestado à igreja, aquilo que me pareceu chamar-me hoje parecia prometer-

me que eu deveria carregar minha cruz até à morte por amor ao Mestre, e ele 

me daria forças para a suportar. Eu tenho a certeza que isso acontecerá. Só 

me cabe esperar.  

 

Nunca antes fui místico; mas agora sou. Após ter-me dado tempo para 

refletir sobre a situação, ligarei para vê-lo. (Brent, 1998, pp. 209-10; nossa 

ênfase). 

  

“Seis anos depois”, segue Brent dizendo, “ele comentou sobre a importância da 

experiência para ele”: 

 

Se, caminhando em uma noite escura, você subitamente ouvisse a voz de sua 

irmã gritando por socorro, para que você a salvasse de um vilão, você pararia 

para raciocinar sobre a questão metafísica sobre se seria possível para uma 

mente provocar ondas materiais de som e para outra mente percebê-las? Se 

você o fizesse, o problema possivelmente ocuparia o restante de seus dias. 

Do mesmo modo, se uma pessoa passa por uma experiência religiosa e 

escuta a voz de seu Salvador, para ele parar [de fazer o que faz] até que 

tenha ajustado uma dificuldade filosófica, pareceria um tipo de coisa 

análoga, quer você a chame de estúpida ou de nojenta. Se, por outro lado, 

uma pessoa não teve nenhuma experiência religiosa, então qualquer religião 

não uma afetação, é impossível para ela; e o único curso que vale a pensa é 

esperar em silêncio até que tal experiência lhe chegue. Nenhuma 

quantidade de especulação pode substituir a experiência”. (Ibid., 210; 

nossa ênfase)
276

 

 

Portanto, Peirce teve o privilégio de passar por uma experiência mística,
277

 que, para 

William James (1842-1910), possui “quatro marcas”: (1) Inefabilidade (“sua qualidade deve 

ser diretamente vivenciada”; The Variety of Religious Experience, 371); (2) Qualidade 

noética; (3) Transitoriedade; e, (4) Passividade.
278
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 “A experiência é nossa única mestra”. On Phenomenology (2/4/1903; “Sobre fenomenologia”) IN EP 2, 153. 

“Todos admitimos que a Experiência é nossa grande Mestra; e a Dama Experiência pratica um método 

pedagógico que brota de sua própria natureza afável e complacente. Seu modo favorito de ensinar é através de 

piadas práticas, - quanto mais cruéis melhor. Para descrevê-la de modo mais exato, a Experiência 

invariavelmente ensina-nos por meio de surpresas”. The Seven Systems of Metaphysics (16/4/1903; “Os sete 

sistemas de metafísica”) IN EP 2, 195. 
277

 Para se conhecer a mística recomendamos a obra, As fundações da mística, das origens ao século V – Tomo I. 

A presença de Deus: uma história da mística ocidental cristã, de Bernard McGinn, traduzida por Luís Malta 

Louceiro e que acaba de ser lançada pela editora Paulus. (Maio 2012), especialmente os Apêndices, que expõem 

(i) Abordagens teológicas da mística; (ii) Abordagens filosóficas da mística; e (iii) Abordagens comparativistas e 

psicológica da mística.  
278

 William James. The Varieties of Religious Experience (1902; “As variedades da experiência religiosa”), 371. 
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Vamos, agora, abordar os dois ensaios peirceanos anteriormente mencionados, (1) 

“Amor evolucionário” (Janeiro de 1893; portanto, um ano após sua “experiência mística”); 

e, (2) “O argumento neglienciado em prol da realidade de Deus” (Abril de 1908) e ver em 

que medida são capazes de nos ajudar a compreender a importância da Metafísica de Peirce 

em uma época em que se defende o darwinismo com virulência.
279

  

“O amor evolucionário” – como já vimos na Introdução à Metafísica, na Ontologia 

e na Cosmologia - defende a tese do agapismo, “que o sinequismo, e o contínuo, exigem” (EP 

1, 352) - quer seja a de a lei do amor está em operação no universo – e opõe-na, (i) à variação 

fortuita (Ticástica), darwinista; e, (ii) à necessidade mecânica (Anancástica), lamarquiana.  

Perceba, caro leitor, como há uma relação entre a Ticástica, o Monadismo 

(Matemática), a Primeridade (Fenomenologia), a Estética e, ao reino das Possibilidades e da 

Liberdade (já mostramos porque não gostamos da ideia “pobre” do Acaso) e, na Metafísica, à 

Ontologia.  

Já a Anancástica estaria associada ao Diadismo (Matemática), à Segundidade 

(Fenomenologia), a Ética e, ao reino dos Existentes de das Necessidades; e, na Metafísica, à 

Cosmologia. 

Por fim, a Agapástica estaria associada ao Triadismo (Matemática), à Terceridade 

(Fenomenologia), a Lógica e, ao reino das Leis e, na Metafísica, à Metafísica Religiosa. 

Portanto, falta aos darwinistas – como à grande maioria dos cientistas – uma 

Heurística poderosa como a de Peirce, para que possam ver a doutrina que lhes é cara em uma 

perspectiva mais alargada, para se tornarem menos dogmáticos. Aos ateus e materialistas, 

céticos e irônicos, e aos relativistas,
280

 falta-lhes, enfim, uma Educação esmerada.  

“O argumento negligenciado em prol da realidade de Deus” deixa patente que 

“Deus não existe”, Deus é (real)”. Para Peirce, “Deus”, esse “ens necessarium” é “o criador 

dos três universos”. (EP 2, 434) Portanto, perguntar, “Deus existe?” é formular mal a 

pergunta. Desde a “experiência religiosa” de Moisés no Sinai, que o Místico sabe que “Deus 

é”. 

Para Peirce, Ele [Deus] está presente primordialmente: 
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 Refiro-me a Richard Dawkins. Deus, um delírio. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. 
280

 Refiro-me a Richard Rorty, a quem Kai Nielsen tenta justificar IN A Companion to Pragmatism (“Um 

compêndio do pragmatismo”), pp. 127-138. Sugiro duas obras para melhor compreender a oposição entre estes 

dois grupos: (1) Paul Feyerabend. Adeus à razão (2010; que contém um ótimo artigo, “Algumas observações 

sobre a teoria da matemática e do continuum de Aristóteles”; Capítulo 8, pp. 263-94); e, (2) Susan Haack. 

Manifesto de uma moderada apaixonada – Ensaios contra a moda irracionalista (2011; com uma poderosa 

desconstrução dos argumentos de Rorty). 
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No Puro Jogo das Musas [atividade abdutiva da imaginação], a ideia da 

Realidade de Deus certamente aparecerá mais cedo ou mais tarde como algo 

atraente, algo que o Jogador (“Muser”) desenvolverá de vários modos. 

Quanto mais ele se debruçar sobre ela, mais ela encontrará respostas em cada 

parte de sua mente, por sua beleza, por ela fornecer um ideal de vida, e por 

sua explicação totalmente satisfatória para todo este ambiente tripartite. The 

Neglected Argument for the Reality of God (Outubro de 1908; “O argumento 

negligenciado em prol da realidade de Deus”) IN EP 2, p. 439.  

 

Como vimos na Estética, este “jogo” é o que, por um lado, permite a Abdução, 

aquele “faro” em que devemos confiar, pois guia-nos para a hipótese mais acertada, graças, 

naturalmente, à simetria entre a razão humana (Microcosmo) e a Razão Divina 

(Macrocosmo).
281

 

Diz ele sobre esta simplicidade: 

 

As escamas caíram-me dos olhos e minha mente despertou para a larga e 

flamejante luz do dia que é a hipótese mais simples , no sentido da mais 

fácil e natural, aquela que o instinto sugere, que deve ser a preferida; pela 

razão de que, a menos que uma pessoa tenha um pendor natural de acordo 

com o da natureza, ele não terá nenhuma chance de compreendê-la de modo 

algum. (Ibid., IN EP 2, p. 444. 

  

Quer seja, “[O] homem tem, em algum grau, um poder divinatório”. (Ibid., EP 2, 

p. 445). 

 Resumindo a Metafísica de Peirce, e com ela, o modo como ela está relacionada à 

Matemática (Monadismo, Diadismo, Triadismo), à Fenomenologia (Primeridade, 

Segundidade, Terceiridade) e às Ciências Normativas (Estética, Ética, Lógica) – para que 

sirva de base para a Idioscopia (Ciências Especiais), que veremos a seguir -, devemos dizer 

que a Ontologia nos mostra como há um elemento de Liberdade – expresso em suas infinitas 

Possibilidades -, que Peirce cunhou de Tiquismo. Achamos o termo Acaso infeliz, posto que 

dá a impressão de que é fortuito, quando sabemos – e veremos nas obras dos físicos e 

astrônomos, na Parte 2 – que esse não é o caso. Ademais, o Agapismo peirceano refuta o 

Acaso, pois o Amor (paulino) é claro:  

 

                                                           
281

 A bem da verdade, falar de simetria é – do ponto de vista do Continuum - falso, pois neste não há dualidade 

alguma (Peirce abominava o apriorismo cartesiano). É absurdo se pensar que há duas mentes. A esfera do 

Inteligível (Terceiro) – que é a do Continuum – é uma só: “estamos em pensamento; e não que os pensamentos 

estão em nós” (CP 5.289), i.e., Pensar (com letra maiúscula) é pensar matemática, fenomenológica, normativa e 

metafisicamente. Mas é o modo de ser – não “nosso” (egóico), mas do Universo. Por isso a “Arquitetônica” de 

Peirce é poderosa, pois oferece recursos para se compreender como todas as Ciências Especiais (Idioscopia) são 

pensadas, como veremos na Parte 2.  
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Agora vemos em espelho [mediaticamente], e de maneira confusa 

[falibilisticamente], mas depois veremos face a face. Agora o meu 

conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido.
282

   

 

O Objeto Dinâmico – assim como a dynamis que faculta a Semiose, o “jogo das 

Musas” (a Imaginação), que “brinca” com os “diagramas”, que descobrimos por “faro” 

(instinto), dynamis esta que dá “vida” ao Interpretante Dinâmico - está prenhe desse Amor, 

que é o télos do Sinequismo peirceano – que já faz parte da Cosmologia.  

A Mônada (Matemática) contém, em germe, mas em germe Espiritual (no sentido 

idealista, diagramático, icônico), aquela qualidade (entre muitas possíveis, já que estamos na 

esfera do Primeiro e do Sentimento), que se manifestará – necessariamente - como Díade 

(Matemática), como este mundo, e não outro, onde se está no universo da Ação-Reação, do 

choque das Vontades, dos “fatos brutos”, no reino da Ética, para a qual teremos que recorrer, 

segundo Peirce, para se “fazer Ciência”, ao Pragmaticismo (que nos obrigará a mediar através 

de sua “Máxima” reflexiva). 

Mas, Peirce é claro: em “questões de importância vital” -, e este elemento é de 

fundamental importância -, devemos nos fiar menos na Razão e mais no “Instinto”, quer seja, 

na Mônada (viva). A nossa Conduta, que se dá no eixo (“encarnado”) da Ética, depende, 

também, da Crença, que reside na esfera do Primeiro (Sentimento).
283

  

A Reflexão (Speculum) é aquele Terceiro – herdeiro da Tríade (Matemática) com o 

seu Contínuo - Semiótico-Normativo-Metafísico -, ao qual devemos recorrer para “calibrar” 

nossa Conduta, para que ela seja, Razoável (Segundo; Ética) e até Admirável (Primeiro; 

Estética).  

Admirável só pode ser uma Conduta centrada no Primeiro, o Amor Criativo e 

pautada pelo Terceiro. Por isso Agostinho irá dizer: Ama et fac quod vis (“Ama e faz o que 

quiseres”) 

Convidamos o leitor, agora, a conhecer a Terceira Parte das Ciências da Descoberta 

(Heurística) de Peirce, quer seja, sua Idioscopia (Ciências Especiais): (1.3.1) as Ciências da 

Natureza e (1.3.2) as Ciências Humanas -, e suas divisões (tricotômicas). 
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 1 Corínthians 13. Bíblia de Jerusalém, São Paulo: Paulus, 2010. 
283

 Vale a pena revisitar Schleiermacher (1768-1834) para compreender a importância do “sentimento” na vida 

espiritual. Para tanto, recomendamos a obra de Nicolai Hartmann. A filosofia do idealismo alemão. Lisboa: 

Gulbenkian, 1997. 
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1.3. Idioscopia 

 

A Idioscopia de Bentham está principalmente ocupada 

em trazer à luz fenômenos que até então passaram 

despercebidos. Peirce. A Sketch of Logical Critics (1911; 

Um esboço de crítica lógica”) IN EP 2, 459. 

 

Imagine caro leitor – esta é a vantagem da Lógica Abdutiva (a única forma de 

raciocínio que pode trazer novo conhecimento) e do Diagrama (ícone sintético “vivo”; 

Mônada, Primeiro) – uma Espiral (melhor visualizá-la como sendo “cônica”, posto que há 

uma hierarquia na “Arquitetônica”) em movimento perpétuo (Sinequismo) cujo “centro” 

(início; Ontos) está em todas as partes (ou “pontos”) do Contínuo da Espiral.  

As Relações (heurísticas) – Matemáticas (Diádica e Triádica), Fenomenológicas (de 

Segundidade e Terceiridade), Normativas (Éticas e Lógicas) e Metafísicas (Psicológica e 

Religiosa) - que estabelecemos entre os diversos “pontos” neste Contínuo (espiralado e em 

movimento, para representar a dynamis, ou o agapismo que as anima) – é que são capazes de 

produzir o Conhecimento que veremos na Idioscopia peirceana, a seguir, assim como na Parte 

2 de nosso trabalho. 

Peirce dividiu as Ciências Especiais (Idioscopia) em duas: 

 

                      (a) Física Nomológica 

1.3.1. Físicas        (b) Física Classificatória 

       (c) Física Descritiva 

Ciências Especiais     

            (x) Psíquica Nomológica 

1.3.2. Psíquicas     (y) Psíquica Classificatória 

       (z) Psíquica Descritiva 
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1.3.1. As Ciências Físicas. 

 

A partir do diagrama acima, Peirce descreve a primeira das Ciências Físicas da 

seguinte maneira: 

 

A Física Nomológica descobre os fenômenos ubíquos do universo físico, 

formula suas leis e mede suas constantes. Ela retira seus princípios da 

matemática e da metafísica”.
284

  

 

Aqui percebemos como o nosso Diagrama – exposto acima – funciona: o físico, 

munido de princípios matemáticos e metafísicos (como veremos em Hawking e Penrose), que 

é sua Heurística, busca constantes, que se tornarão leis, naquilo que lhe aparece (phanera) no 

universo físico. Assim foi com Kepler, Newton e Galilei. 

Peirce divide a Física Nomológica em (i) Física Molar (Dinâmica e Gravitação); 

(ii) Física Molecular (Elatérica
285

 e Termodinâmica); e, (iii) Física Etéria (Ótica e Elétrica) 

(Ibid., 260, n. 235). 

Peirce nunca pode imaginar as revoluções pelas quais a Física iria passar no Século 

XX – como teremos oportunidade de ver na Parte 2 -; porém, compreendeu, com a 

perspicácia costumeira (do Lógico e Metafísico de primeira grandeza), que há uma dimensão 

microfísica (atômica) – que ele denomina de “molar” -, uma dimensão “molecular” – veremos 

como Schrödinger vai lidar com essa “passagem” na Parte 2, Bio-Química – e, uma 

dimensão “etérea”, que devemos associar à utilização “prática” da Física (“Ótica e Elétrica”). 

Quanto à segunda das Ciências Físicas, a Física Classificatória,  

 

[Ela] descreve e classifica as formas físicas e busca explicá-las pelas leis 

descobertas pela física nomológica, com as quais ela tende, ao fim e ao cabo, 

a concordar. (Ibid., p. 259) 

 

Peirce divide a Física Classificatória (“atualmente, de fato, um tanto 

irracionalmente”, diz ele) em (i) Cristalografia; (ii) Química (Física, Orgânica e 

Inorgânica); e, (iii) Biologia (Fisiologia, Anatomia) (Ibid., p. 260). 

Perceba, caro leitor, como ele passa da Ontologia (Física Nomológica) para a 

Cosmologia – do Monádico para o Diádico (matemático) -, pois o fenômeno evolui; assim, 

vemos que do caos – do indeterminado (reino das Possibilidades) – que é o reino (sem rei) das 

                                                           
284

 An Outline Classification of the Sciences (1903; “Um esboço da classificação das ciências”; em EP 2, p. 259; 

nosso grifo). 
285

 Teoria da elasticidade. 
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partículas atômicas (Física Nomológica), surge (impulsionada pelo Ágape), (i) a 

Cristalografia (veremos que Dan Shechtman propõe um estágio anterior, de “Quase-

Cristais”); (ii) a Química (com seu impressionantente inteligente “periodismo”, patente na 

Tabela Periódica dos Elementos); para evoluir para formas ainda mais sofisticadas e 

complexas em (iii) a Biologia. Serão estas formas – fisiológicas e anatômicas – mais 

sofisticadas – no Homem-Símbolo (não só ente natural, mas psíquico) – que serão capazes de 

– em pé – ficar perante o Infinito (mundo e universo) e dar conta do terceiro ramo da Física (e 

mais além). 

A terceira das Ciências Físicas, a Física Descritiva,  

 

[D]escreve objetos individuais, - a Terra e os Céus, - dedica-se a explicar 

seus fenômenos pelos princípios da Física nomológica e classificatória, e 

tende, ao fim e ao cabo, a tornar-se classificatória. (Ibid., p. 259). 

 

Peirce divide a Física Descritiva em (i) Geognosia; e, (ii) Astronomia (Ibid, p. 260). 

Dentro da Geognosia estão todas as Ciências relativas à Terra (da Geologia à 

Geografia Física) e quanto à Astronomia, ela estabelece relações entre o planeta Terra (nosso 

habitat milagroso) e o Universo (que causava perplexidade, respeito e temor de um Pascal, 

um Kant e um Van Gogh).
286
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 Ver  Alexandre Koyré. Do mundo fechado ao universo infinito. Rio de Janeiro: Forense, 2006. 
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1.3.2. As Ciências Psíquicas. 

 

O fato de Peirce ter dividido as Ciências Especiais (Idioscopia) em (1.3.1) Ciências 

da Natureza; e, (1.3.2) Ciências Psíquicas (ou Humanas) deveria bastar para fazer o leitor 

compreeender a Díade (Matemática) presente nelas. Enquanto entre os elementos da Natureza 

há também uma Díade (a Segundidade fenomenológica), e uma inegável Tríade (a 

Terceiridade fenomenológica), a primeira é “fato bruto” (anancasmo) e a segunda é regida 

pelo “instinto” (inconsciente). 

Já no universo das Ciências Psíquicas ou Humanas – o do Homem-Símbolo, capaz 

de produzir um Argumento - há o elemento da Reflexão Consciente (daí o Espelho ou 

Speculum). A Conduta (Ação) do Homem-Símbolo pode ser uma inação (paralizada e 

paralizante) – Monádica (Matemática), uma contemplação (Estética, Mística; do Belo, 

Sublime ou Deus), mas ela tem o potencial de ser uma ação Ética (Normativa), porque fruto 

de Reflexão (Lógica, Metafísica), podendo se tornar Razoável (e até Admirável). 

Para Platão – e certamente para Peirce, para quem a Lógica (e a Metafísica) 

dependem da Ética e da Estética – “a Filosofia nasce do espanto” (Estética). Aquilo que nos 

aparece (phanera) é verdadeiramente inacreditável. “Isso” arranca-nos de um monadismo 

(ensimesmado) para uma dualidade (Sujeito-Objeto) que assim não deve permanecer – senão 

ficamos – eticamente – no “olho-por-olho” e “dente-por-dente”, i.e., na ação-reação 

(inconsciente; e projetiva), traduzida em guerras (políticas ou religiosas, em geral) sem fim. 

Com o advento do Homem-Símbolo, na Evolução (Sinequismo), surge um fato novo, 

aparentemente assimétrico, que precisa ser resolvido. A Tríade (matemática) – na matriz 

(Peirce é Idealista e Realista!) -, a vaga Terceiridade (fenomenológica) vai – ao tomar 

Consciência – tornar-se uma terceira Ciência Normativa, a Lógica; ou, Semiótica, e ganhará 

maior expressão na Metafísica (onde questionará seu início – Ontologia -, seu meio – 

Cosmologia – e, seu fim, que é a Metafísica Religiosa), pois está claro – assim esperamos - 

que o Homem-Símbolo não pode se contentar com nenhuma dessas Ciências (digamos) 

Menores (i.e., de pequeno alcance), sejam as Heurísticas fenomenológicas ou normativas, ou 

as Especiais -, mas deve buscar conhecer-se – i.e., desenvolver-se – em sua plenitude, e isto 

demanda o estudo da Antropologia, da Sociologia, da História (por demais “extrovertidas”), 

sim; mas especialmente da Psicologia e da Religião, em suas vertentes menos “duras” 

(superficiais), mas mais profundas como veremos. 

Vamos, então, debruçar-nos sobre as Ciências Psíquicas, na “Arquitetônica” de 

Peirce. 
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Peirce divide as Ciências Psíquicas em “(a) Nomológicas, ou Psicologia; (b) 

Classificatórias, ou Etnologia; e, (c) Descritivas, ou História”. (An Outline Classification of 

the Sciences (1903; “Um esboço da classificação das ciências”; em EP 2, p. 259)  

“As Psíquicas Nomológicas descobrem os elementos gerais e leis dos fenômenos 

mentais. Ela é muito influenciada pela fenomenologia, pela lógica, pela metafísica e pela 

biologia (um ramo da física classificatória)”. (Ibid., ibidem) 

Veja, caro leitor, como a Ciência Nomológica (Psicologia) está associada ao fato 

monádico (matemático), à primeira das categorias (fenomenológicas), à estética (normativa) e 

à ontologia (metafísica); como a Ciência Classificatória (Etnologia, Sociologia, Religião) 

está relacionada à díade (matemática), à segunda das categorias (fenomenológicas), à ética 

(normativa) e à cosmologia (metafísica); e que, a Ciência Descritiva (História, Crítica 

Literária), está associada ao triadismo (matemático), à terceira das categorias 

(fenomenológicas), à Lógica (normativa) e à Metafísica Religiosa (Metafísica).  

Peirce divide a Psicologia Nomológica em “(i) Psicologia Experimental; (ii) 

Psicologia Fisiológica; e, (iii) Psicologia Infantil (Ibid., p. 261). 

A Psicologia é a mais interessante de todas as Ciências Especiais de Peirce, posto 

que o Homem-Símbolo é o Ser Psíquico. Ele é o único ser (até onde sabemos) consciente de 

seu triadismo – Sentimento (Emoções), Vontade (Impotência), Inteligência (Ignorância) – e 

capaz de alterar sua Natureza e produzir História e Cultura (em seu sentido mais largo), e 

mais, é capaz de questionar sua Matriz Metafísica (Ontologia; Ágape) e seu Télos (Metafísica 

Religiosa). 

E quanto à segunda das Ciências Psíquicas, as Psíquicas Classificatórias? Para 

Peirce,  

 

As Psíquicas Classificatórias classificam os produtos da mente e tentam 

explicá-los através de princípios psicológicos. No presente ela está ainda em 

sua infância (exceto a linguística). Ela empresta da psicologia e da física. 

(Ibid., p. 260) 

 

Peirce divide a Psicologia Classificatória em “(i) Psicologia Especial (Individual, 

Hereditária, Anormal, de Massa, da Raça e Animal) (ii) Psicologia Linguística (Lexical e 

Gramatical); e, (iii) Etnologia (Etnologia dos Desenvolvimentos Sociais, costumes, leis, 

religião e tradições; e Etnologia da Tecnologia”; Ibid, p. 261). 

Dê-se conta, caro leitor, de que – para Peirce -, na Segunda (e verá que na Terceira) 

das Psíquicas Classificatórias, não se sai da Psicologia, i.e., do “fato (humano) bruto”. Do 
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mesmo modo que nas Ciências Naturais se saiu da Física – da unidade (monádica; mas 

indeterminada) - para a complexidade (determinada) da Química e desta para a (miraculosa) 

Biologia – posto que ali há “vida” – também aqui, há um salto do Homem-Símbolo como 

unidade do corpo individual para a complexidade do “corpus gramatical” (Linguística) e esta 

para o fato social (complexo), na Antropologia, Sociologia e Religião.  

Dentre estes campos de estudo, vamos escolher a Religião entre as Psíquicas 

Classificatórias, porque, como veremos na Parte 2, a Religião – como a Psicologia – 

permitem (i) uma volta à unidade; (ii) um mapeamento (mais circunscrito) do roteiro da volta; 

e, (iii) uma autonomia rumo ao processo de introversão e sublimação, necessários para se sair 

das gaiolas dos aspectos “exotéricos” tanto da Psicologia quanto da Religião (como Ciência 

Teológica) e ascender rumo aos aspectos mais “esotéricos” (Psicologia Analítica e Mística), 

como mapeado por Jung e James, exemplarmente – como veremos na Parte 2 – e cujos 

“métodos” (“exercícios espirituais”) receberam maior desenvolvimento pelos budistas 

tântricos e taoistas. 

Já a terceira das Ciências Psíquicas, as Psíquicas Descritivas,  

 

As Psíquicas Descritivas tenta, em primeiro lugar, descrever manifestações 

individuais da mente, quer sejam obras ou ações permanentes; e, para essa 

tarefa, ela junta-se àquela de tentar explicá-las baseada nos princípios da 

psicologia e etnologia. Ela empresta da geografia (uma ramo da física 

descritiva), da astronomia (outro ramo) e de outros ramos da ciência física e 

psíquica. (Ibid., p. 260) 

 

Peirce divide a Psicologia Descritivas em “(i) História (Monumental, Antiga, 

Moderna; a História está, por sua vez, dividida em História Política, das diferentes Ciências 

e dos Desenvolvimentos Sociais, religião, direito, escravidão, maneiras, etc,)” (ii) Psicologia 

Biografia; e, (iii) Crítica, o estudo de obras individuais mentais, por sua vez dividida em (i) 

Crítica Literária, e, (ii) Crítica de Arte (Ibid., pp. 261-262).  

Perceba, caro leitor, que Peirce não permite (nem poderia) que – nas Ciências 

Psíquicas – se saia do “fato bruto” humano. A História é a história humana, desde suas 

Origens (indeterminadas, como a Micro-Física e o Monadismo ontológico), em seu 

desenvolvimento (Bio-Químico), que é sempre Biográfico (todos os fenômenos têm uma 

História), até que se Reflita Criticamente (Metafísica) para ver esses elementos como “Obra 

de Arte”. Para os grandes cientistas – como para Peirce (como já vimos) e para os grandes 

místicos (como veremos) – o Universo é uma Escrita a ser decifrada. 
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Agora, na Parte 2 de nossa Tese, utilizaremos a “Heurística” de Peirce – que 

expusemos na Parte 1 – para analisar seis áreas entre os ramos da Idioscopia peirceana: 

 

1. Física; 

2. Bio-Química; e, 

 3. Astronomia, entre as Ciências da Natureza. 

 4. Psicologia; 

 5. Religião; e, 

 6. Crítica Literária (Poesia), entre as Ciências Psíquicas. 
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PARTE 2. A Arquitetônica Posta em Prática e Revisada 

 

Assume-se que o universo tenha explicação, a função da 

qual, como a de qualquer explicação, é a de unificar sua 

variedade observada. Peirce (CP 1.487) IN Parker, 198. 

 

Os especialistas científicos estão realizando um trabalho 

e tanto (grandioso e útil); cada qual bem pouco, mas em 

conjunto, algo vasto. Mas os lugares mais elevados na 

ciência nos próximos anos são para aqueles que terão 

sucesso em adaptar os métodos de uma ciência à 

investigação de outra. Peirce. Palestra introdutória ao 

estudo de lógica (EP 1, 212) 

 

 

Como vimos na Parte 1 (p. 27), Peirce dividiu a Ciência em (1) Ciências da 

Descoberta, (2) Ciências da Revisão; e, (3) Ciências Práticas. 

Na Parte 2 desta Tese nossa intenção é dupla: utilizar as Ciências da Descoberta 

(Heurística) de Peirce – expostas na Parte 1 – para analisar seis áreas de sua Idioscopia: 

Física, Bio-Química, Astronomia – entre as Ciências da Natureza; e -, Psicologia, Religião, 

Crítica Literária (Poesia) -, entre as Ciências Psíquicas –, que são, ao fim e ao cabo, as 

Ciências Práticas, para enriquecê-las mutuamente, quer seja, promovendo as Ciências da 

Revisão, sem jamais perder de vista o fato de que – para Peirce – o Saber possui dois níveis: 

(i) o científico-racional (superficial, porque falível); e, (ii) que trata das questões de 

importância vital (prático e profundo).
287

 

Nossa intenção, ao tratar de cada uma das seis áreas do saber é definir a área, 

recorrer sempre a especialistas (Samuel Simon, John Horgan), apresentar, justificar e analisar 

um texto-chave e seu autor – estudioso eminente, normalmente laureado pelo Nobel – 

“através das peirceanas” (para usar uma metáfora da Heurística de Peirce).  
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 Peirce, no ensaio Philosophy and the Conduct of Life (1898; “A filosofia e a conduta da vida”), distingue 

claramente entre (i) o avanço do conhecimento impessoal (“selfless advancemente of knowledge”), i.e., o 

empreendimento científico; e, (ii) as “questões de importância vital” (ver EP2, 27). Para ele, “a razão é um 

substituto pobre para o sentimento e o instinto” ao passo que “a crença deve guiar as questões práticas”. (Ibid., 

ibidem) Exploraremos estes dois níveis mais adiante. 
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2.1. As Ciências da Natureza 

 

2.1.1. A Física 

 

Vivemos em um universo onde a vida é possível, mas se 

ele fosse apenas ligeiramente diferente, seres como nós 

não poderiam existir. O que podemos deduzir dessa 

sintonia fina? Seria a evidência de um universo cujo 

projeto devemos a um criador benevolente? Ou a ciência 

oferece outra explicação? (Hawking & Molodinov, O 

grande projeto, p. 106) 

 

2.1.1.1. – Definição da Física.  

 

2.1.1.2. – Texto & Autores. Stephen Hawking & Leonard Mlodinov. O grande 

projeto. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2011.  

Textos de apoio: (1) José David M. Vianna. O desenvolvimento da Física no 

Século XX IN SIMON, Samuel. Um século de Conhecimento – Arte, Filosofia, Ciência e 

Tecnologia no século XX. Brasília: UnB, 2011, pp. 873-916;
288

 e,  

(2) John Horgan. O fim da física IN O fim da ciência – Uma discussão sobre os 

limites do conhecimento científico. São Paulo: Companhia das Letras, 1998 (PP. 82-119).
289
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 O Professor Emérito da Universidade de Brasília e Doutor pela Universidade de Genebra, Suíça, José David 

M. Vianna, em “Um século de conhecimento – Arte, Filosofia, Ciência e Tecnologia no Século XX”. Brasília: 

Editora da UNB, 2011 (pp. 873-916), que dividiu o artigo em uma Introdução, cinco partes - (1) A estruturação 

atômica e os primórdios da teoria quântica; (2) A teoria da relatividade; (3) Teoria quântica e as partículas 

elementares; (4) A estrutura do átomo – o núcleo; (5) Uma seção extra: a teoria da relatividade geral; e, uma 

Conclusão. Segundo o professor, no início do século XX, “toda a mecânica clássica precisou ser reformulada 

para descrever o movimento de corpúsculos com altas velocidades, próximas à velocidade da luz c, e fenômenos 

de alta energia”. (Capítulo 2, p. 884). O advento da Teoria Quântica fez com que “de forma geral é [fosse] então 

postulado que toda grandeza física – observável – da teoria é [fosse] representada por uma matriz infinita”. 

(Capítulo 3, p. 888) O Professor Vianna alega que “[T]êm-se boas razões para acreditar que todas essas 

partículas elementares são manifestações de alguma(s) estrutura(s) fundamental(ais), ou seja, [que] deve haver 

alguma lei fundamental capaz de ser expressa matematicamente e cuja solução são as partículas elementares, 

assim como os vários estados energéticos do átomo de hidrogênio representam soluções da equação de 

Schrödinger”. (Capítulo 3, p. 898). Na Conclusão o Professor arrola as diversas influências que a Física pode 

exercer sobre as descobertas do Século XXI; e, mais importante, termina dizendo – tema caro a Edgar Morin - 

que “muito se pode esperar das pesquisas interdisciplinares”. (Conclusão, p. 912). 
289

 Para o astrofísico e matemático britânico, Roger Penrose, o problema da (impossibilidade de se encontrar 

uma) “resposta” está no fato de que “esse conhecimento possivelmente não tinha meios de explicar o mistério 

supremo da existência: a consciência humana” (John HORGAN, 11) e não estaria em uma “Teoria de Tudo” (a 

das cordas em um hiperespaço de dez dimensões, mais o espaço e o tempo; Ibid., 12). John Horgan, depois de 

introduzir o tópico de O fim da Física – com Einstein e o sonho da unificação (da força eletrofraca e da 

cromodinâmica quântica) - entrevista uma dezena de físicos de primeira grandeza e chega à conclusão de que o 

principal problema é que “parece haver inúmeras versões possíveis, e os teóricos não têm como saber qual a 

correta”. (O fim da ciência, 84): Sheldon Glashow (Harvard) acha que, embora “a ciência esteja desacelerando’, 

isso se devia mais aos ataques de sofistas ignorantes, anticientíficos” do que à ciência em si. (Ibid., 85); Ed 

Witten (Princeton) acha que a teoria das supercordas é bela demais para estar errada”; (Ibid., 92) John Barrow, 

autor do popular Theories of Everything (“Teorias de tudo”), é mais cético (quanto à “resposta”), devido ao 
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2.1.1.1. – Definição da Física.  

 

Física (do grego antigo: φύσις physis “natureza”) é a ciência que estuda a 

natureza e seus fenômenos em seus aspectos mais gerais. Analisa suas 

relações e propriedades, além de descrever e explicar a maior parte de suas 

consequências. Busca a compreensão científica dos comportamentos naturais 

e gerais do mundo em nosso torno, desde as particulas elementares até o 

universo como um todo. Com o amparo do método científico e da lógica, e 

tendo a matemática como linguagem natural, esta ciência descreve a 

natureza através de modelos científicos. É considerada a ciência 

fundamental, sinônimo de ciência natural: as ciências naturais, como a 

química e a biologia, têm raízes na física. Sua presença no cotidiano é muito 

ampla, sendo praticamente impossível uma completíssima descrição dos 

fenômenos físicos em nossa volta. A aplicação da física para o benefício 

humano contribuiu de uma forma inestimável para o desenvolvimento de 

toda a tecnologia moderna, desde o automóvel até os computadores 

quânticos.
290

 

 

2.1.1.2. Stephen Hawking & Leonard Mlodinov. O grande projeto – Novas respostas 

para as questões definitivas da vida. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2011. 

 

                                                                                                                                                                                     
“teorema da incompletude de Gödel” – “todo sistema moderadamente complexo de axiomas provoca, de 

maneira inevitável, perguntas que não podem ser respondidas pelos axiomas” (Ibid., 93) -, mas quer nos 

parecer que a maioria dos físicos – e outros cientistas fazem “vistas grossas” a esse teorema; afinal, precisam 

continuar a crer [sic] em outra crença, provavelmente para manter o emprego. David Lindley (The End of 

Physics; “O fim da física”), acha que com “a teoria das supercordas [os físicos] já não estão mais fazendo 

pesquisas físicas, porque suas teorias jamais poderiam ser validadas por experimentos, mas apenas por critérios 

subjetivos, como elegância e beleza” e, assim, “a física de partículas corria o perigo de se transformar num ramo 

da estética”. (Ibid., 94) Estamos quase na arena (da “ciência como literatura”) de Rorty, para desespero de Susan 

Haack. O Nobel de Física, Steven Weinberg (Universidade do Texas, Austin), autor de Dreams of Final 

Theory (1993; “Sonhos de uma teoria final”), “tem uma fé [sic] profunda no poder da física para atingir a 

verdade absoluta” (Ibid., 96), pois “os físicos acabaram tendo que confiar na elegância e coerência matemáticas 

como guias” (Ibid., 97), embora uma teoria final possa não ter nenhum “valor prático”. (Ibid., ibidem) Weinberg 

sugeriu que “o ideal seria adotar a interpretação de universos paralelos da mecânica quântica” (Ibid., 100) e 

confessa que gostaria que uma Teoria Final “eliminasse o wishful thinking, o misticismo e a supertição que 

impregnam grande parte do pensamento humano, mesmo entre os físicos”. (Ibid., 101). Ele deseja algo “muito 

impessoal e frio”, um “mundo desencantado”, pois “o mundo é assim, é melhor saber disso”, (Ibid., ibidem) 

acrescentando que “a perspectiva trágica acrescenta uma certa dimensão à vida”. (Ibid., 102) Para Hans Bethe 

(Cornell, Nobel 1967), que “transpira sabedoria e gravidade”, “já não existem surpresas [na Física]” (Ibid., 103). 

John Wheeler, que para Horgan “é o físico arquétipo da física-para-poetas” (Ibid., 105), famoso por propor “a 

experiência de escolha retardada” (a das “duas fendas”; Ibid., 107), diz que “antes que o físico decida como 

observá-lo, o eléctron não é nem onda nem partícula. Em certo sentido, é irreal: existe um limbo indeterminado. 

“Só quando se começa a fazer uma pergunta (bit) é que se obtém alguma coisa (it)”. (Ibid., 108) David Bohm 

desenvolveu uma filosofia da ordem implícita, “que procurava abranger tanto o conhecimento científico quanto o 

místico”. (Ibid., 111) Esta significa que “subjacente ao mundo aparentemente caótico das aparências físicas – a 

ordem explicada – há sempre uma ordem implícita, oculta, mais profunda”. (Ibid., 114) Para ele, “o que está 

subjacente a tudo é desconhecido e não pode ser compreendido pelo pensamento” (Ibid.,115) e, portanto, “a 

ciência é inegotável”. (Ibid., ibidem) Por fim, o Nobel de Física Richard Feynman, autor de The Character of 

the Physical Law (2001), acha que a Física “[E]stá uma mixórdia (...), pois os filósofos e os físicos preferem uma 

interpretação à outra [quanto à interpretação da mecânica quântica] por razões estéticas e filosóficas – isto é, 

subjetivas”. (Ibid., 119) 
290

 Retirado da Wikipédia no dia 27/8/2012.  
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Justificativa da escolha. Escolhemos o físico teórico britânico, Stephen Hawking (n. 

8/1/1942) - para a Física -, pois ele é o maior divulgador dos conhecimentos em Astrofísica 

das últimas décadas; e pela sua obra, The Grand Design (2010; “O grande projeto
291

 – Novas 

respostas para as questões definitivas da vida”, Nova Fronteira, 2011),
292

 porque foi sua 

última obra publicada – o que em ciência é de fundamental importância. 

Os autores dividem o texto em uma “Introdução” e oito Capítulos: 1. O mistério do 

ser;
293

 2. O domínio da lei;
294

 3. O que é a realidade?
295

 4. Histórias alternativas;
296

 5. A 

                                                           
291

 A palavra inglesa “design”, significa, além de (i) projeto (no sentido de “plano mental”, “arquitetura”, 

“esquema”); também significa (ii) propósito (intenção, objetivo). Essa palavra tem uma história, e esta fala de 

um “Desígnio de Deus”, que estaria “na ordem e harmonia revelados pelo cosmos”. (Mora, 684) O erudito 

espanhol recomenda a obra, Hume, Newton, and the Design Argument (1965) de Robert H. Hurlbutt, III. (Ibid, 

ibidem), em que Newton a defende e Hume a refuta. Os escolásticos – como Aquino - denominaram-na de 

“prova teleológica” (a “finalidade” do mundo não estaria em sua “contingência”, mas necessariamente, naquele 

que o criou). Ver também, Thomas McPherson, The Argument from Design (1972; “O argumento a partir do 

desígnio”); e, J. E. Horigan, Chance or Design? (1979; “Acaso ou desígnio?”). Para esclarecer a questão 

relacionada à Prova Teleológica, Mora recomenda R. E. D. Clark, The Universe and God (1939; “O universo e 

Deus”; IN Mora, 2829).  
292

 A obra foi escrita em conjunto com o físico Leonard Mlodinow (n. 1954). Este publicou The Drunkard's 

Walk: How Randomness Rules our Lives (“O andar do bêbado: como o acaso determina nossas vidas”, Jorge 

Zahar, 2009), uma obra de grande interesse para ser cologida com o conceito de Tiquismo (Acaso) de Peirce, que 

está relacionado ao Monadismo (Matemática), à Primeiridade (Fenomenologia), à Estética (Ciências 

Normativas) e à Ontologia (Metafísica), com sua ênfase na Liberdade, i.e., na esfera das Possibilidades.  
293

 “Tradicionalmente, essas questões [Como compreender o mundo no qual nos encontramos? Como se 

comporta o universo? Qual a natureza da realidade? De onde veio tudo isso? O universo precisou de um 

criador?] são do âmbito da filosofia, mas a filosofia está morta”. (H & M, 7) “Segundo [Richard Dick] 

Feynman, um sistema não tem somente uma única história, mas todas as histórias possíveis”. (H & M, 8) ”A 

visão ingênua da realidade simplesmente não é compatível com a física moderna. Para lidar com tais paradoxos, 

adotaremos uma abordagem que denominaremos realismo dependente do modelo, que se fundamenta na ideia 

de que nossos cérebros interpretam os dados vindos dos órgãos sensoriais elaborando um modelo de mundo. 

Quando o modelo explica satisfatoriamente os eventos, tendemos a atribuir-lhe, e aos elementos e conceitos que 

o constituem, a qualidade de realidade ou verdade absoluta”. (H & M, 8-9) “A teoria-M [...] é um mapa”. (H & 

M, 9) 
294

 “Se a natureza é governada por leis, surgem três questões: 1. Qual a origem das leis? 2. Há quaisquer 

exceções às leis, isto é, milagres? 3. Há somente um único conjunto possível de leis?” (H & M, 23) “Este livro é 

fundamentado no conceito de determinismo científico, o que implica que nossa resposta à segunda questão é que 

não há milagres ou exceções às leis naturais”. (H & M, 27) “A maioria dos cientistas diria que elas [as leis 

naturais] são o reflexo matemático de uma realidade externa que existe independente de seu observador. Mas, ao 

refletirmos sobre o modo como observamos e formamos conceitos sobre o que nos cerca, deparamo-nos com 

uma questão: temos realmente razões para acreditar que existe uma realidade objetiva?” (H & M, 27) 
295

 “Mas se – como nós – os seres no mundo simulado não pudessem observar seu universo pelo lado de fora, 

não haveria razão para duvidarem de seu próprio quadro da realidade. Essa é uma versão moderna da ideia de 

que somos fragmentos do sonho de outro alguém”. (H & M, 31) “Esses exemplos conduzem-nos a uma 

conclusão importante neste livro: ao conceito da realidade independente de um quadro ou de uma teoria. Em 

vez disso, adotaremos uma abordagem que denominaremos realismo dependente do modelo: a ideia de que 

uma teoria física ou uma imagem de mundo é um modelo (geralmente de natureza matemática) e um 

conjunto de regras que conectam elementos do modelo às observações. Isso fornece um quadro com o qual 

interpretar a ciência moderna”. (H & M, 32) “Embora o realismo possa ser um ponto de vista tentador, como 

veremos mais tarde, o que conhecemos sobre física moderna torna-o dificilmente defensável; por exemplo, de 

acordo com os princípios da física quântica, que é uma descrição precisa da natureza, uma partícula não tem nem 

uma posição, nem uma velocidade definida, a não ser e até que essas quantidades sejam medidas por um 

observador”. (H & M, 33) “Um modelo é um bom modelo, se: 1. For elegante; 2. Contiver poucos elementos 

arbitrários ou ajustáveis; 3. Concordar com e explicar todas as observações existentes; 4. Fizer previsões 

detalhadas sobre observações futuras que podem descartar ou falsificar o modelo se não se realizarem”. (H & M, 

38) “A respeito das leis que governam o universo, apenas podemos afirmar que não há um modelo matemático 
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teoria de tudo;
297

 6. Escolhendo nosso universo;
298

 7. O aparente milagre;
299

 e, 8. O 

grande projeto.
300

  

                                                                                                                                                                                     
ou uma teoria única que descreva todos os seus aspectos. Em vez disso, parece haver uma rede de teorias 

chamada teoria-M. Cada teoria nessa rede descreve muito bem fenômenos dentro de um determinado 

domínio”. (H & M, 43) “Nesse quadro [teoria quântica], o universo não tem apenas uma única existência ou 

história, mas todas as versões possíveis do universo coexistem simultaneamente no que chamamos de 

superposição quântica”. (H & M, 44) 
296

 “A física quântica [...] impõe um esquema conceitual inteiramente diferente [do clássico], no qual um objeto 

não tem uma posição, trajetória e mesmo passado e futuro precisamente determinados”. (H & M, 50) “A física 

quântica é um novo modelo da realidade, que fornece uma imagem do universo na qual muitos conceitos 

fundamentais para nossa apreensão intuitiva da realidade não têm mais significado”. (H & M, 51) “As 

probabilidades nas teorias quânticas refletem uma aleatoriedade fundamental na natureza”. (H & M, 55) “O 

princípio de que a observação de um sistema deve alterar o seu curso”. (H & M, 60) “A física quântica nos diz 

que não importa quão detalhada seja nossa observação do presente, o passado (não observado), assim como o 

futuro, é indefinido, e existe somente como um espectro de possibilidades. O universo, de acordo com a 

física quântica, não tem nem passado, nem uma história única. O fato de que o passado não tem uma história 

definida implica que as observações que fizermos de um sistema no presente afetam o passado”. (H & M, 62) 
297

 “De acordo com esse princípio [o Princípio da Incerteza de Heisenberg], o valor de um campo e de sua taxa 

de variação desempenha o mesmo papel que a posição e a velocidade de uma partícula. Isto é, quanto mais 

precisamente determinamos um, mais incerteza há na determinação do outro. Uma importante 

consequência é que não há espaço vazio”. (H & M, 84) 
298

 “Dentro desse quadro [somadas todas as histórias que satisfazem à condição sem-contorno e terminam no 

universo como observado atualmente], o universo apareceu espontaneamente, começando de todo modo 

possível. A maior parte desses modos corresponde a outros universos”. (H & M, 100) “Criamos a história pela 

nossa observação, em vez de a história nos criar”. (H & M, 103) “Parece haver uma vasta paisagem de possíveis 

universos. Contudo, como veremos no próximo capítulo, universos nos quais a vida como a nossa possa existir 

são raros. Vivemos em um universo onde a vida é possível, mas se ele fosse apenas ligeiramente diferente, 

seres como nós não poderiam existir. O que podemos deduzir dessa sintonia fina? Seria a evidência de um 

universo cujo projeto devemos a um criador benevolente? Ou a ciência oferece outra explicação?” (H & M, 106) 
299

 “O princípio antrópico fraco não é muito controverso. Mas há uma forma mais forte, que defendemos aqui, 

apesar de ser encarada com desdém por alguns físicos. O princípio antrópico forte sugere que o fato de 

existirmos impõe restrições não apenas ao nosso ambiente, mas também às possibilidades de forma e 

conteúdo das leis naturais. Essa ideia surgiu porque não são somente as características do nosso sistema solar 

que parecem estranhamente favoráveis ao desenvolvimento da vida humana, mas também as características de 

todo o universo, o que é muito difícil de explicar”. (H & M, 114) “Contudo, a existência das estrelas e, dentro 

delas, dos elementos dos quais somos feitos, não é suficiente. A dinâmica das estrelas tinha que ser tal que 

algumas por fim explodissem, e mais, explodissem precisamente de tal modo que os elementos mais pesados 

fossem distribuídos pelo espaço. Além de tudo isso, as leis naturais teriam que impor que esses restos se 

recondensassem numa nova geração de estrelas, estas, por sua vez, circundadas por planetas que incorporassem 

os elementos recém-formados. Do mesmo modo que era imprescindível uma sequência de eventos na Terra para 

que surgíssemos, também cada elo dessa cadeia cósmica é necessário para nossa existência.” (H & M, 114-15) 

“É duvidoso que a vida possa surgir espontaneamente na ausência de carbono. As razões para isso são 

técnicas, mas têm a ver com a capacidade única do carbono de formar ligações com outros elementos”. (H & M, 

5114) “Basta mudar as regras do nosso universo só um pouquinho, e acabam-se as condições para nossa 

existência!” (H & M, 117) “Não fosse por uma série de coincidências espantosas dos detalhes precisos das 

leis físicas, parece que nós, humanos e a formas de vida semelhantes, jamais teríamos aparecido”. (H & M, 

118) “O que podemos deduzir dessas coincidências? Sorte na forma e natureza precisas das leis físicas 

fundamentais é uma espécie distinta da sorte encontrada nos fatores ambientais. Não pode ser explicada tão 

facilmente e tem implicações físicas e filosóficas mais profundas. Nosso universo e suas leis parecem seguir 

um projeto feito sob medida e que, for para realmente existirmos, deixa pouca margem para alterações. 

Isso não é simples de explicar e suscita a questão natural de por que é desse modo”. (H & M, 119) “A 

recente descoberta de que tantas leis naturais têm uma extrema sintonia fina pode levar ao menos alguns 

de nós de volta à velha ideia de que este grande projeto é obra de algum grande projetista”. (H & M, 120) 
300

 “Nossa realidade depende do modelo que empregamos”. (H & M, 129) “Tal vida [um objeto de um mundo 

como de Conway] seria capaz de perceber sua própria existência? Seria autoconsciente? Essa é uma questão 

que divide profundamente opiniões. Alguns defendem que a autoconsciência é uma particularidade dos seres 

humanos. Isso lhes confere livre-arbítrio, a capacidade de escolher entre diferentes cursos de ação. Mas como 

podemos saber se um ser tem livre-arbítrio?” (H & M, 131) “A teoria-M é a única candidata a uma teoria 
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Os autores começam por dizer que, “[T]radicionalmente, essas questões (Como 

compreender o mundo no qual nos encontramos? Como se comporta o universo? Qual a 

natureza da realidade? De onde veio tudo isso? O universo precisou de um criador?) são do 

âmbito da filosofia, mas a filosofia está morta”. (página 7)  

Mas, essas questões discutidas nesses oito capítulos são, certamente, de ordem 

filosófica – não apenas Empírica, mas Metafísica. A vantagem da “Arquitetônica” peirceana 

é, precisamente, a de mostrar a importância da Matemática e da Filosofia (Fenomenologia, 

Ciências Normativas – Estética, Ética e Lógica – e Metafísica) para dar conta das Ciências 

Especiais. Entretanto, como ficará patente na nossa exposição, falta um Edifício Filosófico 

sólido a Hawkins e Mlodinow para lidar com os fenômenos que se lhes apresentam (sob o 

telescópio ou aceleradores de partículas). Ficam incertos entre rotular esses fenômenos como 

sendo resultado de um “Grande Desígnio” (pp. 106 e 120) – mesmo reconhecendo que 

“[B]asta mudar as regras do nosso universo só um pouquinho, e acabam-se as condições para 

nossa existência!” (p. 117) e que “[N]ão fosse por uma série de coincidências espantosas dos 

detalhes precisos das leis físicas, parece que nós, humanos e a formas de vida semelhantes, 

jamais teríamos aparecido”. (p. 118) - ora - como bons nominalistas – que “[N]ossa realidade 

depende do modelo que adotamos” (pp. 8-9; 129) – caindo, assim, ora no ceticismo (p. 43) 

ora na ânsia de chegar a uma “Teoria de Tudo” (Capítulo 5), a “Teoria-M” (p. 133). Por fim, 

sobre o “livre-arbítrio” e a “autoconsciência” (p. 131), não têm resposta. 

 

 

Vamos, então, olhar a obra – e a Física – “através das peirceanas”. 

 

Quanto ao fato de que “a filosofia está morta” (H & M, 7), seria importante 

perguntar aos autores o que entendem por “Filosofia”. Talvez tenham em mente a Filosofia 

Analítica; ora, uma filosofia sem o arsenal heurístico como a de Peirce não é propriamente 

uma Filosofia. 

Quanto ao Capítulo 1. O mistério do ser, em que os autores citam [Richard Dick] 

Feynman, “um sistema não tem somente uma única história, mas todas as histórias possíveis” 

(H & M, 8) eles devem estar se referindo – não a um sistema -, mas à própria realidade 

(microfísica). Sim, ela “é um mistério” e “possui todas as histórias possíveis”, mas apenas na 

esfera Monádica (Matemática), que contém todos os mundos possíveis. É por isso que esta 

                                                                                                                                                                                     
completa do universo. Se este é finito – e isso ainda precisa ser provado -, será um modelo de universo que cria a 

si mesmo”. (H & M, 133) 
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está relacionada à Primeiridade (Fenomenológica), à Estética (Normativa) e à Ontologia 

(Metafísica). É o reino (indeterminado) da Liberdade e do Acaso (Tiquismo). Não adianta 

tentar “definir” esse reino, pois ele é “sem rei”, i.e., “sem lei”.  

Quando dizem que adotam uma abordagem “realista dependendo do modelo” (H 

& M, 8-9) “que se fundamenta na ideia de que nossos cérebros interpretam os dados vindos 

dos órgãos sensoriais elaborando um modelo de mundo” e que “[Q]uando o modelo explica 

satisfatoriamente os eventos, tendemos a atribuir-lhe, e aos elementos e conceitos que o 

constituem, a qualidade de realidade ou verdade absoluta”, isso merece esclarecimento, pois é 

filosoficamente confuso. 

Senão vejamos. Ser Realista, como Peirce, significa que “aquilo que nos aparece” 

(phanera), de que a Fenomenologia dá conta com suas três categorias (irredutíveis) – 

Primeridade, Segundidade, Terceiridade -, possui, i.e., está “enervado” (spinozamente; 

Chauí), por uma Ideia; afinal, como vimos, para o Idealista-objetivo Peirce (Schelling e 

Royce), a matéria é mente cansada (“effete mind”), i.e., ideias que adquiriram hábitos no 

decorrer da Evolução (Sinequismo). Se assim não fosse, não poderia haver Ciência. Se o 

“modelo” a que os autores aludem é um “método” (Heurística), é verdade, mas não devemos 

nos esquecer de que esse “modelo” só é bom porque, como diz Peirce, “Há um parentesco 

entre a Realidade Divina e a Razão Humana”, senão nossas “hipóteses” não seriam tão 

certeiras. Os próprios autores, ao se referirem à Teoria-M, dizem que ela “é um mapa” (H & 

M, 9). Ora esse “mapa” ou “modelo” é um “diagrama” presente na mente do pesquisador 

(Microcosmos) e na natureza (Macrocosmos). Uma Teoria-M é a Arquitetônica de Peirce, 

pois reflete (Speculum) essa admirável Simetria.  

No Capítulo 2. O domínio da lei, os autores continuam a misturar os conceitos. 

Dizem eles: “Se a natureza é governada por leis, surgem três questões: 1. Qual a origem das 

leis? 2. Há quaisquer exceções às leis, isto é, milagres? 3. Há somente um único conjunto 

possível de leis?” (H & M, 23) Quanto à primeira questão, “sobre a origem das leis”, eles 

dizem o seguinte:  

 

A maioria dos cientistas diria que elas [as leis naturais] são o reflexo 

matemático de uma realidade externa que existe independente de seu 

observador. Mas, ao refletirmos sobre o modo como observamos e 

formamos conceitos sobre o que nos cerca, deparamo-nos com uma questão: 

temos realmente razões para acreditar que existe uma realidade objetiva?” 

(H & M, 27) 
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Quanto à primeira parte, como já vimos, isso é verdadeiro: “a realidade (física) 

externa existe independente de seu observador”. O advento do Homem-Símbolo é tardio em 

relação à natureza. O universo tem 13 bilhões de anos e o planeta Terra tem 4.5 bilhões de 

anos. Que “as leis naturais são o reflexo matemático de uma realidade externa” é claro na 

“Arquitetônica” de Peirce, como já vimos na Parte 1, ad nauseum. O ramo da Matemática 

serve de alicerce a todo o Edifício das Ciencias de Peirce, com seu monadismo, diadismo e 

triadismo, e seus conceitos fundamentais do Contínuo e seu método da Lógica dos Relativos. 

Mas o Universo e o Homem-Símbolo são Um. 

Quanto à segunda parte da sentença, ela revela a pobreza filosófica – e confusão - 

dos autores, pois misturam “a observação de conceitos”, o que é verdadeiro, pois a Realidade 

Física é “enervada” de Conceitos – as Leis (Conceitos) são fruto da Observação Atenta 

(Terceiridade) da Natureza -; mas questionar “se existe uma realidade objetiva” a partir da 

observação de “o modo como formamos conceitos” é desconhecer o fato da Simetria – Peirce 

fala do “parentesco” - entre o Macrocosmos (Razão Divina, que “enerva” a Natureza) e o 

Microcosmos (Razão Humana). Eles são um. Nós “homens-símbolos” formamos “conceitos” 

a partir da Abdução, que para Peirce é um “Instinto”, um “Faro” – pela “Inspiração das 

Musas”, que raramente falha. Indução e Dedução apenas asseguram a hipótese. É assim que 

se conhece a “realidade objetiva” (natureza), que é, portanto, simétrica com a “realidade 

subjetiva” (ideia).  

Quanto à segunda questão -, “Há quaisquer exceções às leis, isto é, milagres?” – os 

autores não têm vergonha de dizer que “[E]ste livro é fundamentado no conceito de 

determinismo científico, o que implica que nossa resposta à segunda questão é que não há 

milagres ou exceções às leis naturais”. (H & M, 27) É indubitável que a Segundidade (“fato 

bruto”; Existência) existe. Mas falar da Existência (Segundidade) sem compreender que ela 

está prenhe de Primeiridade, “o reino sem rei ou lei” da Liberdade e das Possibilidades 

(infinitas) é negar que os milagres são “possíveis”. Mas nem deveria ser necessário explicar – 

como acabamos de fazer – o fenômeno dos milagres filosoficamente; basta que o cientista 

tenha humildade e vá a Lourdes, ou Fátima, ou a Aparecida do Norte e visite a “Sala dos 

Milagres”. Ou um ente amado tenha uma doença terminal e busca salvação para lá da prática 

científica (médica).  

Quanto à terceira questão – “Há somente um único conjunto possível de leis?” – é 

uma pergunta sem cabimento.
301

 As “Leis” da Natureza – lembrem-se que estamos lidando 

                                                           
301

 Os autores voltam ao tema mais adiante dizendo, “A respeito das leis que governam o universo, apenas 

podemos afirmar que não há um modelo matemático ou uma teoria única que descreva todos os seus aspectos. 
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com a Física -, são fruto da observação dessa Natureza (do Indeterminado para o 

determinado). Para que falar de “um único conjunto de leis”? Porque os Físicos estão à 

procura de uma “Teoria de Tudo”, mas crer e investir nesse empreendimento é somente para 

justificar verbas (?), posto que como mostra John Horgan em seu capítulo, O fim da física 

IN O fim  da ciência -, citando John Barrow, autor do popular Theories of Everything 

(“Teorias de tudo”) -, isso é matematicamente impossível devido ao “teorema da 

incompletude de Gödel” – “todo sistema moderadamente complexo de axiomas provoca, de 

maneira inevitável, perguntas que não podem ser respondidas pelos axiomas” (Ibid., 93). Ou, 

como diz David Lindley (autor de The End of Physics; “O fim da física”), acha que com “a 

teoria das supercordas [os físicos] já não estão mais fazendo pesquisas físicas, porque suas 

teorias jamais poderiam ser validadas por experimentos, mas apenas por critérios subjetivos, 

como elegância e beleza” e, assim, “a física de partículas corre o perigo de se transformar 

num ramo da estética”. (Ibid., 94) A Estética – na “Arquitetônica” de Peirce – recordamos ao 

leitor, está relacionada ao elemento Monádico de sua Matemática, à Primeira de suas 

categorias fenomenológicas, que é um “reino sem rei nem lei”, pluriverso da Liberdade i.e., 

das infinitas Possibilidades. 

Sigamos adiante na análise da obra de Hawking & Mlodinov. 

No Capítulo 3. O que é a realidade?, os autores voltam, no início, ao 

questionamento de se “há uma realidade independente de um quadro ou de uma teoria”, (H & 

M, 32) que já resolvemos acima. Eles dizem,  

 

Embora o realismo possa ser um ponto de vista tentador, como veremos mais 

tarde, o que conhecemos sobre física moderna torna-o dificilmente 

defensável. Por exemplo, de acordo com os princípios da física quântica, que 

é uma descrição precisa da natureza, uma partícula não tem nem uma 

posição, nem uma velocidade definida, a não ser e até que essas quantidades 

sejam medidas por um observador. (H & M, 33)  

 

Os autores referem-se, decerto, à “experiência de escolha retardada” (a das “duas 

fendas”, de John Wheeler (1911-2008; ibid., 107), que prova que “antes que o físico decida 

como observá-lo, o eléctron não é nem onda nem partícula. Em certo sentido, é irreal: existe 

um limbo indeterminado. Diz Wheeler, “[S]ó quando se começa a fazer uma pergunta (bit) é 

que se obtém alguma coisa (it)” (Ibid., 108). Mas isso deve-se ao fato – como já vimos – de 

                                                                                                                                                                                     
Em vez disso, parece haver uma rede de teorias chamada teoria-M. Cada teoria nessa rede descreve muito bem 

fenômenos dentro de um determinado domínio” (H & M, 43). 
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que os Físicos não leram Peirce e não compreendem que há “um reino sem rei nem lei”, um 

reino de Liberdade e, portanto, grávido de Possibilidades.
302

  

Também desconhecem a Teoria do Contínuo (Matemático) de Peirce, para a qual que 

“um verdadeiro continuum não contém quaisquer elementos indivisíveis” (Moore, 125), pois, 

para Peirce – na definição de Continuidade’ (The Century Dictionary; 1888), “os pontos 

estariam relacionados à linha, mas apenas como possibilia”. Quando o escolhemos (o 

tornamos um “objetos imediato”) então ele “aparece” [para a nossa mente (universo sígnico)] 

“fatiado”. É isso que significa “de-finir”. Mas, como vimos no ramo da Matemática da 

“Arquitetônica” de Peirce, “os sentimentos possuem uma continuidade intensiva” (Houser, 

EP 1, 323) – recordemos ao leitor que, para Peirce, os Sentimentos estão relacionados à 

Primeira das Categorias (fenomenológicas), àquilo que – Monádico – ESTÁ SEMPRE 

PRESENTE [nossa ênfase; volveremos à questão na Religião (Mística) e Poesia].  

Peirce revela toda a sua perspicácia ao dizer que “o tempo [Segundo e Terceiro], com 

sua continuidade, logicamente envolve algum outro tipo de continuidade que não a sua. O 

tempo, como uma forma universal da mudança, não pode existir a menos que haja algo para 

passar pela mudança, e para que o tempo possa passar por mudança contínua, deve haver 

uma continuidade de qualidades mutáveis” (Houser, EP 1, 323; nossa ênfase), que é “um 

sentimento vivo”. (Houser, EP 1, 325; nossa ênfase). Que as partículas subatômicas tenham 

um comportamento que depende do observador – que define (arranca) o ponto de interesse do 

Contínuo, mas não o esgota, deve-se ao fato de “a mente, na verdade, não está sujeita à ‘lei’, 

do mesmo modo que a matéria está” [pois] “sempre permanece certa quantidade de 

espontaneidade arbitrária em sua ação, sem a qual ela estaria morta”. (Houser, EP 1, 329) 

David Bohm (1917-92) chegou mais perto da verdade ao desenvolver uma filosofia 

da ordem implícita, “que procurou abranger tanto o conhecimento científico quanto o 

místico”. (John Horgan, 111) Esta significa que “subjacente ao mundo aparentemente caótico 

das aparências físicas – a ordem explicada – há sempre uma ordem implícita, oculta, mais 

profunda”. (Ibid., 114)
303

 Para ele, “o que está subjacente a tudo é desconhecido e não pode 

ser compreendido pelo pensamento” (Ibid.,115); e, portanto, “a ciência é inegotável”. (Ibid., 

                                                           
302

 Quando os autores dizem, “[N]esse quadro [teoria quântica], o universo não tem apenas uma única existência 

ou história, mas todas as versões possíveis do universo coexistem simultaneamente no que chamamos de 

superposição quântica”, (H & M, 44) eles acertam na mosca. Mas esse “reino sem rei” é nomeado por Peirce. 
303

 “Têm-se boas razões para acreditar que todas essas partículas elementares são manifestações de alguma(s) 

estrutura(s) fundamental(is), ou seja, deve haver alguma lei fundamental capaz de ser expressa matematicamente 

e cuja solução são as partículas eleentares, assim como os vários estados energéticos do átomo de hidrogênio 

representam soluções da equação de Schrödinger”. José David M. Vianna. A física e o século XX IN “Um século 

de conhecimento – Arte, Filosofia, Ciência e Tecnologia no Século XX”. Brasília: Editora da UNB, 2011, p. 

898. 
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ibidem) Não apenas “inegotável”, mas todo o conhecimente científico é “falível”. Bohm está 

certo ao afirmar que “subjacente ao mundo da ordem explicada” (da Segundidade – “fato 

bruto”, Existência -, explicado pela Terceiridade – Conceitos e Leis) “há uma ordem 

implícita, oculta, mais profunda”. É, como já vimos, o “Reino Sem Rei nem Lei” da 

Liberdade e das Possibilidades (infinitas), o Reino da Estética. 

Sigamos adiante, leitor paciente, com o texto de Hawking & Mlodinov. 

 

Um modelo é um bom modelo, se: 1. For elegante; 2. Contiver poucos 

elementos arbitrários ou ajustáveis; 3. Concordar com e explicar todas as 

observações existentes; 4. Fizer previsões detalhadas sobre observações 

futuras que podem descartar ou falsificar o modelo se não se realizarem. (H 

& M, 38)  

 

Peirce assinaria embaixo. Mas é importante entender (filosoficamente) porque. É que 

– para Peirce – o Universo é um Argumento Poético. 

 

O Universo é um vasto representamen, um grande símbolo do propósito de 

Deus, realizando suas conclusões em realidades vivas. [...] Pois bem, quanto 

à economia do Universo – o Universo como um argumento é 

necessariamente uma grande obra de arte, um grande poema – pois cada 

argumento refinado é um poema e uma sinfonia -, assim como cada poema 

verdadeiro é um argumento sólido. Peirce. The Seven Systems of 

Metaphysics (16/4/1903; “Os sete sistemas de metafísica”) IN The Essential 

Peirce. Volume 2, pp. 193-94. 

 

O elemento Estético está presente em Peirce – sua “Arquitetônica” de uma Catedral 

deslumbrante (perceba-lhe a notável Simetria, caro leitor) -; aquilo que está indeterminado no 

“reino sem rei” do Primeiro, determina-se (espantosamente), fazendo Segundo (Existência) e 

com isso, o Terceiro (Interpretante) é capaz de cumprir os itens 2, 3 e 4, supracitados. O 

Pragmaticismo (altamente reflexivo) de Peirce cumpre fielmente o item 4, o da 

Previsibilidade.  

No Capítulo 4, “Histórias alternativas”, os autores – sem saber nomear esse “reino 

sem rei nem lei” – acertam em cheio ao definir a Física Quântica (e o Pluriverso da 

Primeridade Fenomenológica de Peirce). 

 

A física quântica [...] impõe um esquema conceitual inteiramente diferente 

[do clássico], no qual um objeto não tem uma posição, trajetória e mesmo 

passado e futuro precisamente determinados. (H & M, 50)  
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A física quântica é um novo modelo da realidade, que fornece uma imagem 

do universo na qual muitos conceitos fundamentais para nossa apreensão 

intuitiva da realidade não têm mais significado. (H & M, 51)  

 

As probabilidades nas teorias quânticas refletem uma aleatoriedade 

fundamental na natureza. (H & M, 55)  

 

O princípio de que a observação de um sistema deve alterar o seu curso. (H 

& M, 60)  

 

A física quântica nos diz que não importa quão detalhada seja nossa 

observação do presente, o passado (não observado), assim como o futuro, é 

indefinido, e existe somente como um espectro de possibilidades. O 

universo, de acordo com a física quântica, não tem nem passado, nem 

uma história única. O fato de que o passado não tem uma história definida 

implica que as observações que fizermos de um sistema no presente afetam o 

passado. (H & M, 62; nossa ênfase) 

 

Não vamos cansar o leitor. Estes elementos estão presentes na “Teoria do Contínuo” 

(Matemático) de Peirce e as citações acima, colhidas deste belo capítulo de Hawking & 

Mlodinov, representam o “reino sem rei nem lei” – com sua Liberdade e suas Possibilidades 

(infinitas) da Primeira das Categorias (fenomenológicas) de Peirce. 

No Capítulo 5, “A teoria de tudo” os autores – crendo que isso é possível (sem 

incluir a Consciência) - apresentam o o Princípio da Incerteza” de Heisenberg.   

 

De acordo com esse princípio [o Princípio da Incerteza de Heisenberg], o 

valor de um campo e de sua taxa de variação desempenha o mesmo papel 

que a posição e a velocidade de uma partícula. Isto é, quanto mais 

precisamente determinamos um, mais incerteza há na determinação do outro. 

Uma importante consequência é que não há espaço vazio. (H & M, 84) 

 

Quanto à “incerteza” estamos (ainda) autores no “reino sem rei nem lei” da 

Primeridade peirceana. O que é “determinado” é um Segundo (Existente). Mas este Segundo 

está grávido do Primeiro, que é “indeterminado”. Que ali – no Primeiro - “não há espaço 

vazio”, é óbvio, basta conhecer a “Teoria do Contínuo”. Para ajudar o leitor a entender esta 

questão do ponto de vista da Psicologia, basta compreender que entre várias Possibilidades 

oferecidas pelo Sentimento (Primeiro), escolhe-se (Terceiridade) uma para Agir (Segundo 

nossa Vontade) e essa escolha sempre oferecerá material para Reflexão para se ajustar nossa 

Conduta Futura, aquela que, segundo Peirce, é a única que podemos alterar. 

O próximo capítulo dos autores, o 6º - “Escolhendo nosso universo” – é desigual. 

Por quê?  
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Dentro desse quadro [somadas todas as histórias que satisfazem à condição 

sem-contorno e terminam no universo como observado atualmente], o 

universo apareceu espontaneamente, começando de todo modo possível. A 

maior parte desses modos corresponde a outros universos. (H & M, 100) 

 

Porque dizer que “o universo apareceu espontaneamente” é verdade (para Peirce), 

como já vimos. Do indeterminado (Primeiro), ele determinou-se (Segundo). Dizer que 

“começou de todo modo possível”, não tem qualquer sentido, a não ser que os autores 

queiram dizer que o “indeterminado” é o “reino sem rei nem lei” da Possibilia. Ele 

determinou-se a partir de “outros universos”, claro.
304

 Mas falta à Física – destes autores – o 

Terceiro, a Reflexão; e mais que esta, o conceito do Amor Criativo (Ágape) como “motor” ou 

“dynamis” da Evolução (Sinequismo).  

Quando, a seguir, os autores dizem, “Criamos a história pela nossa observação, em 

vez de a história nos criar”. (H & M, 103) 

Isso só é verdadeiro se considerarmos a questão do ponto de vista panteísta – versão 

religiosa do monismo filosófico -; quando qualquer OdSI (Objeto dinâmico + Signo + 

Intepretante) “escolhe” (define), inconsciente ou conscientemente, um outro OdSI, fatiando-o 

(por exclusão do Todo), ele arranca o “ponto” (ou “extensão”) do Contínuo. A isto se chama 

“fazer Ciência”... 

A citação abaixo está entre as melhores do livro que escolhemos para esta área do 

saber. É verdadeira e emocionante: 

 

Parece haver uma vasta paisagem de possíveis universos. Contudo, como 

veremos no próximo capítulo, universos nos quais vida como a nossa possa 

existir são raros. Vivemos em um universo onde a vida é possível, mas se ele 

fosse apenas ligeiramente diferente, seres como nós não poderiam existir. O 

que podemos deduzir dessa sintonia fina? Seria a evidência de um universo 

cujo projeto devemos a um criador benevolente? Ou a ciência oferece outra 

explicação? (H & M, 106) 

 

Quanto aos “possíveis universos”, já vimos que isso faz parte do Primeiro. Quanto à 

raridade do nosso universo, da “sintonia fina” necessária para que ele viesse à Existência, i.e., 

se determinasse, deveria bastar para arrancar qualquer cético ou ateu do estupor em que vive – 

“estão doentes dos olhos”, diria Alberto Caeiro – para se dar conta não apenas do milagre da 

Existência (Segundo), mas do fato de que podemos saber disso (Terceiro). Que há uma 

Inteligência no Universo, basta analisar a Tabela Periódica dos Elementos. Peirce definiu 

essa Inteligência como “Realidade”, mas temos que entender que, para ele, a Realidade 
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 Ver Penrose, na Astronomia. 
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compreende as três Categorias. O Deus dele manifesta-se “ArquitetonicaMente”. Ele é 

“benevolente” porque é Amor. O Edifício da Ciência (de Peirce) deveria servir de fundação a 

esses e outros autores – cientistas e filósofos da ciência – para evitar esse estado em que se 

encontra hoje a Física, que Feynman chamou de “mixórdia”. (Horgan, 119). 

O Capítulo 7, “O aparente milagre” – título ridículo, posto que o “milagre” não é 

“aparente”, mas “real”, a menos que por “aparente” os autores tenham subitamente se 

apropriado de um conceito filosófico (a phanera peirceana; o fenômeno kantiano), é o mais 

interessante de todo livro. 

 

O princípio antrópico fraco não é muito controverso. Mas há uma 

forma mais forte, que defendemos aqui, apesar de ser encarada com 

desdém por alguns físicos. O princípio antrópico forte sugere que o fato de 

existirmos impõe restrições não apenas ao nosso ambiente, mas também às 

possibilidades de forma e conteúdo das leis naturais. Essa ideia surgiu 

porque não são somente as características do nosso sistema solar que 

aprecem estranhamente favoráveis ao desenvolvimento da vida humana, 

mas também as características de todo o universo, o que é muito difícil 

de explicar. (H & M, 114; nossa ênfase)  

 

É natural que haja “restrições” na passagem da Primeiridade para a Segundidade, 

i.e., do universo de Possibilidades para o universo da Existência, que os autores denominam 

de “a forma e conteúdo das leis naturais”. Posto que, dado um universo de Liberdade 

(Primeiro), entre uma miríade de Possibilidades, há aquelas que “fizeram escolhas” e, assim, 

se manifestaram como sendo “estas” – deste universo, e não outro, dentro os possíveis. E 

estas escolhas, para nós, não foram fruto do Acaso (Tiquismo) -, senão no sentido de 

Liberdade e de infinitas Possibilidades -, mas de uma “razoabilidade [Inteligência] 

energizadora [amorosa]”.
305

 E, nessa chave, não é muito “difícil de explicar”. 

 

Contudo, a existência das estrelas e, dentro delas, dos elementos dos quais 

somos feitos, não é suficiente. A dinâmica das estrelas tinha que ser tal que 

algumas por fim explodissem, e mais, explodissem precisamente de tal 

modo que os elementos mais pesados fossem distribuídos pelo espaço. 

Além de tudo isso, as leis naturais teriam que impor que esses restos se 

recondensassem numa nova geração de estrelas, estas, por sua vez, 

circundadas por planetas que incorporassem os elementos recém-formados, 

Do mesmo modo que era imprescindível uma sequência de eventos na Terra 

para que surgíssemos, também cada elo dessa cadeia cósmica é necessário 

para nossa existência. (H & M, 114-15; nossa ênfase) 
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 Laws of Nature (1901; “Leis da natureza”) IN EP 2, 68. 
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A extraordinária Inteligência – e assim denominada “sintonia fina” – faz com que a 

probabilidade matemática de haver “este mundo” (como ele de fato é), verdadeiramente 

milagroso seja vertiginosa (Ver Penrose). E, mais um dado corroborando com nossa Tese, 

 
É duvidoso que a vida possa surgir espontaneamente na ausência de 

carbono. As razões para isso são técnicas, mas têm a ver com a capacidade 

única do carbono de formar ligações com outros elementos. (H & M, 114; 

nossa ênfase)  

 

Não fosse por uma série de coincidências espantosas dos detalhes precisos 

das leis físicas, parece que nós, humanos e a formas de vida semelhantes, 

jamais teríamos aparecido. (H & M, 118; nossa ênfase) 

 

A Tabela Periódica dos Elementos [1869; por Mendeleiev (1834-1907)] é a mais 

patente prova da Inteligência no Universo, pois 

 
Basta mudar as regras do nosso universo só um pouquinho, e acabam-se 

as condições para nossa existência! (H & M, 117; nossa ênfase) 

 

Assim, a Ciência Astrofísica é a prova mais cabal para sustentar as nossas Teses 

metafísicas. 

 

O que podemos deduzir dessas coincidências? Sorte na forma e natureza 

precisas das leis físicas fundamentais é uma espécie distinta da sorte 

encontrada nos fatores ambientais. Não pode ser explicada tão facilmente e 

tem implicações físicas e filosóficas mais profundas. Nosso universo e 

suas leis parecem seguir um projeto feito sob medida e que, para 

realmente existirmos, deixa pouca margem para alterações. Isso não é 

simples de explicar e suscita a questão natural de porque desse modo. (H 

& M, 119; nossa ênfase) 

 

A recente descoberta de que tantas leis naturais têm uma extrema 

sintonia fina pode levar ao menos alguns de nós de volta à velha ideia de 

que este grande projeto é obra de algum grande projetista. (H & M, 120; 

nossa ênfase) 

 

O astrônomo britânico, Fred Hoyle (1915-2001) diz que “[A] geração espontânea da 

vida sobre a Terra, seria tão provável quanto a montagem de uma aeronave 747 por um 

furação que passassse por um ferro-velho”. (Horgan, 136) Mas este tipo de explicação não 

penetra a alma de um desalmado... 

E, finalmente, o Capítulo 8. O grande projeto. 

Daí, portanto, a ideia do “grande projeto”, lembrando que, em inglês, “design” 

significa não apenas “projeto”, mas “desígnio”, de raízes religiosas. 
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O início do último capítulo volta à questão do “modelo”, “[N]ossa realidade depende 

do modelo que empregamos. (H & M, 129).” 

Trata-se da velha controvérsia entre o Nominalismo e o Realismo. Falta de educação 

filosófica. Negar que haja um mundo “lá fora”, independente da mente humana (“aqui 

dentro”), é de se estranhar em um cientista. Afinal, o advento humano é recente, tem 100.000 

anos; a Terra, por exemplo, tem 4.5 bilhões de anos e o Universo, 13 bilhões de anos. Essa 

Realidade (Macrocosmo) existe independente do advento humano e é Inteligente. Como 

perguntou Iaweh a Jó: “Onde estavas, quando lancei os fundamentos da terra? Dize-mo, se é 

que sabes tanto”. (Jó 38:4)
306

 

O Ser Humano (Microcosmo) é um produto da Natureza e, é, portanto, igualmente 

Inteligente. Os dois têm como denominador comum, o Contínuo. O “modelo que 

empregamos” não é nosso (do “eu empírico”, para nos expressarmos em chave fichteana), 

mas é o próprio modelo do universo, por isso nossas abduções são tão certeiras. Como vimos 

na Metafísica peirceana, “há”, diz Peirce, “uma afinidade entre a Razão Universal e a razão 

humana” -, uma afinidade (simetria) diagramática - senão “não haveria Ciência”. E, “não 

somos nós que pensamos” (a não ser caoticamente), mas se ordenadaMente, “somos 

pensados”. (CP 5.289) 

Senão vamos cair num delírio – tipo hegeliano – em que “se a Realidade não se 

coaduna com as ‘minhas’ Ideias, pior para a Realidade”. Recordemos ao leitor, que para 

Peirce, “é o Objeto Dinâmico”, quer seja, a Realidade (Objetiva), “que determina o Signo”, 

que por sua vez determina o Interpretante. E, este “Objeto Dinâmico” é “Dinâmico” porque é 

“energizado” (como diz Peirce) pelo Amor Criativo (Ágape), motor de seu Sinequismo 

(Evolução). Então, “nossa realidade depende do Amor”, de Deus e de seu “Desígnio”.  

 

Tal vida [um objeto de um mundo como de Conway] seria capaz de perceber 

sua própria existência? Seria autoconsciente? Essa é uma questão que 

divide profundamente opiniões. Alguns defendem que a autoconsciência é 

uma particularidade dos seres humanos. Isso lhes confere livre-arbítrio, a 

capacidade de escolher entre diferentes cursos de ação. Mas como podemos 

saber se um ser tem livre-arbítrio? (H & M, 131)  

  

O fascínio pelas máquinas – a inteligência artificial - é infantil. Por quê? Porque 

falta-lhes resolver a questão da Consciência e do Livre-arbítrio, algo que uma máquina jamais 

terá, pois depende do programador. Como diz Henrique Del Nero,  

                                                           
306

 Bíblia de Jerusalém. Jó. São Paulo: Paulus, 850. 
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[S]e um sistema é capaz de gerar proposições insolúveis, que sabemos 

serem verdadeiras ou falsas, então nossa consciência tem algo que esse 

sistema não tem. O sistema é uma versão de mente supostamente 

discreto-digital, que computa símbolos mediante regras – a base da mente 

-, e se a consciência é capaz de fazer algo que a mente não faz, então a 

consciência é não computacional. Porém, ser não computacional 

significa ser não-algorítmica (processo discreto por meio do qual 

definimos as regras claras de direção para os sistemas, no caso uma 

máquina de Turing). Se a consciência faz algo que os sistemas 

computacionais não fazem (devido à parada e à incompletude), então 

ela é não-algorítmica. Logo, as bases da consciência e da mente em 

geral podem estar em algum processo quântico que se passa no 

cérebro.
307

 

 

Para se compreender esse “processo quântico” e a hipótese de que o “o universo é 

autoconsciente” – i.e., “como a consciência cria o mundo material” sugerimos a leitura da 

obra de Amit Goswami, O universo autoconsciente. Rio de Janeiro: Record: Rosa dos 

Tempos, 2002, que propõe um novo paradigma.
308

  

Perguntar, “Como podemos saber se temos livre-arbítrio?” é risível; é só ler um livro 

sobre a “História do Doberman” – nasce, come, bebe, escreta, urina, late, se reproduz e morre 

– e outro sobre a “História da Humanidade” e compará-los... 

Hawking & Mlodinow terminam sua obra, O grande projeto, com um sonho: 

 

A teoria-M é a única candidata a uma teoria completa do universo. Se este é 

finito – e isso ainda precisa ser provado -, será um modelo de universo que 

cria a si mesmo. (H & M, 133) 

 

 Com Penrose – Astronomia – teremos a oportunidade de rever a questão da hipótese 

(abdução) de um “universo que se criaria a si mesmo”. 

Quanto à obra em questão -, e à de John Horgan – vimos que falta aos astrofísicos 

uma base filosófica como a que a “Arquitetônica” de Peirce oferece. 

A nós interessa-nos, para nossa Conclusão da Física, a ideia de Peirce de que:  

 

[O] Universo é um vasto representamen, um grande símbolo do propósito 

de Deus, realizando suas conclusões em realidades vivas. The Seven 

Systems of Metaphysics (16/4/1903; “Os sete sistemas de metafísica”) IN 

The Essential Peirce. Volume 2, pp. 193-94.  

 

                                                           
307

 Henrique Del Nero. Ciência cognitiva e a nova mente IN “Um século de conhecimento – Arte, filosofia, 

ciência e tecnologia no século XX”. Brasília, UnB, 2011, pp. 360-61. Volveremos à questão na Psicologia. 
308

 Porque será que os Físicos ortodoxos têm tanto medo de Amit Goswami? Porque ele propõe um modelo 

centrado na Consciência? A inconsciência assegura o emprego e as verbas para pesquisas, mas até que quando? 
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2.1.2. Bio-Química 

 

De acordo com isto, três elementos estão ativos no 

mundo, primeiro, acaso; segundo, lei; terceiro, 

aquisição de hábitos.
309

 Tal é nossa conjectura ao 

segredo da esfinge. Peirce. Uma conjectura ao enigma 

(1887 IN EP 1, 277) 

 

 

2.1.2.1. – Definição da Bio-Química.  

 

2.1.2.2. – Texto & Autores.  

 

(I) Erwin Schrödinger. What is Life? (“O que é a vida?”) & Mind and Matter 

(“Mente e matéria”). Cambridge: Cambridge University Press, 1944 e 1958, respectivamente.  

(II) Dan Shechtman. Quasi-Crystals (artigo).  

 

Textos de Apoio: 

(1) Marçal de Oliveira Neto. Química no século XX: A química atômica IN 

SIMON, Samuel. Um século de conhecimento – arte, filosofia, ciência e tecnologia no 

século XX. Brasília: UnB, 2011, pp. 1.127-1.151.
310

 

(2) Waldenor Barbosa da Cruz. Herança e evolução: aventuras da Biologia no 

Século XX IN SIMON, Samuel. Um século de conhecimento – arte, filosofia, ciência e 

tecnologia no século XX. Brasília: UnB, 2011, pp. 195-288.
311

  

                                                           
309

 “Todas as coisas têm a tendência a adquirir hábitos. (...) Esta tendência em si constitui uma regularidade, e 

cresce constantemente. (...) Sua natureza essencial é crescer.” Peirce. Uma conjectura ao enigma IN EP 1, 277. 

Com Schrödinger veremos esta tendência em ação, dos átomos aos elementos (químicos) e destes às moléculas. 
310

 Para melhor conhecer a revolução operada na Química no século XX, estudamos o artigo “Química no 

século XX: a Química atômica”, IN “Um século de conhecimento – arte, filosofia, ciência e tecnologia no 

século XX”. Brasília: Editora da UNB, 2011 (pp. 1127-1151), do Professor Adjunto do Instituto de Química, 

Universidade de Brasília, Doutor pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, Marça de Oliveira Neto, que 

divide o artigo em uma Introdução (“A Química, ciência que estuda a transformação das coisas materiais”, 

1127; Paracelso, Boyle); (1) Surgimento da química moderna (Lavoisier, 1131-32); (2) A química atômica e os 

átomos em família (Dalton, 1132; Berzelius, Avogrado, 1133; Mendeleiev, 1134); (3) Saltos quânticos na 

química (Crookes e Röntgen, 1135; Becquerel, Thompson, Madame Curie e Rutherford, 1136; Planck, Einstein 

e Bohr, 1137; Moseley, De Broglie e Schrödinger, 1138; e Chadwick, 1139); (4) Enlaces entre átomos e a 

identificação de substâncias químicas (DNA); (5) Avanços recentes (Química orgânica, Físico-química, 

Química inorgânica); e, Considerações finais (Ética e Ecologia). 
311

 Quanto à Biologia, estudamos o artigo “Herança e evolução: aventuras da Biologia no século XX”, do 

professor Waldenor Barbosa da Cruz, professor emérito do Departamento de Biologia Celular, Instituto de 

Ciências Biológicas, Universidade de Brasília IN “Um século de conhecimento – Arte, Filosofia, Ciência e 

Tecnologia no Século XX”. Brasília: Editora da UNB, 2011 (pp. 195-288), que divide seu artigo em um 

Histórico (“O que nos parece estranho depende de nossa visão do mundo, que por sua vez está relacionada com 
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(3) John Horgan. O fim da biologia da evolução IN O fim da ciência – Uma 

discussão sobre os limites do conhecimento científico. São Paulo: Companhia das Letras, 

1998 (pp. 147-180).
312

 

                                                                                                                                                                                     
ou depende do contexto sociocultural em que vivemos”, 196), e (1) Herança e evolução no século XIX 

(Herança, 198: Angênese, Epigênese, Pré-formismo, Herança de caracteres adquiridos, 199; Mendel (1822-84), 

201; a “precisão da linguagem, a utilização de experimentos-controle, a introdução da abordagem estatística e da 

matemática combinatória, que permitiu a formulação de suas leis da herança, 203; Teoria celular de Schleiden & 

Schwann, 204, pois “a célula constitui a unidade elementar da vida”, 205; Evolução, 207: “evolução implica 

relações genéticas espaço-temporais entre os objetos que evoluem e um mecanismo por meio do qual se realiza”, 

208; Lamarck, Wallace e Darwin, 208; “Uma espécie não é formada por elementos idênticos. Os indivíduos que 

a compõe diferem ligeiramente uns dos outros ou, podemos dizer, que as espécies comportam variantes 

individuais”, 210; “Qual é o mecanismo subjacente? A seleção natural”, 211); (2) Herança e evolução no século 

XX (“O século XX foi o século do gene, mas também foi o século das unificações da genética com a teoria 

celular, da genética com a teoria da evolução, foi o século da biologia molecular e da biotecnologia e, para 

culminar, foi o século do Projeto do Genoma Humano”, 215-16; Herança, 216: “Cronologia da redescoberta do 

trabalho de Mendel em 1900 por Correns e De Vries”, 220; William Bateson, 222; “nomenclatura”, 224; 

“Wilhelm Ludwig Johannsen criou a palavra fenótipo para designar uma representação abstrata do conjunto de 

caracteres de uma espécie, algo como uma média estatística”, 224; “A palavra genótipo foi então criada para 

designar o conjunto típico de genes de um organismo”, 224; Archibald E. Garrod estabeleceu uma ligação entre 

a genética e a bioquímica. Criou a genética bioquímica”, 225; “A investigação citológica envolveu 

principalmente W. M. Montgomery, Walter S. Sutton e Theodor Boveri”, 225; Thomas Hunt Morgan (Nobel, 

1933),“aderiu à teoria cromossômica do gene”, 231; “Em 1944 ocorreu a descoberta da natureza química do 

gene por Avery, Mac Leod e McCarty”, 235, i.e., “o ácido desoxi-ribo-nucléico (ADN)”, 236; “O imediatamene 

pertinente à descobert da estrutura do ADN por James Dewey Watson (16/4/1928; que obteve o Ph.D. em 

Bloomington, Indiana) e Francis Harry Crompton Crick (8/6/1916), que se resume a isto: um uma molécula de 

ácido desoxiribonucléico, o número de unidades de adenina é igual ao número de unidades de timina, o mesmo 

ocorrendo com os númenros de unidades de guanina e citocina; em solução aquosa há uma força atrativa entre 

adenina e tinina e entre guanina e citocina”, 237-38; “A molécula do ADN seria, portanto, constituída por 

unidades que se repetiam ao longo da molécula – formada por desoxirribo e fosfato – e por uma parte variável, a 

sequência externa de bases. Essa sequência variável de bases conferia individualidade às moléculas, dessa forma 

possibilitando que constituíssem genes diferentes”, 242; “Explicar os fenômenos da herança em nível molecular 

significa, na verdade, explicá-los por meio de interações entre objetos físicos no espaço segundo relações causais 

e leis universais. Assim, a teoria é mecanicista e determinista. O mecanismo, o determinismo e o reducionismo”, 

246. Evolução, 249: “Métodos estatísticos (...) as médias estimadas de qualquer propriedade de pássaros não 

correspondem a um animal tipo: tal animal não existe”, 255; “Haldane era marxista (...) Lysenko e os crimes de 

Stalin levaram-no a romper com o Partido”, 261. “Dobzhansky (1900-75)”, 264. (3) O projeto genoma humano 

(p. 268); (4) Os problemas éticos “a ‘construção’ de indivíduos ‘perfeitos’ (...) e eugenia”, 281; e, (5) 

Perspectivas: “O que, realmente, é codificado pelos genes? A resposta a esta pergunta pode constituir um 

projeto de pesquisa do século XXI”, 283. “Estes fatos [‘embaralhamento’], descobertos nos últimos anos, 

indicam que a evolução pode não ser completamente aleatória, como pressuposto por todas as teorias da 

evolução. Entre elas somente a da auto-organização contém elemento não-aleatório. Assim sendo, estamos 

prestes a ter que desenvolver uma teoria da evolução que dê conta destes fatos. Outro projeto para o século XXI. 

Finalmente, levando em conta o Projeto Genoma Humano, assim como todas as determinações de sequência, e 

os fatos acima apontados, odemos perguntar: qual o caminho que leva destas sequências à célula? Este o grande 

projeto para o século XXI. Teremos 100 [anos] para realizá-lo”. pp. 283-284. 
312

 Sobre “O fim da biologia da evolução”, John Horgan (“O fim da ciência”), entrevistou “o arquielucidativo 

e reducionista” Richard Dawkins (Oxford; Horgan, 149), “o galgo de Darwin”, (Horgan, 150) que “expressa 

suas ideias com absoluta certeza, de tal forma que não deixa espaço para o mistério, o significado, o objetivo ou 

para grandes revelações científicas além da que Darwin nos deu”. (Horgan, 153) Entrevistou também Stephen 

Jay Gould (Harvard), que – como Peirce e Kuhn – “acredita que há um mundo objetivo lá fora”, (Horgan, 157) 

mas “duvidava de que os cientistas de qualquer disciplina pudessem chegar a uma teoria final”. (Ibid., 161) 

Horgan também entrevistou Lynn Margulis (Universidade de Massachusetts), responsável pelo “conceito de 

simbiose” (Ibid., 164), que levou ao “conceito de Gaia” (Ibid., 165), uma espécie de “lamarckismo”. (Ibid., 166) 

Depois entrevistou Stuart Kauffman (Instituto Santa Fé) -, autor de At Home in the Universe (“Em casa no 

universo”) - que “começou a suspeitar que a teoria da evolução de Darwin tinha sérias falhas, na medida em que 

não conseguía explicar a capacidade aparentemente miraculosa da vida em aparecer e depois perpetuar-se de 

maneira tão maravilhosa” (Horgan, 168-69), que o levou à tese do “proceso de auto-organização ou 
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2.1.2.1 – Definição da Bioquímica.  

 

Bioquímica é a ciência que estuda os processos químicos que ocorrem nos 

organismos vivos. De maneira geral, ela consiste do estudo da estrutura e 

função metabólica de componentes celulares e virais, como proteínas 

(proteômica), enzimas (enximologia), carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos 

(biologia molecular) entre outros. Dentre os diversos tipos de biomoléculas, 

muitas são moléculas grandes (macromeléculas) e complexas, formadas pela 

união de unidades fundamentais (monômeros) repetidamente, que dão 

origem a longas cadeias denominadas biopolímeros. Cada tipo de 

biopolímero apresenta unidades fundamentais diferentes. Por exemplo, as 

proteínas são biopolímeros cujas unidades monoméricas são os aminoácidos, 

enquanto que os ácidos nucléicos (como o DNA) são biopolímeros 

compostos por cadeias de nucleotídeos. O conhecimento bioquímico é muito 

importante para as indústrias: farmacêutica (síntese de fármacos, 

excipientes), médica (novos tratamentos e curas para doenças, como na 

nutricção alimentar), agrícula (melhora da fixação de nitrogênio em plantas 

como a soja), alimentícia (fermentação de bebidas alcoólicas, leite e 

derivados, produção de chocolates), cosmética (novos produtos de beleza e 

higiene) e até tecnológica (produção de compósitos sustentáveis de origem 

renovável). Outra aplicabilidade é na teoria evolucionista, teoria que afirma 

que todas as formas de vida existentes no planeta Terra descendem de um 

ancestral em comum. Essa teoria é baseada na semelhança de diversas 

características compartilhadas entre os organismos, inclusive as de nível 

bioquímico. Por exemplo, de maneira geral, todos os organismos, desde um 

simples vírus até um chimpnzé, possuem o material genético (DNA) 

formado por combinações das mesmas quatro bases nitrogenadas (Adenina, 

Guanina, Citosina e Timina). (Fonte: Wikipédia) 

 

2.1.2.2. Os Autores e os Textos escolhidos:  

  

 Justificativa da escolha. Nossa opção pelo físico austríaco (I) Erwin Schrödinger 

(n. 12/8/1887 – 4/1/1941) - para a Bioquímica -, deveu-se ao fato de que (i) suas obras - What 

Is Life? (1944; “O que é a vida?”) & Mind and Matter (1958; “Mente e matéria”) -, são 

bastante atuais -, (ii) porque se trata de um Prêmio Nobel de Física (1933) devido a seus 

trabalhos pioneiros na área (mecânica quântica); e, (iii) porque com essas duas obras ele é 

capaz de construir – com propriedade (algo raro hoje em dia, devido à “hiper-especialização”) 

– uma “ponte” entre a Física (átomos), a Bioquímica (moléculas) e mostrar as limitações 

dessas duas ciências para dar conta do fenômeno humano (ou psíquico); quer seja, seus textos 

também constroem – ou desconstroem – (um)a “ponte” entre o “materialismo” (científico) e a 
                                                                                                                                                                                     
autocatálise”. (Ibid., 169) Ele chegou a questionar a seleção natural, pois “as mutações não ocorrem ao acaso”, 

(Ibid., ibidem) i.e., “o acaso não pode ter criado a vida sozinho”. (Ibid., 172-73). Horgan entrevistou também 

Stanley Miller (Universidade da Califórnia em San Diego), “um dos mais diligentes e respeitados pesquisadores 

da origen da vida” (Horgan, 176), que “asseverou que um dia os cientistas iriam descobrir a molécula auto-

replicante que desencadeara a grande saga da evolução”. (Ibid., 177) Como diz o proverbio inglês, “Dreams are 

ten a penny”… 
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“consciência” (psíquica). Não escolhemos o físio-químico belga, Nobel de Química de 1977, 

Ilya Prigogine (1917-2003) – como sugeriu o professor Doutor Vinícius Romanini na Banca 

de Qualificação - com seu trabalho sobre estruturas dissipativas, sistemas complexos, e 

irreversabilidade -, porque ele já é conhecido pelos pragmatistas, por citar sua dívida para 

com Peirce.  

Nossa segunda escolha para a Bio-Química foi por (II) o físico israelense Dan 

Shechtman (n. 24/1/1941), por três razões: (i) ele está empenhado na Cristalografia, ou 

melhor dizendo, na pré-Cristalografia (área nova de saber), um “breakthrough study” lhe 

valeu o Prêmio Nobel de Química em 2011 -; (ii) as representações gráficas – icônicas – dos 

“quasi-crystals” são de uma beleza  “simétrica” espantosa; e, (iii) porque seu “case study” é 

exemplar para questionar a importância da “comunidade científica” – que para Peirce, teria “a 

última palavra” -, na figura do duas vezes Nobel, Linus Pauling (1901-94), que não só 

questionou sua hipótese como o humilhou durante dez anos (1984-94). 

 

(I.I) Erwin Schrödinger. What is Life? (1944; “O que é a vida?”, 20ª ed., 2012). 

Cambridge: Cambridge University Press, 1944. 

Se há um “texto” prazeroso de se ler – e estudar – estes são os do físico austríaco 

Erwin Schrödinger (12/8/1887 - 4/1/1961), Nobel de 1933, por sua clareza, concisão, poder 

dialógico (entre ciências, mais especificamente entre a Física, a Química e a Biologia) e pela 

“abertura” que nos oferece ao mostrar “os limites da Ciência” e por nos oferecer alternativas. 

Roger Penrose, no Prefácio à obra (8/8/1991), diz que esta “representa uma 

tentativa poderosa de compreender alguns dos genuínos mistérios da vida, realizados por um 

físico cujos insights profundos muito fizeram para mudar o modo através do qual nós 

compreendemos de que o mundo é feito”, tendo “influenciado Francis Crick e J. S. Haldane”.  

Para nós, mais importante do que o corpo principal do texto – PREFACE 

(“Prefácio”), 1. The Classical Physicist’s Approach to the Subject (“A abordagem da física 

clássica ao assunto”); 2. The Hereditary Mechanism (“O mecanismo hereditário”); 3. 

Mutations (“Mutações”); 4. The Quantum-Mechanical Evidence (“A evidência quantum-

mecânica”); 5. Delbrück’s Model Discussed and Tested (“O modelo Delbrück discutido e 

testado”); 6. Order, Disorder and Entropy (“Ordem, desordem e entropia”); 7. Is Life 

Based on the Laws of Physics? (“Será que a vida está baseada nas leis da física?”) -, é a 

notável passagem [“miraculosa”, 46] entre a Física (partículas) e a Biologia (molécula), que 
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segundo ele, “não provém da física (probabilística)”, mas “deve provir de outra fonte” (página 

80) – e o EPILOGUE, ON DETERMINISM AND FREE WILL (“Epílogo, sobre o 

determinismo e o livre-arbítrio”). 

Convidamos, então, o leitor a olhar este preciso texto “através das peircenas”.  

No Prefácio, Schrödinger diz-nos que “herdamos de nossos antepassados um desejo 

pelo conhecimento unificado”. (Schrödinger, What is Life?, 1) Com sua “Arquitetônica”, esse 

é, exatamente, o desejo de Peirce a partir de 1887, com o ensaio “Uma conjectura ao enigma”. 

 

No Capítulo 1, The Classical Physicist’s Approach to the Subject (“A abordagem 

da física clássica ao assunto”), Schrödinger vai se perguntar, 

 

A grande questão, que é bastante discutida é: como é que os eventos no 

espaço e no tempo, que ocorrem dentro da fronteira de um organismo vivo 

são explicados pela física e a química? (Schrödinger, What is Life?, 3) 

 

E a resposta do físico austríaco é fulminante: “As leis da física e química são todas 

estatísticas” (Schrödinger, What is Life?, 4) e isso – como ele mostrará mais adiante – mostra 

a dificuldade de se compreender a passagem do nível das partículas (Física) para o nível dos 

elementos (Química), e desta para o nível das moléculas “vivas” (Biologia).  

Peirce resolve a questão com um lance de mestre: como o Gründ é o Contínuo e este 

é a “razoabilidade energizante”, i.e., o Amor Criativo (uma Dynamis Inteligente) -, o que dá 

suporte ao seu Idealismo-objetivo, em que “a matéria é mente cansada”, i.e., que adquiriu 

hábitos (inveterados) -, então, o primado é da Consciência, que, em seu modo Primeiro de 

aparecer (phanera) é aparentemente caótica (devido ao seu estatuto ontológico de absoluta 

Liberdade). Como o télos do Sinequismo peirceano é uma ideia (o Homem-Símbolo, o único 

que tem Consciência), compreende-se que a Natureza – como a lagarta de Emerson – haverá 

de “escalar todas as espiras da forma” até que cumpra seu Destino, fazer-se Segundo 

(Existência; Determinado) e Terceiro (Homem-Símbolo).  

O que é fascinante em Schrödinger é sua inteligência rara. E, para Peirce, uma 

inteligência de primeiro nível é aquela capaz de “prever” os eventos futuros. O poeta 

romântico inglês, Percy B. Shelley (1792-1822) dizia que “os poetas são as antenas da raça” 

(A Defense of Poetry, 1821; “Uma defesa da poesia”, primeiro publicado em 1840). Peirce 



145 

 

tinha os poetas também no mais alto apreço.
313

 Mas Schrödinger é do quilate dos poetas 

criativos. Veja, caro leitor, como ele antecipa as descobertas de Dan Shechtman, sobre os 

“Quase-cristais” (1974; como veremos ainda na Bio-Química): 

 

A parte mais essencial da célula viva – a fibra do cromosoma – pode muito 

bem ser chamada de um cristal aperiódico [“o material que carrega a vida”]. 

Na física nós lidamos, até hoje, somente com cristais periódicos. 

(Schrödinger, What is Life?, 5) 

 

Como veremos em Dan Shechtman, esse universo – dos cristais aperiódicos – vai 

servir de ponte entre a Física e a Química. Mas, se olharmos para esse fenômeno do ponto de 

vista da Heurística de Peirce vamos compreender que há uma hierarquia – expressa, inclusive, 

em tamanho – entre esses três níveis, o da Física (de partículas), o Químico (de elementos) e o 

Biológico (de moléculas). Quando o Físico Nobel pergunta, “Porque é que os átomos são tão 

pequenos?” (Schrödinger, What is Life?, 8) ou “[P]orque é que nossos corpos devem ser tão 

grandes comparados com os átomos (Ibid., ibidem), a resposta faz todo o sentido.  

O universo da Primeiridade é infinito em relação ao universo da Segundidade (este 

nosso “mesomundo”). O universo de partículas subatômicas tem que oferecer um número 

infinito de Possibilidades (Primeiro), a partir do qual o Amor Criativo (Inteligente) haverá de 

se manifestar limitadamente. Há – no universo “monádico” – uma base de Pirâmide “aberta”. 

Não é por acaso que – de acordo com os experimentos de Wheeler – o comportamento das 

partículas subatômicas seja “estranho”. Ali, no Contínuo, não há as limitações espaço-

temporais (que há neste “mesomundo” em que habitamos). 

Para o Nobel de Física de 1933, este “mesomunndo” – para ele, “o mundo de um 

organismo exige leis físicas exatas para funcionar adequadamente”. (What is Life?, 8) 

Portanto, como diz Peirce, o universo da Segundidade (Existência) é um “mundo 

determinado por Leis”. Schrödinger assina embaixo, com uma perspicácia difícil de 

encontrar, posto que é capaz de “ver” que as Leis (Terceiro; “Pensamento”), já estão no 

Existente (Segundo; “Coisa”): 

 

Aquilo a que chamamos pensamento (1) é em si mesmo uma coisa ordenada, 

e (2) só pode ser aplicado ao material, i.e., às percepções ou experiências, 

que possuem certo grau de ordem. Isto acarreta duas consequências. 

Primeiro, uma organização física, para estar em íntima correspondência com 

o pensamento (como o meu cérebro está com o meu pensamento) deve ser 

uma organização bem ordenada, e isso significa que os eventos que ocorrem 
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dentro dela devem obdedecer leis físicas rígidas pelo menos em um alto 

nível de precisão. Segundo, as impressões físicas provocadas naquele 

sistema bem organizado por outros corpos a partir de fora, obviamente 

correspondem à percepção e vivenciam um pensamento correspondente, 

formando seu material, como já o denominei. Portanto, as interações físicas 

entre nosso sistema e os outros devem, como regra, em si mesmos possuir 

certo grau de ordem física, quer seja, eles também devem obdecer a leis 

físicas rígicas até certo grau de precisão. (Schrödinger, What is Life?, 09-10) 

 

Perceba que lucidez, caro leitor; e o impressionante poder de síntese. Aquele 

Segundo que se manifesta – o “Objeto Dinâmico”, em chave semiótica – “deve possuir certo 

grau de ordem física” – como seu “pensamento correspondente” – o universo “sígnico” (o 

Signo e o Interpretante). Como Peirce compreendeu esses dois universos como estando em 

perfeita Simetria, e assim os compreendeu Schrödinger, também. Eles devem possuir “ordem” 

para serem inteligíveis e passíveis de Ciência. 

Quando o físico austríaco assevera que “as leis físicas se apoiam em estatíticas 

atômicas e que são, portanto, apenas aproximadas”, (What is Life?, 10) ele retorna à tese 

anterior, a de que o universo Primeiro – por ser infinito (como o plâncton que passa, 

incólume, pela rede do pescador) – não é passível de medida (exata) e, portanto, tem que ser 

apenas passível de mensuração estatística. 

Está explicado por ele, então, o motivo pelo qual “o organismo” tem que possuir uma 

estrutura mais robusta: 

 

Vocês [ele está dando uma palestra na Irlanda] podem perceber a partir disto 

que o organismo deve possuir uma estrutura comparativamente robusta de 

modo a desfrutar o benefício de leis bastante precisas, tanto para sua vida 

interna quanto para o seu intercâmbio com o mundo externo. (What is Life?, 

18) 

 

Portanto, em chave peirceana, “este” mundo (“mesomundo”), que se manifesta como 

“existente” é o mundo dos “fatos brutos” (Segundidade), das Ações e Reações, do choque das 

Vontades, em suma, do Determinismo. E, por falar em Determinismo, Schrödinger, no 

capítulo a seguir -, o Capítulo 2 - vai expor, precisamente, “o mecanismo da 

hereditariedade”.  

Para ele, “um organismo – e todos os processos biologicamente relevantes que ele 

vivencia – devem possuir uma estrutura extremamente ‘pluri-atômica’ (‘many-atomic’) e 

deve ser resguardado contra eventos ‘uni-atômicos’ (‘single-atomic’) acidentais de grande 

importância. (What is Life?, 19) Por isso Peirce diz que “a matéria é mente que criou hábitos” 

e todos nós sabemos da força dos hábitos. Aquilo que se determinou, que se tornou Lei 
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(Segundo) é o Existente. Exemplarmente, aquele universo de Sentimento (Primeiro) coalhado 

de Desejos, deve fazer-se Vontade; ou, aquele Cardápio rico – com uma centena de pratos – 

que representa o Primeiro, deve – se queremos nos alimentar – obrigar-nos a escolher um 

prato (entre tantos).  

  Vamos ver, a seguir, como este processo – de determinação – se dá a nível 

cromossômico, quer seja, no “code-script” hereditário. (What is Life?, 20) 

 

Mas o termo code-script é, na verdade, estreito demais. As estruturas 

cromosômicas estão ao mesmo tempo trazendo o desenvolvimento que eles 

anunciam. Elas são o código-lei e poder executivo – ou, para usar outra 

semelhança, eles são arquiteto e o construtor – em um. (What is Life?, 22) 

 

Veja, caro leitor, que clareza de visão: quando Peirce fala de “razoabilidade 

energizante” (EP 2, 68) – ou sobre o Amor Criativo (Ágape) – ele refere-se, precisamente a 

esta dupla função do cromossomo: inteligente e dinâmico (energético), “arquiteto” e 

“construtor”, i.e., Terceiro e Segundo, Razão Pura (Inteligência) e Razão Prática (Vontade). 

Em seguida Schrödinger vai mostrar como se dá “o crescimento do corpo através da 

divisão celular” (mitose) (What is Life?, 22), quer seja, “como os cromossomos se comportam 

na ontogênese” (Ibid., ibidem) – em que “50 a 60 divisões sucessivas são suficientes para 

produzir o número de células de um adulto” e, assim, conclui ele, “uma célula de meu corpo 

é, em média, a 50
o
 ou 60

o
 ‘descendente’ do ovo que eu fui”. (Ibid., ibidem) Entretanto, o que 

para ele é o mais fascinante é que – como o “General Montgomery fazia questão de que cada 

soldado seu estivesse meticulosamente informado de todos os seus projetos” (What is Life?, 

23), assim, também, cada célula recebe as informações necessárias para se reproduzir, 

carregando em seu cerne os códigos corretos. Para Peirce, “os símbolos crescem” (EP 2, 10) 

e, recordo ao leitor que, para o semiótico norte-americano, “símbolo” significa “código”. 

Cada nova célula é um “OdSI” (“Objeto Dinâmico-Signo-Interpretante”) e é capaz de afetar 

outros “OdSIs” numa semiose infinita. 

O milagre, para Schrödinger, é que “tão logo se estabeleça o desenvolvimento do 

indivíduo, um grupo de células é reservado para produzir – em um estágio posterior – os 

assim-chamados espermatozóides e os óvulos, conforme for o caso, necessários para a 

reprodução [“singamia”] do indivíduo na maturidade”. (What is Life?, 23) É o que os biólogos 

denominam de meiose.  

Depois de discorrer sobre a “singamia” – em que o esperma e o óvulo (dois 

haploides) se juntam para formar o óvulo fertilizado, (What is Life?, 24) Schrödinger vai 
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mostrar a “notável relevância da divisão redutora”  (What is Life?, 26) – a meiose – (em que a 

o pai e a mãe dão metade dos cromossomos cada um), pois interessa-lhe “acentuar dois 

pontos que serão altamente relevantes para nossa investigação. Primeiro é o tamanho – ou 

melhor, o tamanho máximo – de tal portador (...) e, o segundo ponto será a permanência de 

um gene, a ser inferido pela durabilidade do padrão hereditário”. (What is Life?, 29) Ele 

informa, então, que para “C. D. Darlington, o volume de um gene é igual a um cubo com um 

fio de 300 Å”. (What is Life?, 30) Isto, sim, é um milagre. 

E quanto à permanência? Vamos citá-lo mais alentadamente, pois em seguida vamos 

justificar esse fato a partir da heurística peirceana: 

 

Nós reconhecemos a permanência como sendo quase absoluta. […] Trata-se 

de todo o padrão (quadri-dimensional) do ‘fenótipo’, a natureza visível e 

manifesta do indivíduo, que é reproduzida sem grandes mudanças durante 

gerações, permanente no decorrer de séculos – embora não dentro de 

dezenas de milhares de anos – e mantida em cada transmissão pela 

estrutura material dos núcleos das duas células, que se unem para formar 

uma célula fertilizada. Isso é uma maravilha – ante a qual só uma é 

maior; uma que, se intimamente conectada com ela, não obstante jaz em 

um nível diferente. Refiro-me ao fato de que nós, cujo ser total está 

totalmente baseado em um intercurso maravilhoso deste mesmo tipo, no 

entanto, possuímos o poder de adquirir conhecimento considerável 

sobre ela. Eu acho que é possível que este conhecimento possa avançar para 

pouco mais do que um parco entendimento – da primeira marvilha. A 

segunda pode estar longe do entendimento humano. (What is Life?, 31) 

 

Segundo Peirce, como é que “o fenótipo adquire ‘permanência’ no decorrer de 

séculos”? Através da Lei! Aquilo que era só mente, adquire hábitos (inveterados) que se 

plasmam como o “Existente”, o Segundo. Com isto, ele adquire “estabilidade”.  

Quanto ao fato de que “possuímos o poder de adquirir conhecimento considerável 

sobre ela (essa permanência)”, Peirce diria que isso se deve, precisamente, ao fato de que só o 

permanente, o constante, é passível de se tornar cognoscível; semioticamente, é através da 

Conduta (razoável) do Segundo (“Objeto”) que o Terceiro (“Interpretante”) pode ser 

conhecido – pela mediação dos “Signos”. 

O Capítulo 3, sobre “Mutações que se assemelham a saltos” (“Jump-like 

Mutations”)
314

 – que seriam o fundamento da seleção natural -, Schrödinger vai fazer uma 

crítica à “seleção natural” de Darwin. (What is Life?, 32) Diz ele, 
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 Para uma visão mais recente sobre os Saltos quânticos na química sugerimos a leitura do artigo do professor 

Doutor Marça de Oliveira Neto, “Química no século XX: a Química atômica” IN “Um século de 

conhecimento – arte, filosofia, ciência e tecnologia no século XX”. Brasília: Editora da UNB, 2011 (pp. 1127-
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Nós sabemos definitivamente, hoje, que Darwin estava errado ao 

considerer as pequenas, contínuas, variações acidentais, que estão propensas 

a ocorrer mesmo na população mais homogênea como o material sobre o 

qual a seleção natural funciona. Pois já foi provado que elas não são 

herdadas. (What is Life?, 32; nossa ênfase) 

 

A seleção não tem efeito – porque as pequenas variaçõs contínuas não 

são herdadas. Elas não são, obviamente, baseadas na estrutura da substância 

hereditária, elas são acidentais. (What is Life?, 33; nossa ênfase) 

 

A questão, salvo erro, e em defesa de Darwin, não é que essas “variações não são 

herdadas” -, pois que de fato, o são; mas que somente aqueles indivíduos (ou populações) que 

as herdaram – sendo mais aptos – sobrevivem, ao passo que os que as não herdaram, não. A 

questão que importa, não é essa. A questão vital é: quando levamos essa hipótese (ou tese; 

Terceiro) da “seleção natural” de Darwin para o mundo como ele é (Segundo; Existente), 

veri-ficamos, de fato, que “os mais aptos sobrevivem”? Entre os seres humanos não nos 

parece que esse seja o caso; a grande maioria dos 7 bilhões de habitantes do planeta Terra não 

é composta de “os mais aptos”, pelo contrário, é explorada por estes – econômica, política e 

religiosamente. Assim, quer nos parecer que a “seleção natural” só se dá entre as elites 

(pragmaticistas, que refletem sobre sua conduta e a planejam); aos miseráveis só lhes resta 

sobreviver – no pior sentido do termo. Melhor termo – para sermos rigorosos com a 

terminologia - seria “subviver”. 

Outra questão pertinente, aqui, é a Genética. Se as variações são “acidentais”, então, 

não há propriamente ciência. Qualquer coisa pode acontecer. A aristocracia ruiu como sistema 

político precisamente porque um rei (ou nobre, ou gênio), casado com uma rainha (ou nobre, 

ou gênio) – de “sangue azul”! – não produz sempre um “nobre” (ou gênio, em qualquer área). 

Então, não se trata de uma ciência válida senão para plantas, animais ou a cor dos olhos.  

 

Mas há cerca de quarenta anos, o holandês de Vries descobriu que mesmo 

nos filhotes de gado puro-sangue, um pequeno grupo de indivíduos, digamos 

dois ou três em dezenas de milhares, aparecem com pequenas, mas 

mudanças ‘que se assemelham a saltos, a expressão ‘que se assemelham a 

saltos’ não querendo dizer que a mudança é tão considerável assim, mas que 

há uma descontinuidade tanto que não há formas intermediárias entre os 

que não mudaram e os poucos que mudaram. De Vries denominou isso de 

mutação. O fato significatico é a descontinuidade. […] Veremos mais 

tarde que isto é muito mais do que figurativo. As mutações são de fato 

devidas a saltos quânticos no gene da molécula. Mas a teoria quântica só 

tinha dois anos quando de Vries publicou sua descoberta pela primeira vez, 

                                                                                                                                                                                     
1151), que mostra a sua trajetória em Crookes e Röntgen, 1135; Becquerel, Thompson, Madame Curie e 

Rutherford, 1136; Planck, Einstein e Bohr, 1137; Moseley, De Broglie e Schrödinger, 1138; e Chadwick, 1139. 
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em 1902. Não é de admirar que se tenha demorado outra geração para 

descobrir a conexão íntima! (What is Life?, 34; nossa ênfase) 

 

Quanto às variações (mutações), elas são facilmente compreensíveis pela heurística 

peirceana: o Segundo (Existente), embora dotado de certa permanência (fenotípica), está 

grávido do Primeiro (Possibilidades), e este pode “aparecer” (fortuita; ou milagrosamente) 

naquele. A “descontinuidade” deve-se, portanto, ao fato de que entre quaisquer dois números 

– exemplarmente, entre 1 e 2 – há um número infinito de números fracionais. Por isso, 

Schrödinger diz, mais adiante, que as “[M]utações são frequentemente latentes”. (What is 

Life?, 36) 

Depois ele discorre sobre a “Localização, Recessividade e Dominância” (What is 

Life?, 35) – algo que conhecemos bem -, em que fala da maior frequência das mutações 

recessivas, e depois diz que o alele recessivo (quando heterozigoto) é, às vezes, 

“espantosamente” dominado pelo “dominante” (What is Life?, 37) -, o que torna “a 

necessidade da mutação um evento raro”, (What is Life?, 41) e que possui um “volume 

crítico” de “um cinquenta milionésimo de centímetro cúbico”. (What is Life?, 44) 

No Capítulo 4, The Quantum-Mechanical Evidence (“A evidência quanto-

mecânica”), Schrödinger diz que “ a permanência não é explicada pela física clássica”. (What 

is Life?, 46; nossa ênfase) 

 

Como é que podemos, do ponto de vista da física estatística, reconciliar o 

fato de que a estrutura do gene parece envolver apenas um número 

comparativamente pequeno de átomos (da ordem de 1.000 e possivelmente 

muito menos), e o fato de que ela não obstante mostra numa atividade 

regular e legítima – com uma durabilidade ou permanência que beira o 

miraculoso? (What is Life?, 46; nossa ênfase) 

 

E a resposta, segundo ele, é a de que “[E]stas estruturas materiais só podem ser 

moléculas”. (What is Life?, 47).
315

 Do ponto de vista da heurística peirceana, o mundo 
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Arte, Filosofia, Ciência e Tecnologia no Século XX”. Brasília: Editora da UNB, 2010, o professor Waldenor 
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atômico estaria na Primeiridade e o da durabilidade (molecular), estaria no Segundo. E 

Schrödinger diz que esse “salto” pode ser explicado pela “teoria quântica”. (Ibid., ibidem) O 

físico austríaco confirma nossa explicação, abaixo: 

 

A transição de uma destas configurações para outra é um salto quântico. Se 

a segunda tem uma energia maior (‘é um nível mais elevado’), o sistema 

deve ser fornecido com pelo menos a diferença das duas energias para tornar 

a transição possível. Para um nível mais baixo, ela pode mudar 

espontaneamente, gastando o excesso de energia na radiação. (What is Life?, 

49) 

 

Entre o discreto conjunto de estados de uma dada seleção de átomos, não 

precisa necessariamente ser, mas pode haver um nível mais baixo, 

implicando uma abordagem próxima do núcleo de cada um. Átomos em tal 

estado formam uma molécula. O ponto a ser acetuado aqui é que a 

molécula terá, necessariamente, certa estabilidade; a configuração não 

pode mudar, a menos que, pelo menos, a diferença de energia, necessária 

para ‘alça-la’ ao nível mais elevado, seja fornecida de fora. Portanto, a 

diferença de nível, que é uma quantidade bem-definida, determina 

quantitativamente o grau de estabilidade da molécula. (What is Life?, 50) 

 

Compreeendamos que, quando Schrödinger diz que “essa energia (atômica), que é 

alçada a um nível mais elevado (molecular) é fornecida de fora”, em chave peirceana, é 

explicado pelo fato de que o “Existente” - esfera do “quantitativo” (complexo) - é o universo 

da Ação-Reação (“dentro” vs. “fora”).
316

 Esse “de fora” é o gérmen do Terceiro? 

No Capítulo 5, Delbrück’s Model Discussed and Tested (“O modelo de Delbrück 

discutido e testado”), Schrödinger diz que, 

 

A partir destes fatos emerge uma resposta muito simples, nomeadamente: 

será que estas estruturas, compostas de comparativamente poucos átomos, 

são capazes de sobreviver por períodos longos à influência perturbadora do 

movimento de calor à qual a substância hereditária está continuamente 

exposta?” (What is Life?, 56) 

 

                                                                                                                                                                                     
Barbosa da Cruz, mostra que “Wilhelm Ludwig Johannsen criou a palavra fenótipo para designar uma 
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“[A] palavra genótipo foi então criada para designar o conjunto típico de genes de um organismo”. (Ibid.,ibidem) 
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 Schrödinger diz, a seguir, que “a estabilidade da molécula depende da temperatura” (What is Life?, 50) e em 

um “Interlúdio Matemático; Ibid., 52), ele diz que “[O] salto quântico, que chamamos de o ‘alçamento’ (“lift”), 

leva, se não a uma desintegração completa, pelo menos a uma configuração essencialmente diferente dos 

mesmos átomos  – uma molécula isomérica, como um químico diria, quer seja, uma molécula composta dos 

mesmos átomos em um arranjo diferente (na aplicação à biologia que ela vai representar um ‘alele’ diferente no 

mesmo ‘locus’ e o salto quântico representará uma mutação). (Ibid., ibidem) “O termo ‘próximo nível mais 

elevado’ tem que ser compreendido como significando o próximo nível que corresponde a uma mudança 

relevante da configuração”. (Ibid., 53) 
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A resposta, para Schrödinger, é que “há diferentes ‘estados’ de matéria”. (What is 

Life?, 59) E, segundo ele, “a distinção que realmente importa” (Ibid., 60) é que “a 

permanência que estamos buscando justificar a nível molecular” deve-se ao fato de que “uma 

molécula é um sólido”, i.e., um cristal”,
317

 (Ibid., 60) ou seja, “uma pequena molécula pode 

ser chamada de ‘o germe de um sólido” (Ibid., ibidem) 

O mais interessante, como o físico Nobel de 1933 viu bem, é que a “[N]atureza sabe 

tornar as mutações raras”, pois “mutações frequentes são detrimentes para a evolução”. (What 

is Life?, 63) Isto é, se o elemento Primeiro (atômico) é fundamental como caudal de 

possibilidades, o Segundo (molecular) representa o “Existente” (Lei), e este sustenta o 

Terceiro (Evolução; Sinequismo). 

Conforme o texto avança, mais interessante se torna. O Capítulo 6. Order, Disorder 

and Entropy (“Ordem, desordem e entropia”; que podemos associar, respectivamente ao 

Segundo, Primeiro e Terceiro), começa com “o motivo que o levou a escrever o livro”: 

 

A partir do cenário de Delbrück quanto à substância hereditária, parece que a 

matéria viva, embora não eluda as ‘leis da física’ como estabelecida até 

agora, parece envolver ‘outras leis da física’ até então desconhecidas, 

que, no entanto, uma vez reveladas, haverão de formar uma parte integral 

desta ciência como da anterior. (What is Life?, 67-68) 

 

Qual o ponto que Schrödinger está querendo esclarecer? É o de que “a ordem é 

baseada na ordem” (What is Life?, 68) e não na “desordem”. Isto é, o Segundo está fundado 

no Primeiro, mas que este não é o Acaso
318

 (Tiquismo; senão no sentido da Liberdade e do 

universo das Possibilidades infinitas) – como defendemos na Metafísica -, mas no Amor 

Criativo (Ágape), que é uma ordem, pois “mandalicamente” aglutinante. O Primeiro só 

“parece” um “caos” para quem o olha “sem educação” (com o intelecto, sem o sentimento); 

como diz Hamlet sobre a “peça dentro da peça” que leva seu nome: “Yet, there is method in 

it” (“E, no entanto, há um método nela”). 

Pois, como diz Schrödinger, “a vida parece ser ordenada e regida por leis (...) na qual 

a ordem existente é mantida”. (What is Life?, 68). Ora, Peirce define o “existente” (Segundo), 
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 Veremos os avanços na questão dos “cristais” quando tratarmos de Dan Shechtman. 
318

 Sobre “O fim da biologia da evolução”, John Horgan (“O fim da ciência”), entrevistou Stuart Kauffman 

(Instituto Santa Fé) -, autor de At Home in the Universe (“Em casa no universo”) - que “começou a suspeitar 

que a teoria da evolução de Darwin tinha sérias falhas, na medida em que não conseguia explicar a capacidade 

aparentemente miraculosa da vida em aparecer e depois perpetuar-se de maneira tão maravilhosa”, (Horgan, 

168-69) que o levou à tese do “processo de auto-organização ou autocatálise”. (Ibid., 169) Ele chegou a 

questionar a seleção natural, pois “as mutações não ocorrem ao acaso”, (Ibid., ibidem) i.e., “o acaso não pode ter 

criado a vida sozinho”. (Ibid., 172-73) Mas Kauffman prega no deserto da Comunidade Científica… 
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precisamente como sendo da ordem (metafísica) da “Lei”, pois “a matéria é mente [Terceiro] 

que criou hábitos [Segundo]”. E, o que para o físico austríaco, o mais interessante é que “a 

matéria viva evade a decadência” (Ibid., 69) através da “entropia”, que “retardarda a 

decadência pelo equilíbrio termodinâmico”, quer seja, faz com que “a vida se alimente da 

entropia negativa”. (Ibid., 73) 

  Quer seja, “a entropia, compreendida como signo negativo, é em si mesma uma 

medida de ordem”, mostra como “o organismo suga continuamente a ordem de seu 

ambiente”. (Ibid., 73) É a isto que Peirce chama de Semiose -, “Symbols grow” (“os 

símbolos crescem”), tornada possível graças à Lógica (triádica) dos Relativos. 

No Capítulo 7, Is Life Based on the Laws of Physics? (“Será que a vida baseada nas 

leis da física?”), Schrödinger diz que não. As leis da física valem para o Primeiro; o 

organismo pertence ao Segundo, onde outras leis o regem. Por isso ele diz, “O desabrochar de 

eventos no ciclo de vida de um organismo exibe uma admirável regularidade e ordem, não-

rivalizada por qualquer coisa que encontremos na matéria inanimada”. (Ibid., 77) 

Naturalmente, o físico Nobel de 1933 refere-se mais à passagem dos elementos para a 

molécula, mas para Peirce essa passagem é possível, pois o denominador comum das três 

categorias fenomenológicas, isto é, daquilo que nos aparece (phanera) é o Amor Criativo 

(Ágape), algo que Existe (Segundo), sendo, a um só tempo, Amor (Dynamis; Sentimento) e 

Inteligência (Lei; Pensamento). Não há “matéria inanimada” propriamente dita. Aquilo que 

parece “matéria” é “mente envelhecida”, i.e., “ideias que adquiriram hábitos” (inveterados). 

Portanto, para responder à pergunta de Schrödinger, sim, “a Vida da vida” é o Primeiro 

(Amor) do Segundo (Existência).  

E que a Vida é Inteligente, é ponto passivo, posto que os “eventos ordenados que a 

ordem existente produz e mantém” são “guiados”, como ele viu bem, por “um ‘mecanismo’ 

completamente diferente daquele da física” (que é estatístico). (What is Life?, 79) 

Este princípio é, para Peirce, o Terceiro, o telos de seu Sinequismo 

(Evolucionismo),
319

 e é no seu brilhante Epílogo, em que discorre “Sobre o Determinismo e o 

Livre-arbítrio”, em que o físico austríaco se supera.  

Diz ele, 

 

(i) Meu corpo funciona como um puro mecanismo de acordo com as Leis da 

Natureza.  

                                                           
319

 “O desenvolvimento agapástico do pensamento deveria, caso exista, ser distinguido por seu caráter proposital 

[“purposive character”], este sendo o desenvolvimento de uma ideia”. Peirce. Evolutionary Love (Janeiro 1893; 

“Amor evolucionário”) IN EP 1, 369. 
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(ii) No entanto eu sei, por experiência direta incontroversível, que eu estou 

dirigindo seus movimentos, cujos efeitos prevejo, que podem ser fatídicos e 

de grande importância, pelos quais assumo plena responsabilidade. 

A única inferência possível a partir destes dois fatos é que, penso, que eu – 

eu no sentido mais amplo da palavra, quer seja, cada mente consciente que 

alguma vez já disse ou sentiu Eu” – sou uma pessoa, se alguma, que 

controla os ‘movimentos dos átomos’ de acordo com as Leis da Natureza. 

Dentro do meio cultural (Kulturkreis) onde certas concepções (que 

tiveram um dia; ou ainda têm, um significado mais amplo entre outros 

povos) foram limitadas e especializadas, é ousado dar a esta conclusão 

uma palavra simples que ela requer. Na terminologia cristã, dizer: ‘Então 

eu sou Deus todo poderoso’ soa tão blasfemo quanto lunático. Mas, por 

favor, desconsidere estas conotações por um momento e considere se a 

inferência acima não é o mais perto que um biólogo pode chegar para 

provar Deus e a imortalidade em um só lance. (What Is Life?, 86-87) 

 

Através da heurística peirceana, isso não soa tão blasfemo ou lunático -, talvez mais 

abstrato -, pois ao invés de usar a palavra “Deus”, ele usa o termo matemático “Contínuo”. E 

nós, cada um de nós, como “pontos” (neste Contínuo) – existimos (e quando existimos não 

somos) como “pontos” (Possibilia) nesse “Contínuo” (Deus). Vamos recorrer a Fichte 

(1769) para elucidar a questão: “Eu possuo duas dimensões: como “eu empírico” (pessoal) 

sou um ‘eu para mim’ (ego; Segundo); como “eu transcendente”, eu sou impessoal, mais real” 

(Terceiro).   

No final da obra, Schrödinger
320

 mostra que “este insight não é novo”, pois já está 

registrado nas “Upanixades” (800 a.C.) – na tese monista de Atman = Brahman (o eu 

imanente é igual ao eu transcendente) e nos textos dos “místicos de vários séculos” cuja 

“experiência única”, segundo Schrödinger “pode ser condensada na frase: Deus factum est, 

i.e., eu me tornei Deus”. Segundo ele, “à ideologia ocidental, o pensamento permaneceu 

estranho, a despeito de Schopenhauer e outros, que a defenderam – como os amantes 

verdadeiros, quando olham profundamente para os olhos um do outro”. (What is Life?, 87-88) 

E o autor pede permissão para fazer mais alguns comentários e mostra que “a 

consciência jamais é vivenciada no plural, apenas no singular”. (Ibid., ibidem) O Continuum 

(Amor Criativo) é um; e é por isso que Peirce diz que “[Q]uando a consciência carnal 

desaparecer na morte, nós haveremos de, imediatamente, nos dar conta de que sempre 

tivemos, o tempo todo, uma consciência espiritual que vimos confundindo com algo 

diferente”.
321

  

                                                           
320

 Recomendamos Quantum Questions – Mystical Writings of the World’s Greatest Physicists (editado por Ken 

Wilber; “Questões quânticas – Escritos místicos dos maiores físicos do mundo”). Boston & London: Shambhala, 

1984. Heisenberg, Schrödinger, Einstein, De Broglie, Jeans, Planck, Pauli, e Eddington. Obra-prima! 
321

 Peirce. Immortality in the Light of Synechism (Maio 1893; “A imortalidade à luz do sinequismo”), IN EP 2, p. 

3. Ver a tradução deste precioso ensaio no Apêndice 3.1. 
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Então, pergunta-se ele, “de onde surge a ideia de pluralidade?” “Ela vem”, segundo 

ele, “da conexão da consciência com o corpo físico”. (What is Life?, 88) Quando olhamos o 

Contínuo através dos sentidos físicos (Segundo), vemos tudo separado. Por isso Peirce 

denominou este elemento de Segundo, prenhe de “dualidade”. Assim, segundo ele,  

 

A única alternativa possível é simplesmente a de se manter [atento à] 

experiência imediata [que revela que a] consciência é um singular do qual 

o plural é desconhecido; de que há apenas uma coisa e que aquilo que 

parece ser uma pluralidade é meramente uma série de diferentes aspectos 

desta coisa única, produzida por uma decepção (a Maya indiana). (Ibid., 89) 

 

Veja que, ao fim e ao cabo, Schrödinger e Peirce – e os místicos de todos os tempos 

e quadrantes – chegaram à mesma conclusão. “Há apenas uma coisa” – abstratamente, o 

“Contínuo”; concretamente, uma “experiência unitiva”, sobre a qual teremos oportunidade de 

nos aprofundar na Parte 2, nas Ciências Psíquicas, subramo da Religião.
322

 

E o brilhante físico faz questão de acrescentar uma “Nota ao Epílogo” em que revela 

que “o ponto de vista aqui abordado se iguala àquele que Aldous Huxley recentemente – e 

mui apropriadamente – denominou de The Perennial Philosophy (“A filosofia perene”),
323

 

obra esta que mostra “porque é tão difícil compreender este estado de coisas”. (Ibid., 90)  

O problema, ao fim e ao cabo, é sempre a falta de boa Educação... 

 

*** 

 

                                                           
322

 Schrödinger termina com chave de ouro: “No entanto, cada um de nós tem uma impressão indisputável de 

que a soma total de suas próprias experiências e memórias formam uma unidade, bem distinta daquela de outra 

pessoa. Ele refere-se a ela como ‘Eu’. O que é esse ‘Eu’? Se você analisá-lo de perto, você haverá, penso eu, de 

descobrir de que ele é apenas um pouco mais do que uma coleção de dados singulars (experiências e memórias), 

quer seja uma tela sobre a qual elas são colecionadas. E você haverá de, caso se torne instrospectivo, de 

descobrir que o que você realmente quer dizer com  ‘Eu’ é aquele fundamento sobre o qual elas são 

colecionadas. Você pode vir de um país distante, perder de vista todos os seus amigos, pode até esquecê-los; 

você adquire novos amigos, você compartilha a vida com eles com uma intensidade maior do que com os 

antigos. Cada vez menos importante se tornará o fato de que, enquanto você vive sua nova vida, você ainda se 

lembra da antiga. ‘O jovem que eu fui’, você pode até vir a falar dele na Terceira pessoa, na verdade o 

protagonista do romance que você está lendo está provavelmente mais próximo de seu coração, certamente mais 

internamente vivo e é-lhe mais conhecido. E, no entanto, não houve uma quebra intermediária, nenhuma 

morte. E mesmo se um hipnotizador sofisticado conseguisse apagar todas as suas reminiscências anteriores, 

você não acharia que ele tivesse matado você. Em nenhum caso há a perda da existência pessoal a ser 

deplorada. Nem jamais haverá”. (Schrödinger, What is Life?, 89-90). Naturalmente, porque a nossa essência 

Primeira é eterna. Big Bangs e Big Crunches são fenômenos da superfície... 
323

 Aldous Huxley. A filosofia perene. São Paulo: Globo, 2010, com Prefácio de Renato Janine Ribeiro. O que é 

curioso é que coube ao neto do “bulldog de Darwin”, Thomas Henry Huxley (1825-95), desconstruir o 

materialismo de Darwin e de T. H. Huxley.  
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(I.II) Erwin Schrödinger. Mind and Matter (1958; “Mente e matéria”, 12ª Ed., 2012). 

Cambridge: Cambridge University Press, 1958.
324

 

 

Esta obra de Schrödinger – a partir das Tarner Lectures dadas no Trinity College, em 

Cambridge (Inglaterra), em outubro de 1956, portanto 12 anos depois da What Is Life? – é 

dividida em seis capítulos: (1) The Physical Basis of Consciouness (“A base física da 

consciência”); (2) The Future of Understanding (“O futuro do entendimento”); (3) The 

Principle of Objectivation (“O princípio da objetificação”); (4) The Arithmetical Paradox: 

The Oneness of Mind (“O paradoxo da mente: a unidade da mente”); (5) Science and 

Religion (“Ciência e religião”); e, (6) The Mystery of the Sensual Qualities (“O mistério das 

qualidades sensuais”). 

No Capítulo 1,  The Physical Basis of Consciouness (“A base física da 

consciência”), Schrödinger começa por dizer que “[O] mundo é um constructo de nossas 

sensações, percepções, memórias. É conveniente considerá-lo como existindo objetivamente 

por si só”.
325

 (Mind and Matter, 93) Ora esta é a tese forte de Peirce, para quem “o mundo 

[“Objeto Dinâmico”] é aquilo que é independente do que qualquer um ache dele”. E o físico 

austríaco pergunta, então: “Que tipo de processo material está diretamente associado à 

consciência?” (Ibid., ibidem) Veja, caro leitor, a objetividade do cientista de primeira 

grandeza: ele quer logo saber do que é verdadeiramente fundamental. 

E ele responde: “[A] consciência é o tutor que supervisiona a educação da 

substância viva”. (Ibid., 97) “Em suma, a consciência é um fenômeno na zona da evolução”. 

(Ibid., 101) “A consciência pura”, para Peirce “é o Terceiro”. E o Terceiro é aquele capaz de 

refletir sobre a nossa Conduta para que seja Razoável e até Admirável. E, não é por acaso que 

Schrödinger, aqui, faz alusão à Ética e ao “Imperativo Categórico” kantiano.
326

 A consciência 

está “encarnada” e tem um propósito. 
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 No ensaio Man’s Glassy Essence (outubro 1892; “A essência vítrea do homem”), Peirce esclarece esta 

questão entre a matéria e a consciência. Em resumo, diz ele, “[V]endo uma coisa de fora, considerando suas 

relações de ação e reação com as outras coisas, isso parece como matéria. Vendo uma coisa de dentro, olhando 

para seu caráter imediato como sentimento, ela parece como consciência. Estas duas visões estão combinadas 

quando nos lembrarmos que as leis mecânicas nada mais são senão hábitos adquiridos, como todas as 

regularidades da mente, incluindo a tendência a adquirir hábitos em si; e que esta ação do hábito nada mais é do 

que generalização, e a generalização nada mais é do que a expansão de sentimentos. Mas a questão é, como é 

que as ideias gerais aparecem na teoria molecular do protoplasma?” (EP 1, 349; nossa ênfase). E é aqui que 

convidamos Schrödinger. 
325

 Sobre “O fim da biologia da evolução”, John Horgan (“O fim da ciência”), entrevistou Stephen Jay Gould 

(Harvard), que – como Peirce e Kuhn – “acredita que há um mundo objetivo lá fora”, (Horgan, 157) mas 

“duvidava de que os cientistas de qualquer disciplina pudessem chegar a uma teoria final”. (Ibid., 161)  
326

 Três são as leis propostas por Kant como “Fundamentos para metafísica da moral”: (1785) 1) Lei Universal: 

“Age como se a máxima de tua ação devesse tornar-se, através da tua vontade, uma lei universal”; a) Variante: 
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No Capítulo 2, The Future of Understanding (“O futuro do entendimento”) o físico 

Nobel de 1933 começa por dizer que “[N]ão há nenhuma razão, seja ela qual for, para crer 

que nosso cérebro é o órgão supremo ne plus ultra do pensamento no qual o mundo está 

refletido”, (Ibid., 103) até porque “como uma espécie em desenvolvimento já chegamos a 

uma parada” (Ibid., 105) e “já o revertemos ao introduzir instituições sociais e legais” que 

protegem as espécies dos “aspectos mais sombrios do darwinismo”.
327

 (Ibid., ibidem) 

Segundo o físico austríaco, “ao adquirir um caráter novo e reformado, o indivíduo pode 

mudar seu ambiente” (Ibid., 108) devido ao seu “alto grau de inteligência” (Ibid., 109) que 

leva “a espécie a descobrir em que direção sua chance na vida reside e a perseguir ese 

caminho” (Mind & Matter, 110) e levando-o a “transmitir ese tipo de comportamento a seus 

pósteros através do exemplo”, (Ibid., 111-12) que é um tipo de lamarquismo.  

Convido o leitor a revisitar a Metafísica peirceana, em que descrevemos o modo 

como Peirce encaixa a evolução ticástica (Darwin), a anancástica (Lamarck) e a agapástica 

(Peirce) em seu Evolucionismo (Sinequismo). Por isso, para Schrödinger, “[N]ós não 

devemos esperar que as coisas aconteçam, acreditando que elas são decididas pelo destino 

irrescindível. Se quisermos, nós devemos fazer algo a respeito. Se não, não”. (Ibid., 115) O 

pragmatismo de Peirce visa, precisamente, refletir sobre nossa Conduta futura, “a única que 

podemos alterar”. 

No Capítulo 3, The Principle of Objectivation (“O princípio da objetificação”), 

Schrödinger começa por dizer que “[H]á nove anos eu propus dois princípios gerais que 

formam a base do método científico, o princípio do entendimento da natureza, e o princípio da 

objectificação”. (Ibid., 117) Aqui e agora já sabemos que esses princípios já estavam 

presentes na Heurística peirceana. 

Em seguida o físico austríaco mostra como o grande problema da 

“objectivação” é que quando eu esqueço – ou finjo que não é o caso! – que “eu mesmo 

também faço parte deste mundo material real à minha volta”, (Ibid., 119; nossa ênfase) 

                                                                                                                                                                                     
“Age como se a máxima da tua ação fosse para ser transformada, através da tua vontade, em uma lei universal da 

natureza”. 2) Fim em si mesmo: “Age de tal forma que uses a humanidade, tanto na tua pessoa, como na pessoa 

de qualquer outro, sempre e ao mesmo tempo como fim e nunca simplesmente como meio”. 

3) Legislador Universal (ou da Autonomia): “Age de tal maneira que tua vontade possa encarar a si mesma, ao 

mesmo tempo, como um legislador universal através de suas máximas.” a) Variante: “Age como se fosses, 

através de suas máximas, sempre um membro legislador no reino universal dos fins”. (Fonte: Wikipédia) É que 

Kant já saiu da “menoridade mental”... 
327

 Sobre “O fim da biologia da evolução”, John Horgan (“O fim da ciência”), entrevistou “o arquilucidativo e 

reducionista” Richard Dawkins (Oxford; Horgan, 149), “o galgo de Darwin”, (Horgan, 150) que “expressa suas 

ideias com absoluta certeza, de tal forma que não deixa espaço para o mistério, o significado, o objetivo ou para 

grandes revelações científicas além da que Darwin nos deu”. (Horgan, 153) Tão reducionista quanto os que ele 

ataca… Ele, decerto, também mandaria queimar todos os papiros da Biblioteca de Alexandria, “pois só um livro 

é necessário”, o de Darwin. 
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então – e ele cita C. G.Jung – “nossa visão do mundo torna-se ‘descolorida, fria e muda’” 

(Ibid., ibidem) e “nossa mente consciente em si permanece uma estranha dentro desse 

constructo”. (Ibid., 122) Não é o caso com Peirce, pois para o filósofo norte-americano, “a 

matéria é mente (envelhecida)” e aquilo que evolui (Sinequismo) é um “Objeto Dinâmico” – 

denominá-mo-lo de “OdSI” (holon) (“Objeto dinâmico + Signo + Interpretante”) na 

Metafísica - cujo dinamismo é o Amor Criativo (Ágape).  

Quando compreendemos que “o sujeito é a coisa que ‘vê’ (com todos os sentidos, em 

inglês, “senses”) e pensa”, quer seja, que “são os mesmos elementos que compõe minha 

mente e o mundo”, (Ibid., 127; nossa ênfase)  e que “o mundo me é dado uma única vez (e 

não como um existente e outro como percebido)”, então vivenciamos o fato de que “sujeito e 

objeto são um só” e damos-nos conta de que a antiga “barreira (entre sujeito e objeto) não 

existe”. (Ibid., ibidem; nossa ênfase) O conteúdo das palestras que Peirce deu em Harvard 

em 1903 foi precisamente sobre a indistinção entre a percepção e o raciocínio. Quem leu a 

Parte 1 deste trabalho será capaz de perceber a simetria entre o pensamento de Schrödinger e 

o de Peirce… 

No Capítulo 4, The Arithmetical Paradox: The Oneness of Mind (“O paradoxo da 

mente: a unidade da mente”) Schrödinger volta à sua tese no final do What Is Life?, a de que 

“a razão pela qual nosso ego senciente, percipiente e pensante não é encontrado em parte 

alguma dentro de nossa imagem de mundo científica pode ser fácilmente indicado em sete 

palavras: porque ele é em si mesmo essa imagem de mundo. Ele é idêntico com o todo e 

portanto não pode ser contido nele como sendo [apenas] uma parte”. (Mind & Matter, 128) 

Mais claro, impossível. 

“Mas”, diz ele, “claro, aqui nós batemos de encontro ao paradoxo aritmético; parece 

haver uma grande multiplicidade destes egos conscientes, [e] o mundo é apenas um”. (Ibid., 

ibidem) Assim já diziam as Upanixades (c. 800 a.C.; ibid., 129)
328

 “A matéria e a energia 

parecem granulares em estrutura, e assim parece a ‘vida’, mas não é assim com a mente”, 

(Ibid., 134) pois “a mente é sempre agora. Não há nem um antes nem um depois para a 

mente. Há apenas um agora que inclui memórias e expectativas”. (Ibid., 135; nossa 

ênfase) Recomendo que revisitemos a definição da Categoria de Primeiridade na 

Fenomenologia de Peirce, para compreender o que Schrödinger diz aqui: “[Q]uando qualquer 

coisa está presente para a mente, aquilo que é o primeiro e mais simples caráter a ser notado 

                                                           
328

 O Ocidental é tão mal-educado – quando não arrogante – que desconhece a história e a cultura mesopotâmica, 

indiana, chinesa, coreana e japonesa e se gaba dessa ignorância, supondo que tudo o que existe de importante só 

aconteceu na Grécia Antiga. E a educação é tão eurocêntrica que até o Globo mostra a Europa no Hemisfério 

Norte... 
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nela, em qualquer caso, pouco importa quão pouco elevado o objeto seja é sua presentidade”. 

(On Phenomenology IN EP 2, 149)
329

  

Esquecer isto – que é o que a ciência faz (Ibid., 138) – é que leva ao 

“desencantamento do mundo” (Max Weber), que “leva o mundo a parecer sem objetivo e 

tolo”. (Mind & Matter, 138) Como Schrödinger é raro…
330

 

No Capítulo 5, Science and Religion (“Ciência e religião”) – a que volveremos na 

Parte 2 desta Tese, nas Ciências Psíquicas (Idioscopia), subramo da Religião (com Peter 

Harrison) – Schrödinger diz que o fato de podermos “brincar com o tempo” – remeto o leitor 

ao Play of Musement de Peirce, de herança spieltríbica de Schiller -, “traz grande alívio” e é, 

para o físico austríaco, “o pensamento religioso”. (Mind & Matter, 149) Não deixa de ser uma 

espantosa “sincronicidade” (C. G. Jung) que precisamente esse “Jogo das Musas” – tão 

importante para a Abdução (Lógica da Descoberta) e tão associado ao pensamento 

“diagramático” - tenha sido incluído por Peirce em um ensaio que oferece, justamente, “Um 

argumento negligenciado em prol da realidade de Deus”. Ora, como diz Schrödinger – e 

Peirce assinaria embaixo -, dado o fato de que “o curso dos eventos no tempo é irreversível” 

(Ibid., 150) -, ele cita Boltzmann
331

 -, então, “podemos asseverar que a teoria física em seu 

estágio presente sugere a indestrutabilidade da Mente pelo Tempo”. (Mind & Matter, 

152; nossa ênfase) Para Peirce, o Terceiro é constituído de Tempo.
332

 

O Capítulo 6, The Mystery of the Sensual Qualities (“O mistério das qualidades 

sensuais”) – o último da obra -, é uma defesa do Pragmatismo: “[O]s sentidos do observador 

devem entrar em campo, ao fim e ao cabo. O registro mais cuidadoso, quando não 

inspecionado, não nos diz nada”. (Mind & Matter, 162) O “Interpretante” é determinado pelo 

“Objeto” através da mediação dos “Signos” e, através da Reflexão, podemos (devemos) 

prever os acontecimentos futuros (Terceiro; Lógica) e tornar nossa própria Conduta (Segundo; 

Ética) mais Razoável e, quem sabe, até Admirável (Estética). 

 

Esperamos, caro leitor, que a leitura de Schrödinger – “através das peirceanas” – 

tenha contribuído para seu enriquecimento, como decerto o fez para nós. 
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 Recomendamos a (re)leitura do Capítulo XI – O homem e o tempo - das Confissões de Agostinho, em especial 

o subcapítulo 13, O eterno “hoje”. 
330

 “A tarefa da ciência é reduzir todos os mistérios a trivialidades. Mas a ciência humana não vai, e não pode, 

resolver o problema de ‘como posso saber se você tem consciência’. Só há um modo de resolvê-lo: transformar 

todas as mentes numa só”. Niels Bohr IN Horgan, 237. 
331

 Diz Peirce, “[N]ós não sabemos a quem o princípio da conservação da energia deve ser atribuído, embora 

ele possa razoavelmente ser considerado a maior descoberta que a ciência já fez”. Evolutionary Love (1893; 

“Amor evolucionário”) IN EP 1, 370. Veremos o papel axial que este princípio tem na obra de Penrose. 
332

 “O tempo é real”. Issues in Pragmatism (“Questões no pragmatismo”) IN EP 2, 357. 
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Agora convidamo-lo(a) a se debruçar sobre a formidável Abdução do Químico 

Nobel de 2011, Dan Shechtman (n. 24/1/1941), com seus “Quase-cristais” e a refletir sobre 

seu ordálio junto à “Comunidade Científica” (durante dez anos; de 1984-94) – na figura do 

poderoso (duas vezes Nobel) Linus Pauling (1901-94).  

 

 

(II) Daniel Shechtman e os “Quase-cristais”  

 

O engenheiro israelense Dan Shechtman (n.1941) enquanto estava em período 

sabático na Johns Hopkins University (onde Peirce lecionou Lógica de 1879 a 1884) entre 

1981-83, estudou a rapidamente solidificada transição das ligas metais do alumínio e 

descobriu a “Fase Icosaedra”, que abriu um novo campo de “cristais quase-periódicos”.
333

 

Em todos os materiais compostos de cristais, há conjuntos de átomos bem ordenados, 

o que leva à periodicidade do material, que é criada pelas simetrias translacionais e 

rotacionais, que se repetem no material. O trabalho de Shechtman foi revolucionário, pois 

mostrou que os quase-critais mostravam padrões, mas não periodicidade. Isso parecia 

impossível, de acordo com o que se conhecia – Pauling – sobre a natureza da cristalografia: o 

espaço entre átomos era pequeno demais para acomodar esta (nova) simetria décupla. 

Do ponto de vista da heurística peirceana, é fácil de compreender como isto é 

possível: dentro do Segundo (cristal, periódico, existente) está o Primeiro (o ‘quase-cristal’ 

com sua simetria décupla, aperiódico; universo de infinitas possibilidades). Que, com a ajuda 

de instrumentos, poderosos prolongamentos dos sentidos, se possa “ver” (compreender) esse 

fenômeno (Terceiro), deve-se ao fato de que o Segundo (“Existente”) trazer em si a semente 

(Primeiro) do (futuro) Terceiro (maduro). Este Terceiro é um “diagrama” (abdutível).
334

 

Outro elemento interessante, descoberto por Shechtman, foi que os “quase-cristais”, 

apesar de compostos de metais de transição (que em geral incluem alta condutividade termal e 

elétrica), exibem baixa condutividade termal e elétrica (que os torna fortes como isolantes 

para turbinas, por exemplo). 

Em 1976 o matemático Roger Penrose – que veremos a seguir, na Astronomia – já 

tinha criado (matematicamente) um conjunto de apenas dois “mosaicos aperiódicos”. (Ver 

Apêndice 5) Shechtman observou os padrões de difração eletrônica décuplos pela primeira 
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 Ver algumas representações icônicas de “quase-cristais” no Apêndice 5, assim como sua associação com os 

“mosaicos” e o “Triângulo Mágico” de Roger Penrose, e gravuras de M. C. Escher. 
334

 Ver a representação icônica dos “quase-cristais” no Apêndice 5. 
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vez em 1982. Suas observações foram publicadas em conjunto com as simulações de 

computador de Ilan Blech, em 1984 em um paper intitulado The Microstructure of Rapidly 

Solidified Al6Mn” [“A microestrutura do Al6Mn rapidamente solidificado”) IN Metallurgical 

Transactions A, 16A (1984) 1005]. Um segundo paper, Metallic Phase with Long-Range 

Orientational Order and No Translational Symmetry (“Fase metálica com ordem 

orientacional de longo alcance e nenhuma simetria translacional”) foi publicado 

demonstrando um claro padrão de difração (com uma simetria quíntupla). A verdade é que, a 

partir de então, centenas de quase-cristais de várias composições e diferentes simetrias foram 

descobertos e abriram as portas para várias aplicações. 

A descoberta revolucionária valeu a Shechtman o Nobel de Química de 2011. 

E quanto à “Questã Coimbrã” entre Shechtman e a “Comunidade Científica” 

(Pauling)? 

A partir do dia em que Shechtman publicou suas descobertas - em 1984 – até o dia 

em que Linus Pauling morreu -, em 1994 -, portanto, durante dez anos, Shechtman foi 

hostilizado devido à sua interpretação não-periódica dos “quase-cristais”. O líder de tamanha 

hostilidade era o ganhador de dois Prêmios Nobel (1954 pela Química & 1962 pela Paz), o 

cristalógrafo norte-americano Linus Carl Pauling (1901-1994), o ídolo da American Chemical 

Society, e um dos mais famosos cientistas do mundo. Este chegou a dizer, referindo-e a 

Shechtman e seu trabalho, “[N]ão há tal coisa como quase-cristais; apenas quase-

cientistas”.
335

  

 

A pergunta, porém, é: em que medida é que um gênio criativo como Daniel 

Shechtman – que propõe um novo paradigma (Kuhn) - pode confiar na “Comunidade 

Científica”, que, para Peirce, “detém a última palavra”?
336
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 Lannin, Patrick (2011-10-05). "Ridiculed crystal work wins Nobel for Israeli". Reuters. 

http://www.reuters.com/article/2011/10/05/nobel-chemistry-idUSL5E7L51U620111005. Retrieved 2011-10-22. 

(Fonte: Wikipedia) Mas a quantidade de insultos que os membros da “comunidade científica” têm proferido 

contra outros cientistas – abertamente; porque há aqueles feitos “veladamente”, mais sutilmente, desqualificando 

o “outro” (visto como “inimigo”) – para não falar daqueles proferidos contra os membros de outras áreas do 

saber, é verdadeiramente assustador. Talvez Thomas Kuhn esteja certo ao dizer que (1) “[O]s cientistas nunca 

conseguem compreender verdadeiramente o mundo real, nem sequer uns aos outros”; (Horgan, 59) (2) “A 

maioria dos cientistas nunca questiona o paradigma” (Ibid., 61); porque, (3) “[E]m geral, os cientistas só adotam 

um paradigma porque ele é defendido por outros de boa reputação, ou pela maioria da comunidade”. (Horgan, 

62).  
336

 Uma vez que “cada pensamento é um signo”, e que “o organismo é apenas um instrumento do pensamento”, 

segue-se que aquilo que chamamos de “a realidade depende da decisão final da comunidade” (pensamento 

futuro), pois “as pessoas e as palavras se educam reciprocamente”. Peirce. Algumas consequências das quatro 

incapacidades IN EP 1, 54. Peirce aqui (1868) ainda era bem jovem (29 anos). Talvez ainda influenciado por 

Hegel, ao dizer que “o homem é apenas negação” (Ibid., 55); ora, uma comunidade é composta de homens. Uma 

negação completa. Em “Novos Elementos” (1904; 65 anos), após os anos de miséria, que diz ele em carta a 

http://www.reuters.com/article/2011/10/05/nobel-chemistry-idUSL5E7L51U620111005
http://www.reuters.com/article/2011/10/05/nobel-chemistry-idUSL5E7L51U620111005.%20Retrieved%202011-10-22
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 É indubitável que o Homem é um Individual inserido em um Universal - Social – 

que lhe fornece – ou deveria fornecer – proteção, sustento, linguagem, educação -; todo o 

trabalho intelectual de Royce
337

 e Mead
338

 e “mapeia” bem essa questão. 

                                                                                                                                                                                     
James, o transformaram, ele pode compreender que “o propósito do universo é produzir uma ideia” e que “esta 

ideia é o Homem-Símbolo”. (EP 1, 324) Que evolução! 
337

 No artigo de Jaquelyn Ann Kegley sobre Josiah Royce em Classical American Philosophy – Essential 

Readings and Interpretative Essays (ed. John J. Stuhr), mais especificamente no capítulo “A teoria da 

comunidade de Royce”, ela diz que, para Royce, “a comunidade deve ter eus com planos de vida de vida 

escolhidos e, no entanto, que sejam capazes de ampliar a busca por significado além de seus planos pessoais. E 

eles devem ser criativos, eus individuais verddeiros, não meramente conformados à vontade social”. (Kegley IN 

Stuhr, 187) O que Kegley não diz – e é sempre a questão de que falava reiteradamente Paulo Francis, “o 

problema não é o que é dito, mas o que não é dito” -, mas de que Frank M. Oppenheimer, SJ dá “vestígios” – 

pois intelectual tem receio de falar de Deus e de Espiritualidade – em The Blackwell Guide to American 

Philosophy (Marsoobian & Ryder) -, é que para Royce a noção de COMUNIDADE e da LEALDADE a ela, tem 

seu estatuto ontológico em DEUS. Isto, para Royce, está fundado em três afirmativas: (1) “Para ser genuíno, o eu 

ideal de uma pessoa deve possuir ‘verddeira racionalidde de objetivo’; quer seja, ‘o propósito de descobrir para 

si mesmo apenas o seu próprio lugar no mundo de Deus, e de preencher esse lugar, como ninguém mais pode 

preenchê-lo’. Royce enfatiza seu fundo único para asseverar isto; quer seja, que ‘preciamente na medida mesma 

que você conhece o mundo como um mundo, e tenciona que seu lugar nesse mundo seja único, a vontade de 

Deus é conscientemente expressa’. Assim, Royce afirmou que sua ‘teoria do self assegura a ele [ao Self] o 

caráter do Indivíduo Livre, mas mantém que este caráter pertence a ele em sua verdadeira relação com Deus”. 

(Oppenheimer IN Marsoobian & Ryder, 131-32) Peirce foi influenciado pela tese da Comunidade de Royce, mas 

não foi capaz de ir além da comunidade humana, demasiadamente humana. Mas, a partir de seu “Argumento 

negigenciado em prol da realidade de Deus” e de seu “Amor evolucionário” podemos dizer que é na Realidade 

de Deus (Ágape) que o Indivíduo e a Comunidade de Indivíduos deve estar fundada, como o Terceiro 

(Conhecimento) deve, segundo ele, estar fundado no Segundo (Ética) e este no Primeiro (Sentimento). 
338

 Para uma introdução ao pensamento do criador da “escola de interação simbólica em sociologia”, George 

Herbert Mead (1863-1931), recomendamos (1) o artigo de Mitchell Aboulafia em The Blackwell Guide to 

American Philosophy (Marsoobian & Ryder), que descreve o desenvolvimento das ideias do professor de 

filosofia da Universidade de Chicago (1893-1931) a partir de Adam Smith [1723-90; The Theory of Moral 

Sentiment (1759; “Teoria dos sentimentos morais”): “Nós passamos a nos conhecer como seres morais ao 

apreciar como os outros vêm nossas ações”, 176]; de Hegel [1770-1831; “Fenomenologia do espírito” (1806): 

“Nós só nos tornamos completamente humanos quando vivemos em uma comunidade de indivíduos que podem 

e de fato reconhecem uns aos outros”, 178]; e de Darwin [1819-82; “A origem das espécies” (1859)]. Para Mead, 

“a mente surge na consciência reflexiva que se encontra na vida social”, 180. Para ele, “quando nos engajamos 

em jogos organizados, nós temos que nos tornar conscientes de nosso relacionamento com certo númenro de 

papéis simultaneamente, assim como as regras do jogo. (...) Quando fazemos isso, nós nos tornamos conscientes 

não apenas dos outros, mas tornamo-nos conscientes do que Mead chama de ‘o outro generalizado’”, que seria 

“a atitude de toda a comunidade”. (Aboulafia, 181). “O Self, então, é em um sentido um “Mim”, mas em outro 

sentido ele deve ser pensado como uma combinação do “Eu” e “mim”. (Ibid., 182) (2) Melhor que Mitchell 

Aboulafia é a Introdução que David L. Miller faz a George Herbert Mead no Classical American Philosophy 

– Essential Readings and Interpretative Essays (ed. John J. Stuhr), pois enriquece as teses de Mead, 

aprofundando-as. Exemplarmente, uma vez que “as respostas evocadas pelos gestos linguísticos não são diretos, 

mas indiretos”, e “eles são respostas evocadas pelo significado do gesto, por conceitos” e, “uma vez que o 

processo simbólico reside entre o gesto linguístico e a resposta premeditada evocada por ele, há espaço para a 

escolha, a avaliação e a liberdade”. Assim, “sem gestos linguísticos (símbolos significantes) não pode haver 

significado compartilhado, e significados compartilhados são um componente esencial de cada mente. Eles 

constituem o compnente social da mente. Os animais inferiores têm inteligência, quer seja, eles são capazes de 

aprender e eles formam hábitos, mas eles não possuem mentes como o termo é usado por Mead. Eles não são 

capazes de formar (o conceito) de um hábito a um nível de despertar ou consciência.O componente social da 

mente é o que Mead chama a perspectiva da comunidade ou a voz da comunidade, às vezes chamada o 

outro generalizado. Antes que a criança possa ter uma perspectiva particular e uma mente, ela deve primeiro ter 

uma perspectiva da comunidade. Ela é um “nós” antes de ser um “eu”. Ela não diferencia claramente entre si 

mesma e o outro, o grupo.  (...) É quando a criança se dá conta de que seus desejos, inclinações e verdadeiras 

respostas a uma situação são contrárias àquelas prescritas pelo grupo, quer seja, contrária à atitude dos membros 

do outro significante, que ela se torna consciente de si mesma. Nessa hora o self emerge, e a criança então tem 

tanto um ‘eu’ quanto um ‘mim’. O componente ‘mim’ inclui os hábitos e modos de responder a situações, 
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 Mas, então, uma vez que “a experiência é nossa única mestra”
339

 e “o objeto 

determina o signo”,
340

 que, por sua vez, “determina o interpretante”,
341

 devemos nos 

perguntar: o que a Sociedade em que Peirce viveu lhe deu? E o que Peirce deu a essa 

Sociedade (e ao Mundo)? Quem tiver paciência para ler as 48 páginas da Biografia 

Intelectual de Peirce – com o resumo de seus 58 ensaios do EP 1 e EP 2 – que oferecemos 

no Apêndice 2, poderá verificar o profundo desequilíbrio. Salvo a assistência do pai, 

Benjamin Peirce (1804-82) e de William James (1842-1910), o que Peirce recebeu da 

“comunidade científica” em vida – especialmente de Eliot, o “Presidente de Harvard”, que 

o perseguiu a vida inteira -, foi desamparo e humilhação.  

 Poderíamos mencionar esse profundo desequilíbrio em nossa própria época. Talvez 

devamos revisitar Nietzsche para compreender que, por trás de qualquer “Comunidade” há 

sempre um indivíduo - travestido de Eliot ou Pauling – manipulando e explorando os 

membros “inferiores” da Comunidade, não ungido de Ágape -, embora pela retórica 

expresse o contrário, mas de Vontade de Poder. É como diz John Milton em O Paraíso 

Perdido: “O próprio diabo usa as Escrituras em seu próprio proveito”.  

 Convidamo-lo(a) agora para viajar com Roger Penrose, na Astronomia. 

                                                                                                                                                                                     
assim como ao modo como de pensar sobre situações, que são compartilhados com outros membros do grupo”. 

(...) “O ‘eu’ é o avaliador, o apreciador, aquele que decide, o iniciador da ação, e o ator ou realizador da 

performance. O ‘eu’ distingue cada individual de cada outro membro do grupo”. E, importante, “também 

incluído no ‘eu’ está aquele algo indefinível chamado personlidade assim como ‘uma perspectiva 

particular’ (‘a private perspective’) que é o resultado da capacidade criativa do indivíduo”. (Stuhr, 420-21) 

Se atentarmos para a tese de Mead e a cotejarmos com o instrumental teórico de Freud, veremos que o ‘mim’ é o 

‘super-ego’, que os ‘desejos’ são o ‘id’ e que o ‘self’ seria o ‘ego’, resultado do embate entre o ‘mim’ (super-

ego’; social) e o ‘eu’ (individual, pulsional, individual). Estamos de volta a Fichte, Schelling, a Schopenhauer, 

aos românticos como Schiller, que deslocaram o eixo do cogito para a vontade. No capítulo que discorre “Sobre 

o lugar do indivíduo na ciência, democracia e evolução”, o lúcido David L. Miller vai celar a questão ao dizer 

que “para Mead o locus do valor e da dignidade está no indivíduo, não na espécie, nem na comunidade 

transcendente ou em instituições. Quer seja, o compnente social do self, o ‘mim’, é servo do ‘eu’. Fins e 

valores estão dentro do ‘eu’, e os meios para a realização é o ‘mim’. Instituições e leis existem para os 

indivíduos”. (Miller IN Stuhr, 422) Isto é patente, inclusive, na nossa experiência de vida, pois, com frequência, 

os indivíduos até dissimulam que a “comunidade” é mais importante que eles, como indivíduos, mas é só 

dissimulação, pois lá está o “ego vaidoso” (dissimulado) que, irrompe – em atos falhos – em algum momento, 

inesperado. 
339

 “Experience is our only teacher” (“A experiência é nossa única mestra”), On Phenomenology (1903; “Sobre 

fenomenologia”) IN EP 2, 153. “We all admit that Experience is our great Teacher” (“Todos admitimos que a 

Experiência é a nossa grande Mestra”), The Seven Systems of Metaphysics (1903; “Os sete sistemas de 

metafísica”) IN EP 2, 194. 
340

 “The Object determines the Sign in a particular manner” (“O Objeto determina o Signo de modo específico”), 

Excerpts from Letters to Lady Welby (“Excerto de Cartas a Lady Welby”) IN EP 2, 487. 
341

 “The first and most fundamental is that any Representamen is either an Icon, an Index, or a Symbol. Namely, 

while no Representamen actually functions as such until it actually determines an Interpretant, yet it becomes 

a Representamen as soon as it is fully capable of doing this” (“O principal e mais fundamental é que qualquer 

Representamen é ora um Ícone, um Índice, ou um Símbolo. Quer seja, enquanto nenhum Representamen 

funciona como tal até que ele verdadeiramente determine um Interpretante, no entanto ele se torna um 

Representamen assim que seja totalmente capaz de fazê-lo”), Sundry Logical Conceptions (“Várias concepções 

lógicas”) IN EP 2, 273. (nossa ênfase) 
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2.1.3. A Astronomia 

 

O Universo é um vasto representamen, um grande 

símbolo do propósito de Deus, realizando suas 

conclusões em realidades vivas. [...] Pois bem, quanto 

à economia do Universo – o Universo como um 

argumento é necessariamente uma grande obra de 

arte, um grande poema – pois cada argumento 

refinado é um poema e uma sinfonia -, assim como 

cada poema verdadeiro é um argumento sólido. 

Peirce. The Seven Systems of Metaphysics (16/4/1903; 

“Os sete sistemas de metafísica”) IN EP 2, pp. 193-

94. 

 

 

2.1.3.1. – Definição da Astronomia.  

 

2.1.3.2. – Texto & Autor.  

 

 Roger Penrose. Cycles of Time – An Extraordinary New View of the Universe 

(“Ciclos do tempo – Uma extraordinaruamente nova visão do universo”). New York: Vintage, 

2010.  

 

Textos de Apoio: 

(1) J. A. Freitas Pacheco. O desenvolvimento da Astronomia no Século XX IN 

SIMON, Samuel. Um século de Conhecimento – Arte, Filosofia, Ciência e Tecnologia no 

século XX. Brasília: UnB, 2011, pp. 605-659.
342
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 Para melhor conhecer a revolução operada na Astronomia no século XX, analisamos o artigo “O lado 

escuro do universo”, em “Um século de conhecimento – Arte, Filosofia, Ciência e Tecnologia no Século XX”. 

Brasília: Editora da UNB, 2011 (pp. 605-630), do Pesquisador titular junto à Commission Nationale des 

Astronomes et des Physiciens (CNAP), astrônomo titular, Observatoire de la Côte d’Azur. Professor titular, 

Isntituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, Universidade de São Paulo, J. A. de Freitas 

Pacheco, que divide o artigo em um Breve Intróito (“A noite é escura porque o universo se encontra em 

expansão!”, 606), (1) A evolução do modelo padrão: o big-bang (Os constituintes do universo e suas 

interações, 610): “As interações fundamentais da natureza são em número de quatro, descritas por campos, cujos 

quanta são bósons, mensageiros das interações entre partículas: (i) as interações fortes (hádrons; mensageiros, 

glúons); (ii) interações fracas (decaimento do nêutron; mensageiro: bósons massivos); (iii) eletromagnética 

(partículas carregadas; mensageiros: fótons); e, (iv) a gravitação (mensageiro: gráviton), 611; (2) A história 

térmica do universo, 612: “O pequeno excesso de quarks em relação as antiquarks converte-se, após a transição, 

num pequeno excesso de hádrons em relação às suas antipartículas, o que explica a existência de matéria hoje no 

universo e nossa própria existência!”, 614; “120.000 anos é o máximo até onde podemos recuar no passado, já 

que em épocas mais distantes o universo é completamente opaco à radiação”, 617. (3) A necessidade de uma 

era inflacionária, 617: “Deixando sem resposta o porquê de tal uniformidade em regiões que nunca tiveram um 

contacto causal”, 618; “Nada nos modelos baseados na TGR nos faz imaginar tal ‘ajuste fino’ nas condições 

iniciais. Isso poderia significar que a teoria é incompleta e que necessitamos de modificações capazes de levar 
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(2) John Horgan. O fim da cosmologia IN O fim da ciência – Uma discussão sobre os 

limites do conhecimento científico. São Paulo: Companhia das Letras, 1998 (pp. 120-146).
343

 

 

2.1.3.1. – Definição da Astronomia.  

 

A Astronomia é uma ciência natural que estuda corpos celestes (como 

estrelas, planetas, cometas, nebulosas, aglomerados de estrelas, galáxias) e 

fenômenos que se originam fora da atmosfera da Terra (como a radiação 

cósmica de fundo em micro-ondas). Ela está preocupada com a evolução, a 

física, a química, e o movimento de objetos celestes, bem como a formação e 

o desenvolvimento do universo. 

A astronomia é uma das mais antigas ciências. Culturas pré-históricas 

deixaram registrados vários artefatos astronômicos, como Stonehenge, os 

montes de Newgrange, os menires. As primeiras civilizações, como os 

babilônios, gregos, chineses, indianos, iranianos e maias realizaram 

observações metódicas do céu noturno. No entanto, a invenção do telescópio 

permitiu o desenvolvimento da astronomia moderna. Historicamente, a 

astronomia incluiu disciplinas tão diversas como astrometria, navegação 

astronômica, astronomia observacional e a elaboração de calendários. 

Durante o século XX, o campo da astronomia profissional foi dividido em 

dois ramos: a astronomia observacional e a astronomia teórica. A primeira 

está focada na aquisição de dados a partir da observação de objetos celestes, 

que são então analisados utilizando os princípios básicos da física. Já a 

segunda é orientada para o desenvolvimento de modelos analíticos que 

descrevem objetos e fenômenos astronômicos. Os dois campos se 

complementam, com a astronomia teórica procurando explicar os resultados 

observacionais, bem com as observações sendo usadas para confirmar (ou 

não) os resultados teóricos. 

Os astrônomos amadores têm contribuído para muitas e importantes 

descobertas astronômicas. A astronomia é uma das poucas ciências onde os 

amadores podem desempenhar um papel ativo, especialmente na descoberta 

e observação de fenômenos transitórios. 

                                                                                                                                                                                     
em conta naturalmente as particularidades das condições iniciais”, 619; A matéria escura, 624: “Diferentes 

observações sugerem que a maioria da matéria no universo é não-luminosa e, provavelmente, não bariônica”, 

624; (4) A energia escura, 626: “A constante cosmológica A é apenas uma das opções possíveis”, 627; e, (5) 

Epílogo, 628: “Mais ainda, o número de galáxias-satélites previsto é muito maior do que o observado. A 

formação das estruturas segue um processo hierárquico: estruturas menores formam-se inicialmente e fusionam-

se sucessivamente para dar origem a estruturas maiores”, 628; “Apesar de todos esses extraordinários avanços, 

quer seja no domínio observacional, experimental ou teórico, encontram-nos numa situação no mínimo 

constrangedora. Sabemos que o universo é constituído de 4% de bários, dos quais apenas a metade é visível 

(formando estrelas ou constituindo o gás quente localizado nos aglomerados de galáxias e detectado via raios-X). 

A matéria escura constitui cerca de 26% e a chamada ‘energia-escura’ ou quintessência, os 70% restantes. 

Assim, o ‘lado escuro’ do universo representa 98% de seus constituintes. Entretanto, tal ‘lado escuro’ oferece aos 

físicos e astrofísicos linhas de pesquisa empolgantes que, certamente, nos levarão a novas e inesperadas 

descobertas”. (pp. 628-29; nossa ênfase) 
343

 Sobre “O fim da cosmologia”, John Horgan (“O fim da ciência”), entrevistou “o mágico russo” (p. 127-), 

Andrei Linde (que imigrou para a Suíça em 1988 e para os EUA em 1990), para quem “a ciência não está perto 

de uma solução [para o enigma cosmológico], pois “ele [o cientista] não considera a consciência. A física 

estuda a matéria, e a consciência não é materia”. (Horgan, 132; nossa ênfase) Mais do que isto é 

desnecessário… Sugerimos, também, a leitura de Alexandre Koyré. Do mundo fechado ao universo infinito. Rio 

de Janeiro: Forense Universitária, 2006.  
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A Astronomia não deve ser confundida com a astrologia, sistema de crença 

que afirma que os assuntos humanos estão correlacionados com as posições 

dos objetos celestes. Embora os dois campos compartilhem uma origem 

comum, atualmente eles já estão totalmente distintos. (Fonte: Wikipédia) 

 

 

2.1.3.2. – Texto & Autor. Roger Penrose. Cycles of Time – An Extraordinary New View of 

the Universe (“Ciclos do tempo – Uma nova visão extraordinária do universo”). New York: 

Vintage, 2010. 

 

Justificativa da escolha do autor e obra. Quanto à escolha do matemático, físico e 

filósofo inglês, Roger Penrose (n. 8/8/1931) – para a área da Astronomia -, ela deveu-se a 

três fatores: (i) trata-se de um matemático de primeira grandeza
344

 – para mostrar a 

importância da primeira das Ciências Heurísticas da Arquitetônica peirceana -; (ii) suas teses 

– difíceis – expostas em Cycles of Time – An Extraordinary New View of the Universe 

(2010; “Ciclos do tempo – Uma nova visão extraordinária do universo”) estão na vanguarda 

da Astrofísica; e, (iii) ele dialoga com o genial gravador holandês, M. C. Escher (1898-1972), 

o que serve de “ponte” para as Ciências Psíquicas (Crítica da Arte).  

Penrose divide seu texto assim: 

 

Prefácio 

Prólogo 

Parte 1. A Segunda Lei [da Termodinâmica] e seu mistério subjacente 

Parte 2. A natureza especialmente estranha do Big Bang 

Parte 3. Cosmologia cíclica conformal 

Epílogo 

Apêndices 

 

A Parte 1. A Segunda Lei [da Termodinâmica] e seu mistério subjacente, está, por sua vez, 

assim dividida: 

 

1.1 A incansável marcha da aleatoriedade 

1.2 Entropia, como estado contábil (“state counting”) 

1.3 Espaço-fase, e a definição de Boltzmann de entropia 

                                                           
344

 Roger Penrose é Professor Emérito Rouse Ball da Universidade de Oxford, cidade onde mora. 
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1.4 A robustez do conceito de entropia 

1.5 O inexorável aumento de entropia futuro adentro 

1.6 Porque o passado é diferente? 

 

A Parte 2. A natureza estranha especial do Big Bang, está, por sua vez, assim dividida: 

 

2.1 Nosso universo em expansão 

2.2 O ubíquo fundo de microondas 

2.3 Espaço-tempo, cones nulos, métrica, geometria conformal 

2.4 Buracos negros e as singularidades espaço-temporais 

2.5 Diagramas conformais e fronteiras conformais 

2.6 Compreendendo o modo como o Big Bang foi especial 

 

A Parte 3. Cosmologia cíclica conformal, está, por sua vez, assim dividida: 

 

3.1 Conectando com o infinito 

3.2 A estrutura do CCC 

3.3 Propostas pré-Big Bang anteriores 

3.4 Enquadrando a Segunda Lei 

3.5 CCC e a gravidade quântica 

3.6 Implicações observacionais 

 

*** 

 

Parte 1. A Segunda Lei [da Termodinâmica] e seu mistério subjacente 

 

1.1 A incansável marcha da aleatoriedade 

 

Penrose abre seu texto com uma pergunta: “A Segunda Lei da termodinâmica – que 

lei é esta? Qual é seu papel central no comportamento físico? E em que medida ela nos 

apresenta um mistério profundo genuíno?” (Penrose, 11) 

Ela é importante, segundo ele, porque “o que a Segunda lei de fato afirma, grosso 

modo, é que as coisas estão ficando mais ‘aleatórias’ com o decorrer do tempo”, (Penrose, 14) 
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quer seja, “a Segunda Lei parece estar simplesmente expressando uma característica 

inevitável e talvez deprimente da existência diária”, (Penrose, 15) a entropia. 

Peirce propõe um modelo exatamente contrário ao de Penrose: para ele, o universo 

caminha “do indeterminado para o determinado” e, o Interpretante Final terá uma clareza 

cristalina de todo o processo semiótico. 

 

 

1.2 Entropia, como estado contábil (“state counting”) 

 

“Mas”, pergunta Penrose, “como é que a noção de ‘entropia’ do físico, como aparece 

na Segunda Lei, na verdade quantifica esta ‘aleatoriedade’, de tal modo que o ovo 

autoconformante (“self-assembling egg”)
345

 possa realmente ser visto como altamente 

improvável, e assim, rejeitado como uma séria possibilidade?” (Penrose, 16) Ele responde: é 

que “o conceito de entropia é aditivo”. (Penrose, 20) 

Já tivemos a oportunidade de ver que, para o físico austríaco, Erwin Schrödinger, o 

mais interessante é que “a matéria viva evade a decadência” (What Is Life?, 69) através da 

“entropia”, que “retardarda a decadência pelo equilíbrio termodinâmico”, quer seja, faz com 

que “a vida se alimente da entropia negativa”. (Ibid., 73) 

Quer seja, “a entropia, compreendida como signo negativo, é em si mesma uma 

medida de ordem”, mostra como “o organismo suga continuamente a ordem de seu 

ambiente”. (Ibid., 73)   

Para Peirce, o que sai “do indeterminado (Primeiro) para o determinado (Segundo)”, 

fá-lo – impulsionado pelo Amor Criativo (Ágape) - para poder produzir um Terceiro, uma 

Ideia (Símbolo). O Universo tem, para Peirce, uma lição para nos ensinar... 

  

 

1.3 Espaço-fase, e a definição de Boltzmann de entropia 

 

Penrose começa este subcapítulo dizendo que “ainda não terminara [de examinar] a 

definição de entropia, pois o que dissera até este ponto só examinara a questão pela metade”. 

(Penrose, 25) Para ele,  

 

                                                           
345

 Penrose ofereceu uma metáfora de um ovo que tendo rolado de cima de uma mesa, e caído, é visto em 

reversibilidade. 
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[…] estas leis [dinâmicas] são determinísticas no sentido de que o estado de 

nosso sistema – em qualquer tempo – completamente determina o estado em 

qualquer outro tempo, quer anterior, quer posterior. Para colocar as coisas de 

outro modo, nós podemos descrever a evolução dinâmica de nosso sistema, 

de acordo com estas leis como um ponto p que se move ao longo de uma 

curva – chamada curva de evolução – na fase espaço P. (…) Devemos 

pensar nesta curva como sendo orientada – o que significa que devemos 

designar uma direção para a curva, e podemos fazer isto ao colocar uma 

flecha sobre ela. (Penrose, 26-27) 

 

Pois bem, para Peirce, a “curva [semiótica (“os símbolos crescem”)] da evolução” é, 

de fato, “dinâmica”, posto que é animada pelo Amor Criativo, o que lhe confere “direção”, 

que, como já vimos, é, para Peirce, a criação de uma Ideia (o Homem-símbolo). 

 

 

1.4 A robustez do conceito de entropia 

 

Quando Penrose diz que “devemos ter em mente que sempre haverá algum grau de 

subjetividade no valor preciso da entropia que se possa dar a um sistema, na medida em que a 

precisão que possa estar disponível em instrumentos de medição a qualquer momento”, 

(Penrose, 37) é algo que Peirce defende. Para o pensador estadunidense, “sempre haverá um 

“resíduo” (Primeiro) que manterá o frescor (o elemento “vivo”) do sistema. Isto é fácil de 

entender quando se compreende que o Terceiro (Símbolo) traz em seu bojo o Segundo 

(Existente) e o Primeiro (Liberdade, Sentimento, Vida). O Terceiro, ao fim e ao cabo, é um 

“Objeto Dinâmico” que tem plena consciência (Interpretante Final) do processo de 

aprendizado (Semiose).  

 

 

1.5 O inexorável aumento de entropia futuro adentro 

 

Penrose começa, como sempre, com uma frase extremamente importante. Desta 

feita, ele sugere: “Vamos tentar compreender porque deve se esperar que a entropia deva 

aumentar quando o sistema evolui rumo ao futuro, como a Segunda Lei exige”. (Penrose, 44) 

Schrödinger já respondeu, como vimos. 

Agora Penrose diz que, “para que haja equilibrio térmico” (…) “a curva de evolução 

deve ser considerada como descrevendo uma evolução contínua”. (Penrose, 46-47)  
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Pois bem, aqui, estamos em diálogo com Peirce. Para este, “a evolução [Sinequismo] 

é um Continuum” composto das três elementos (Monádico, Primeiro, Estético, Ontológico; 

Diádico, Segundo, Ético, Cosmológico; e Triádico, Terceiro, Lógico, Religioso), e 

impulsionado pelo Amor Criativo, seu telos. 

 

 

1.6 Porque o passado é diferente? 

 

Penrose começa perguntando “porque nosso raciocínio se perdeu tão 

irremediavelmente?” (1.5). E responde: “O problema com o raciocínio, como eu o forneci, 

reside em assumir que a evolução pode ser considerada como efetivamente ‘aleatória’ em 

relação às regiões que se tornam mais grosseiras (‘coarse-graining regions’)”. (Penrose, 50) 

Este é um ponto que defendemos neste nossa Tese: o termo Acaso é falho, pois não 

se coaduna com a ideia de que o Sinequismo é impulsionado pelo Amor Criativo ou 

Agapismo, para não falar da elemento geralmente certeiro da Abdução ou do parentesco entre 

a Razão Individual e a Razão Universal, que ao fim e ao cabo são uma só. 

Para Penrose um exemplo dessa “região crescentemente grosseira” é o Big Bang, 

onde “havia o mínimo de entropia”. (Penrose, 51) Como Schrödinger mostrou que “a ordem 

vem da ordem” (vida, molécula) – e não poderia ter advindo da desordem, Penrose também 

assevera que “a mera existência da vida não fornece, em si mesma, nenhum argumento seja 

ele qual for para a plena validade da Segunda Lei”. (Penrose, 54)  

Peirce diria que ele não consegue perceber a passagem “aparente” – do numerador - 

de uma categoria para a outra (dos ‘pontos’ como Possibilia) enquanto o denominador – o 

Contínuo – permanece sempre o mesmo [como uma “esfera-ponto” (monádica) que permance 

sem dimensões e, no entanto, caso os [‘pontos’ possíveis] arranquemos (de-finemos), oferece 

(como ‘esfera), a possibilidade de projeção de “díades” e de “tríades” (entre “pontos”). 
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A Parte 2. A natureza especialmente estranha do Big Bang 

 

2.1 Nosso universo em expansão 

 

Penrose começa por perguntar “[O] que acreditamos que na verdade ocorreu no Big 

Bang?”. (Penrose, 5) E, então, ele recorre a vários modelos, como ao de Friedmann-Lemaître-

Robertson-Walker (FLRW), para compreender o que se deu.
346

  

Estamos na Metafísica – Ontologia e Cosmologia - de Peirce. O elemento monádico 

(‘ponto’) estava presente para si mesmo e absolutamente grávido de Amor Criativo, mas 

como se trata de um Primeiro, ele é prenhe de Liberdade e de Possibilidades e, portanto, 

poderia ter gerado – essa é a tese de alguns astrônomos, a de uma pluralidade de mundos 

paralelos, como vimos em Hawking – qualquer mundo, mas gerou(-se) este (Segundo) e, com 

o advento do Homem-Símbolo, podemos compreender-lhe o Desígnio (Terceiro). (Hawking) 

 

 

2.2 O ubíquo fundo de microondas 

 

Penrose mostra-nos, neste subcapítulo, que “o que o Sol faz por nós não é 

simplesmente fornecer energia, mas fornecer esta energia em forma de baixa-entropia de tal 

modo que (através das plantas verdes) nós possamos manter nossa entropia baixa, e isto se 

deve ao fato de que o Sol é um ponto negro em um céu que na verdade é negro”. (Penrose, 

78-79) Mais um elemento de “sintonia fina” para que o leitor educado possa compreender o 

milagre da vida… 

 

 

2.3 Espaço-tempo, cones nulos, métrica, geometria conformal 

 

Este subcapítulo altamente técnico termina com uma consideração sobre fótons. 

Segundo Penrose, “para construir um relógio,
347

 nós precisamos de massa”, mas “as partículas 

sem massa (ex. os fótons) não podem ser usados sozinhos para fazer um relógio porque suas 

frequências teriam que ser zero; um fóton levaria uma eternidade antes que seu ‘relógio’ 

                                                           
346

 Penrose também oferece três gravuras de M. C. Escher para ilustrar os três tipos básicos da geometria plana 

uniforme: (a) elíptica; (b) euclideana; e, (c) hiperbólica. (Penrose, 63) Ver Apêndice 5. 
347

 Penrose refere aos “relógios quânticos”. (Penrose, 93) Segundo ele, “qualquer partícula estável massiva se 

comporta como um relógio quântico preciso”. (Ibid., ibidem) 
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interno chegasse ao seu primeiro ‘tique’!” E, diz ele, este fato será de grande significado para 

nós mais adiante”. (Penrose, 94) 

O que Peirce diria a respeito? Que, de fato, o elemento monádico (presentidade) não 

está no tempo; trata-se de uma “consciência em que não há comparação, nenhuma relação, 

nenhuma multiplicidade reconhecida, nenhuma mudança, nenhuma reflexão”, (…) “nada 

além de um simples caráter positivo”, quer seja, “uma qualidade de sentimento”.
348

 

 

 

2.4 Buracos negros e as singularidades espaço-temporais 

 

Penrose: “[U]ma questão natural a perguntar é: qual é o destino desta queda para 

dentro de massa de material na estrela depois que ela cruza o horizonte [de evento]?” 

(Penrose, 96-97) E responde: “[O] colapso para dentro simplesmente continua até que a 

densidade do material se torna infinito em um ponto no centro, e a acompanhante curvatura 

espaço-temporal deve também se tornar infinita”. (Penrose, 98) E acrescenta, “[E]ste ponto 

central, em sua solução [de Einstein, Hartland Snyder e Robert Oppenheimer] – representado 

por uma linha vertical tortuosa no centro (Fig. 2.24) – é conhecida como singularidade
349

 

espaço-temporal, onde a teoria de Einstein ‘desiste’, e a física padrão não nos oferece 

nenhuma saída para a solução do problema”. (Penrose, 98) Na mônada não há dois 

[existência], quanto mais três [reflexão]… 

E, neste que é um dos mais fascinantes subcapítulos do livro -, que trata da 

singularidade espaço-temporal, e portanto, que deve encontrar resposta na haecceitas scotuso-

peirceana -, Penrose acrescenta, que “podemos considerar o problema apresentado pelas 

singularidades dos buracos-negros ser o tempo-reverso daquele apresentado pelo Big 

Bang”.
350

 (Penrose, 98) 

                                                           
348

 Peirce. On Phenomenology (1903; “Sobre fenomenologia”) IN EP 2, 149-150. 
349

 “Basicamente, uma singularidade simplesmente representa uma obstrução à suave continuação espaço-

temporal, indefinidamente rumo ao futuro”. (Penrose, 101) 
350

 Penrose acrescenta, “[É] realmente verdade que cada curva causal que se origina dentro do horizonte, no trato 

do colapso do buraco-negro da Fig. 2.24, quando estendida ao futuro, tanto quanto possível, deve terminar em 

uma singularidade central. De modo análogo, em qualquer dos modelos de Friedmann – aos quais nos 

referimos em §2.1 -, cada curva causal (em todo o modelo), se estendida para o passado ao máximo, deve 

terminar (na verdade originar) na singularidade do Big Bang. Pode, então, parecer que – além do caso do 

buraco-negro ser mais local -, as duas situações são, de fato, reversos-de-tempo um do outro. E, no entanto, 

nossas considerações da Segunda Lei podem muito bem sugerir-nos que este não pode ser o caso de jeito 

algum. O Big Bang deve ser algo de extraordinária baixa-entropia, se comparado com a situação a ser 

encontrada em um buraco-negro. E a diferença entre um e o reverso-de-tempo do outro deve ser uma questão-

chave para nossas considerações aqui”. (Penrose, 98-99) 
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Penrose questiona “até que ponto temos razão para confiar nos modelos” (como 

aqueles modelos cosmológicos altamente simétricos de Friedmann). Peirce diria que devemos 

confiar nesses modelos (simétricos) -, “diagramas” (Peirce) -, pois “há uma simetria 

categorial entre a mente e a natureza”; ou, para sermos mais precisos, “o objeto dinâmico, 

[que é] o objeto da experiência [no caso a Astronomia], embora não esteja no signo [senão 

como ‘objeto imediato’, por exemplo, como Símbolo], [ele] n]ão está fora da mente”.
351

 Em 

outras palavras, só há uma mente
352

 – Contínuo – cujos componentes (‘pontos’como 

Possibilia) são ‘singularidades’ (haecceitas) que contém em si todo o Contínuo. Por isso o 

Homem-Símbolo é constituído de “Big Bangs” (1º - nascimentos e renascimentos): “tempos-

reversos” (2º memorias); e, “buracos-negros” [morte(s)]. 

 

 

2.5 Diagramas conformais e fronteiras conformais 

 

Neste subcapítulo Penrose vai falar de “diagramas”. Vimos na Matemática e Lógica 

de Peirce, que os “hipoícones” são “ícones ou imagens esquemáticas que encarnam o 

significado de um predicado geral; e a partir da observação deste ícone nós devemos construir 

um novo predicado geral”.
353

 O tipo de diagramas a que Penrose se refere são “diagramas 

conformais”, que ele distingue entre “estritos” e os “esquemáticos”, (Penrose, 106) 

acrescentando que eles são “bons o suficiente para nossa imaginação visual”. (Ibid., ibidem) 

Para Penrose, “o infinito
354

 também está representado no diagrama”. (Ibid., 108) Como era de 

se esperar, por “pontos”. 
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 Excertos de Cartas a Lady Welby IN EP 2, 478. 
352

 Rever citação de Schrödinger, página 159. Niels Bohr: “A tarefa da ciência é reduzir todos os mistérios a 

trivialidades. Mas a ciência humana não vai, e não pode, resolver o problema de ‘como posso saber se você 

tem consciência’. Só há um modo de resolvê-lo: transformar todas as mentes numa só”. (Horgan, 237; 

nossa ênfase). E, Max Planck: “Nunca resolveremos o mistério do universo, porque nós é que somos o 

mistério”. (Horgan, 208) O grande mistério do mundo não é o fato dele existir, porque ele, de fato, existe (negá-

lo é sandice), mas o grande mistério do mundo é: porque há gente aparentemente tão inteligente que não 

consegue compreender isto? 
353

 New Elements (1904; “Novos elementos” IN EP 2, 303. 
354

 “Todos os filósofos deverão, no futuro, estudar a doutrina lógico-matemática da multitude. Hoje em dia nós 

não temos mais dificuldade em raciocinar com acuidade matemática sobre o infinito”. Peirce. The Seven Systems 

of Metaphysics (1903; “Os sete sistemas de metafísica”) IN EP 2, 185. “Para Peirce, a ideia de uma coleção 

enumerável de objetos discretos, onde cada objeto está em uma relação única r para com qualquer outro objeto, é 

fácil de admitir. Uma vez que tal coleção sempre pode ser ampliada ao se adicionar um novo objeto a ela, segue-

se que para cada multitude enumerável, sempre há outra maior por um. Assim, há uma série infinita de 

multitudes enumeráveis, cuja série é uma coleção cujo grau de multitude é chamado de um denumeral. Peirce 

explica que uma coleção de multitude denumenral não é aumentada quer pela adição de, quer pela multiplicação 

por, uma coleção de qualquer multitude não maior do que ela mesma. Ele, então, tenta uma demonstração de que 

2 à potência de x ˃ x onde, para uma coleção de multitude x, 2 à potência de x é a multitude de todas as coleções 

possíveis que podem ser formadas a partir da coleção”. (Nota ao ensaio acima, p. 523n10) 



174 

 

Pois bem, voltamos ao elemento “monádico” (matemático) e aos “pontos” (como 

possibilia) no Contínuo. Neles [‘pontos’] não há dimensão espaço-temporal. No diagrama 

conformal estrito (triangular) de Minkowski, Penrose mostra que os três vértices (‘pontos’) 

“representam o infinito tipo passado, o infinito tipo espaço, e o infinito tipo futuro”, (Penrose, 

109) portanto oferecendo um diagrama que representa três “momentos” na cosmologia 

(Contínuo) – passado, presente e futuro -, em que não há, realmente, espaço-temporalidade 

para a “presentidade” (elemento matemático monádico; categoria fenomenológica da 

Primeiridade; estética normativa, e ontologia metafísica). Se atentarmos para a singularidade 

(haecceitas) manifestada em qualquer “ponto” na espaço-temporalidade (segundo momento 

de Penrose), então veremos que nesse “ponto” (agor’aqui)
355

 também não há espaço-

temporalidade; e o mesmo se dará no “ponto” futuro.  

Isto é importante, astronomicamente, porque quando Penrose diz que, 

 

Se tivermos uma visão bastante longa, e tivermos em mente que a expansão 

exponencial de nosso universo haverá, se ela continuar indefinitamente, de 

levar a um resfriamente no CMB, nós esperaríamos que ele se reduziria à 

temperatura do maior dos buracos-negros que poderão algum dia aparecer. 

Depois disso, o buraco negro começará a irradiar sua energia ao redor de si, 

e perdendo energia, ele deve também perder sua massa (de acordo com a 

fórmula de Einstein). Conforme ele perde massa, ele ficará mais quente, e 

gradualmente, após uma duração de tempo incrível (talvez ao redor de 10 à 

potência de 100 anos) ele se encolherá completamente, finalmente 

desaparecendo com um ‘pop’ (anticlímax). (Penrose, 117) 

  

Visualize, caro leitor, o “ponto” inicial (passado, “Big Bang”), medial (presente) e 

final (futuro, “pop”), como o verdadeiro locus da Realidade, como se fosse o “eterno” (e 

                                                           
355

 Recordemos o que diz Schrödinger: “A única alternativa possível é simplesmente a de se manter [atento à] 

experiência imediata [que revela que a] consciência é um singular do qual o plural é desconhecido; de que há 

apenas uma coisa e que aquilo que parece ser uma pluralidade é meramente uma série de diferentes aspectos 

desta coisa única, produzida por uma decepção (a Maya indiana)”. (What Is Life?, 89) S. Radhakrishnan define 

“Māyā” como sendo “Prakṛti” (Natureza), “uma vez que o autoconsciente Īṣvara (Espírito) desenvolve todo o 

universo artavés da força do não-ser. Māyā, no sentido de avidyā (ignorância), é reconhecida, uma vez que a 

manifestação (“display”) do mundo esconde o espírito em tudo”. Indian Philosophy, Volume 1, 513. Diz 

Schopenhauer, “[D]o mesmo modo que o tempo, também o espaço e, como este, tudo o que se encontra 

simultaneamente nele e no tempo, portanto tudo o que resulta de causas e motivos, possui apenas existência 

relativa,// existe apenas por e para um outro que se lhe assemelha, isto é, por sua vez também relatico. O 

essencial dessa visão é antigo: Heráclito lamentava nela o fluxo eterno das coisas: Platão desvalorizava seu 

objeto como aquilo que sempre vê-a-ser, sem nunca ser; Espinosa o nomeou meros acidentes da substância 

única, existente e permanente; Kant contrapôs o assim conhecido, como mero fenÔmeno, à coisa-em-si; por fim, 

a sabedortia milenar dos indianos diz: ‘Trata-se de MAIA, o véu da ilusão, que envolve os olhos dos 

mortais, deixando-lhes ver um mundo do qual não se pode falar que é nem que não é, pois assemelha-se ao 

sonho, ou ao reflexo do sol sobre a areia tomado a distância pelo andarilho na água, ou o pedaço de corda no 

chão que ele toma como uma serpente”. O mundo como vontade e como representação, 49. “Trata-se da 

realidade epírica do mundo”. (Ibid., 57) Conheceremos mais sobre “Māyā” com Daniel Khaneman e as inúmeras 

falácias do Sistema 1 (emocional) e Sistema 2 (racional) na Psicologia e na Poesia. Sobre a Filosofia indiana, ver 

p. 232. 
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“infinito”) “ponto” no centro de um círculo cuja “circunferência” representaria o “devir” 

(espaço-temporalidade. Cosmologia). Ora, qualquer “ponto” na “circunferência é o mesmo 

“ponto” PRESENTE no “centro” desse diagrama conformático. Quer seja, mentalmente, 

estamos SEMPRE no “ponto” (medial, central), mas materialmente estamos sempre em 

“devir” nos “pontos” (espaço-temporais) da “circunferência”. Esta “singularidade” 

(haecceitas) é fundamental, pois haverá, na Religião (Parte 2), de nos oferecer subsídios para 

escaparmos da “multiplicidade” (aparente) e volver à “unidade” (essencial) – como, por 

exemplo, na Filosofia Negativa de Dionísio, o Areopagita.
356

 

 

 

2.6 Compreendendo o modo como o Big Bang foi especial 

 

Para Penrose, o Big Bang foi especial porque  

 

A probabilidade de nos encontrarnos em um universo de tal grau de 

especialidade, se ele tivesse surgido por acaso, tem o valor total e 

absurdo de c. 1/10 à potência de 10 vezes 124 independente da inflação. 

Este é o tipo de número que exige um tipo de explicação teórica 

completamente diferente! (Penrose, 127; nossa ênfase) 

 

Estamos de volta à “sintonia fina” – que já vimos quando demos tratamento à obra de 

Hawking & Mlodinov, mas volvendo a Penrose, “a natureza especial do Big Bang”, segundo 

ele, “básicamente exige uma afirmação de que os graus gravitacionais de liberdade estavam 

não-estimulados (“unexcited”) no Big Bang, o que significa dizer algo como ‘a curvatura C 

de Weyl’ desapareceu lá”, (Penrose, 132) o que, ainda segundo ele,  

 

[…] é um pouco estranho pelo fato de que haja inúmeras versões diferentes 

de tal afirmação. O problema é, basicamente, que o C é uma quantidade 

                                                           
356

 “A teologia negativa ou apofática consiste em descrever de Deus aquilo que ele não é, terminando, assim, no 

silêncio místico, ou seja, a apreensão totalmente desnudada, direta, embora além de qualquer posibilidade de 

conhecimento”, diz Ivo Storniolo no Prólogo à obra de Pseudo-Dionísio, o Areopagita IN Obra completa. São 

Paulo: Paulus. 2004. Entretanto, para se compreender esta “via negativa” recomendamos a leitura do Capítulo 3 

da obra de Bernard McGinn, The Growth Of Mysticism – Gregory the Great through the 12th Century (“O 

crescimento da mística – de Gregório, o grande até ao século 12”), The Entry of Dialectical Mysticism: John 

Scotus Eriugena (“A entrada [em cena] da mística dialética: João Escoto Erígena”). New York: Crossroad, 

2007, pois este scholar irlandês, que traduziu o corpus dionysiacum para o latim e, a partir dele, criou “a dialética 

negativa como meio espiritual de transcendenr o temporal e a condição criada e consquistar uma participação 

atemporal na unidade da nulidade infinta de Deus”. (McGinn, 2007, 81) Isto, como veremos na Religião, 

significa retirar-se da Terceiro do Terceiro [mente] e estabelecer-se no Primeiro do Terceiro. Diz Erígena em 

seu Periphyseon: “Permita-se que todos dêem a opinião que quiserem até que a Luz venha que torna a luz dos 

falsos filósofos uma escuridão e converta a escuridão daqueles que verdadeiramente conhecem em luz”. 

(McGinn, 2007, 97) Ver final da Introdução. 
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tensora e é difícil fazer asserções matemáticas não-ambíguas sobre como 

tais quantidades se comportam em singularidades espaço-temporais, onde a 

própria noção de tensor, em qualquer sentido, perde seu significado. 

(Penrose, 134) 

 

Embora, para Peirce, seja no elemento monádico (Primeira categoría 

fenomenológica; o belo estético; a ontologia metafísica) que reside a Liberdade, fato é que, 

nós só tomamos consciência dela no triádico (Terceira categoria fenomenológica; Lógica, e 

Metafísica Religiosa), após termos visto aquela se opor à Necessidade do Segundo (Existente; 

Segunda categoria fenomenológica, ética, cosmologia). Entre o Big Bang e o Big Crunch 

(Segundo), há um Grund (Primeiro) e há um Terceiro, que, aqui, sabe deles. É o caniço de 

Pascal… (ver página 320). 

 

 

A Parte 3. Cosmologia cíclica conformal 

 

3.1 Conectando com o infinito 

 

Para Penrose, “os conteúdos do universo, em tempos extremamente iniciais, teria 

consistido de partículas efetivamente sem massa”.
357

 (Penrose, 139) Mais surpreendente 

ainda, seria o fato de que: 

 

[…] perto do Big Bang, provavelmente em cerca de 10 à potência de -12 

segundos após esse momento, quando as temperaturas excedem 10 à 

potência de 16 K, crê-se que a física relevante torna-se cega para o fator-

escala Ω, e a geometria conformal torna-se a estrutura espaço-temporal 

apropriada para os procesos físicos relevantes. (Penrose, 142) 

 

E é agora que Penrose apresenta a proposta de Tod,
358

 que, matematicamente, “se 

estenderia para um ‘espaço-tempo’ conformal anterior ao Big Bang”,
359

 (Penrose, 142) e dá 

início à sua hipótese de uma “cosmologia cíclica conformal”, pois: 

 

                                                           
357

 “Como é o caso do fóton”, (Penrose, 140) que, curiosamente, “em si mesmo nem ‘nota’ que uma mudança de 

escala local foi feita”. (Penrose, 141) 
358

 Penrose refere-se ao astrônomo norte-americano, Tod R. Lauer (n. 1957), ex-professor de Princeton, que 

recebeu a Medalha NASA por Realização Científica Excepcional em 1992. 
359

 Penrose já dissera em um subcapítulo anterior (2.6) que “[O]s buracos negros que se congelam juntos no 

estágio final de nosso visado colapso haveriam de, quando tempo-reversos a um universo em expansão, fornecer-

nos uma imagem de uma singularidade inicial consistindo de buracos brancos multiplicamente se bifurcando!” 

(Penrose, 125) 
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[…] a atividade física se propagaria para trás no tempo de um modo 

matematicamente coerente, fornecendo um quadro físicamente sensível, 

aparentemente não-perturbado pelas enormes mudanças de escala 

envolvidas, para esta hipotética região pré-Big-Bang que está sendo 

providenciada para ele de acordo com a proposta de Tod.
360

 (Penrose, 142) 

 

E, devemos continuar citando Penrose, pois trata-se, aqui, do momento-local axial de 

sua obra, 

Podemos realmente supor que deveríamos estar tratando esta região 

hipotética como sendo na verdade físicamente real? Se assim for, que tipo de 

região espaço-temporal poderia esta fase ‘pré-Big-Bang’ ser? Talvez a 

sugestão mais imediata deva ser alguma fase de colapso do universo que, de 

algum modo, é capaz de ricochetear de volta para dentro de um universo em 

expansão no Big Bang. Mas tal quadro negaria tudo o que venho 

tentando realizar até aqui. (…) Isso representaria uma imensa violação 

da Segunda Lei para aquela fase pré-Big-Bang, com a entropia se 

reduzindo até ao valor (relativamente) extremamente pequeno que 

encontramos no Big Bang.
361

  (Penrose, 143; nossa ênfase) 

  

Como já mostramos acima, do ponto de vista da Heurística peirceana, não haveria 

nenhuma violação da Segunda Lei, pois esta só valeria, para Peirce, para o universo da 

Segundidade (Existente; Cosmologia), enquanto no universo da Primeiridade (Monádico; 

Ontologia), não há Lei senão Liberdade, e não deixa de ser interessante que os fótons
362

 – as 

partículas elementares mediadoras da força eletromagnética - não possuem “massa” 

(Segundo). 

Em seguida Penrose vai propor que se “examine o outro extremo do tempo”, (…) “o 

futuro remoto”. (Penrose, 144) E, se pergunta,  

 

[S]erá que o nosso I+
363

  e B-
364

 são um e o mesmo? Talvez, como um 

multiforme conformal, nosso universo apenas ‘se revire’ (‘loops round’), 

                                                           
360

 A Fig. 3.1 mostra que “[O]s fótons e outras partículas/ campos sem massa podem se propagar suavemente de 

uma fase anterior do pré-Big-Bang para dentro da atual fase pós-Big-Bang ou, ao contrário, nós podemos 

propagar a informação da partícula/ campo para trás, do pós para a fase pré-Big-Bang. (Penrose, 142) 

Isto, naturalmente, só é possível – do ponto de vista da heurística peirceana -, porque o Contínuo “vivo” da 

Primeiridade fenomenológica peirceana não está no tempo. Os elementos do devir, como é o caso da 

Cosmologia (Sinequismo), manifestam-se no Tempo, mas o Segundo “nasce” do Primeiro, ou, para usar uma 

metáfora, “a onda sai e não sai do mar” (e até parece que se move horizontalmente).  
361

 “Claro”, diz Penrose, “nós poderíamos adotar um ponto de vista através do qual, na fase pré-Big-Bang, a 

Segunda Lei simplesmente opera ao contrário no tempo, mas isso vai bastante contra o propósito por trás do 

empreeendimento levado a cabo neste livro”. (Penrose, 144) 
362

 “‘A eternidade não é nada demais’ (‘eternity is no big deal’) para uma partícula sem massa tal como um fóton 

ou um graviton!”. (Penrose, 146) 
363

 I+  refere-se a “uma hipersuperfície fundamental”, (…) onde “parece não haver nenhuma barreira para a 

entrada delas (das partículas sem massa) em uma extensão hipotética deste espaço-tempo no ‘outro lado’  dela”. 

(Penrose, 146)  
364

 B- representa o Big Bang. 
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de tal modo que o que jaz além do I+ seja simplesmente nosso próprio 

universo começando novamente a partir de sua origen Big-Bang, 

conformalmente estendido como B-, de acordo com a proposta de Tod. 

(Penrose, 147) 

 

Este insight já tinha aparecido pelos rishis (videntes) hindus nas Upanixades (c. 800 

a.C.; depois elaborado pela Filosofia Vedānta, com Shankara (788-822) e outros grandes 

filósofos indianos subsequentes),
365

 quando propuseram a ideia de que “Brahma
366

 respira e, 

ao exalar, cria o universo (material; Big Bang) e ao inalar, o universo (material) se encolhe 

(Big Crunch), i.e., chama-o de volta a si, para exalar novamente. 

Do ponto de vista da heurística peirceana, isto não é difícil de conceber, uma vez que 

o elemento monádico (Primeridade) permanece como “a região pré-Big-Bang, de onde, 

cíclicamente, surge – impulsionado pelo Amor Criativo (Ágape), este universo (entre uma 

pluralidade de universos possíves). Tanto que, Penrose sugere que: 

 

‘A melhor coisa que vem a seguir’ que é propor que há uma região física 

real de espaço-tempo anterior ao B- - que é o futuro remoto de alguma 

universo-fase prévia, e que também há um universo físico real que se estende 

além de nosso I+ para se tornar um big bang para um novo universo-fase. 

(…) Eu estou sugerindo que o universo como um todo deve ser visto 

como um multiforme conformal estendido consistindo de uma 

(possivelmente infinita) sucessão de aeons, cada qual parecendo ter toda 

uma história de universo em expansão.  (Penrose, 147) 

  

Peirce nunca imaginou – em seu “Play of Musement” (Spieltrieb) – algo assim, mas 

dado o fato de que ele acreditava na “Imortalidade à luz do sinequismo” (ver Anexo 3.1), e 

que a “Semiose é um processo cíclico” [espiralado, em que há reflexão (Terceiro) antes e 

depois da ação (Segundo) em um sempre renovado diálogo (Terceiro) com o sistema de 

crenças (Primeiro)] e dado que os “símbolos crescem” (“símbolos” para Peirce são as ideias), 

                                                           
365

 Para uma introdução às Filosofias da Índia, ver Heinrich Zimmer. Para um aprofundamento, ver S. 

Radhakrishnan, professor em Oxford (e, posteriormente, Presidente da Índia), The Philosophies of India (2 vols.) 

que promove um diálogo riquíssimo com as filosofias do Ocidente, especialmente com os platônicos e 

neoplatônicos. Para um aprofundamento ainda maior, sugerimos os cinco volumes da obra de Surendranath 

Dasgupta, geralmente considerado o maior filósofo da Índia do Século XX, A History of Indian Philosophy. Ele 

foi o orientador de Doutorado de Mircea Eliade sobre Yoga, na Índia. 
366

 “Brahma” é o aspecto criador de “Brahman”, a Deidade (Eckhart). “Brahman” é altamente abstrato, 

impessoal e, portanto, é mais apreciado pelos filósofos do que pelas pessoas comuns; o aspecto “mantenedor” da 

Deidade é “Vishnu”, que está relacionado ao “mesomundo”; “Vishnu” é extremamente popular – entre a classe 

média, hoje com 300 milhões de pessoas - e é através dele que os “avatares” (enviados) se manifestam, o mais 

importante dos quais é Krishna (ver Bhagavad Gīta). O aspecto “desconstrutor” de Brahman é “Shiva”, o deus 

dos iogues, i.e., daqueles que renunciam ao “mesomundo”. 
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então, a ideia (penroseana) dos “ciclos cosmológicos” não seria estranha ao prodigioso 

filósofo e cientista norte-americano. 

 

3.2 A estrutura do CCC (Cosmologia Cíclica Conformal) 

 

Depois de discorrer longamente sobre “quais seriam os contéudos do universo em 

um futuro muito remoto” (Penrose, 150-), o autor diz que “o resultado disto tudo é que parece 

haver um bem-delineado e aparentemente único procedimento matemático para que os 

campos sem massa continuem no futuro através do cruzamento da superficie-3, assumindo-se 

que apenas os campos sem massa estão presentes no futuro remoto do aeon inicial (i.e., 

imediatamente antes do I+). (Penrose, 160)   

Já nos referimos a esses campos-sem-massa anteriormente; aqui queremos enfatizar a 

importância da Matemática como instrumento privilegiado para lidar com a Astrofísica; não é 

por acaso que Peirce coloca-a no Primeiro ramo de sua Heurística. 

 

 

3.3 Propostas pré-Big Bang anteriores 

 

Neste subcapítulo, Penrose diz que “um profundo enigma ainda permanece: como é 

que tal processo cíclico pode ser consistente com a Segunda Lei, com a entropia crescendo 

continuamente no decorrer do aeon após aeon após aeon…?” (Penrose, 174) Isso ele vai tentar 

resolver no subcapítulo seguinte. 

 

 

3.4 Enquadrando a Segunda Lei 

 

“O enigma”, segundo ele, “é que a entropia de nosso universo parece estar crescendo 

imensamente, a despeito do fato de que o universo inicial e aquele do futuro distante 

parecerem desconfortavelmete similares”. (Penrose, 175) 

Isto não nos parece “desconfortável” -, nem inconcebível -, pois parece-nos “natural” 

que “a entropia de nosso universo cresça” porque ele [o universo] se expande. A energia 

concentrada no Big Bang (Amor Criativo) cresce juntamente com a expansão do Universo 

(“Objeto Dinâmico”), para alimentá-lo e à Semiose (Signo e Interpretante).  
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3.5 CCC e a gravidade quântica 

 

Segundo Penrose, “há, a bem da verdade, pouco acordo sobre o que ‘a gravidade 

quântica’, de fato, deveria ser, de qualquer maneira”, (Penrose, 202) pois “não há nenhum 

acordo, seja ele qual for, sobre o que possa na verdade estar acontecendo no ‘espaço-tempo’ 

na escala de Planck”. (Penrose, 203) 

Do ponto de vista da heurística peirceana, isto faz sentido, posto que no “reino sem 

rei” – como o denominamos na Parte 1 desta Tese – da Primeridade, não há propriamente 

existência (Segundo) ou pensamento (Terceiro); só um pluriverso de possibilidades infinitas e 

isso é passível de ser “sentido”, mas não compreendido. 

 

 

3.6 Implicações observacionais 

 

Quando Penrose diz que “devemos ter em mente que deve haver uma extrema 

organização presente no Big Bang, como uma implicação da Segunda Lei” (Penrose, 206), 

isso se deve ao fato de que o Big Bang já é um “Segundo” (Existente), mesmo que “fato-

bruto”... e, para Peirce, o Segundo é o universo da Necessidade, da Lei. 

O que é importante destacar – algo que Penrose não faz (pois é matemático e 

astrofísico e não filósofo) – é que além do “reino sem rei” do Primeiro -, mais bem 

caracterizado pelo experimento de Wheeler (Física) e do Segundo, este universo – ou de 

outros possíveis (cíclicos ou paralelos) – que se expande (Big Bang) e depois se retrai (Big 

Crunch), há um Terceiro elemento, o do “observador ‘imortal’ O (de §2.5 & Fig. 3.17); 

seria um Fóton singular (imanente) ao Homem-Símbolo (Terceiro), do mesmo modo que esse 

Terceiro traz em si o Segundo (Existência), que o Determina; e, o Primeiro (Sentimento), de 

que depende? 

Além dos três Capítulos, a obra do matemático e astrofísico britânico oferece 30 

páginas de Apêndices. 

Para nós foi um enorme desafio analisar as obras de Hawking & Mlodinov, Erwin 

Schrödinger e Daniel Shechtan, e especialmente a de Roger Penrose, mas acreditamos que 

para o especialista, por sua vez, será a oportunidade de conhecer a extraordinária Heurística 

de Peirce e buscar conhecê-la em maior profundidade, pois oferece inúmeros recursos para 

enriquecer cada uma destas três Ciências Especiais – a Física, a Bio-Química, e a Astronomia. 
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 Convidamos o leitor a seguir conosco, desta feita nas Ciências Psíquicas – o segundo 

ramo da Idioscopia (Ciências Especiais) de Peirce -, onde nos sentimos mais à vontade, para 

analisarmos três de seus subramos: a Psicologia, a Religião e a Poesia (Crítica Literária). 
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2.2. Ciências Psíquicas 

 

2.2.1. A Psicologia 

 

O homem só se torna um ser integrado, tranquilo, fértil e 

feliz quando (e só então) o seu processo de individuação 

está realizado. Jung. Memórias, sonhos e reflexões, 14. 

 

 

2.2.1.1. – Definição da Psicologia.  

 

2.2.1.2. – Texto & Autor. Daniel Kahneman: Thinking, Fast and Slow (“Pensando: 

depressa e devagar”). New York: Farrar, Straus & Giroux, 2011.  

 

 Textos de Apoio: 

(1) Henrique Del Nero. O desenvolvimento da Psicologia no Século XX – “Ciência 

cognitiva e a nova mente” IN SIMON, Samuel. Um século de Conhecimento – Arte, 

Filosofia, Ciência e Tecnologia no século XX. Brasília: UnB, 2011, pp. 323-386.
367

 

                                                           
367

 Para um entendimento da Psicologia, no século XX, analisamos também o artigo “Ciência cognitiva e a 

nova mente” IN “Um século de conhecimento – Arte, Filosofia, Ciência e Tecnologia no Século XX”. Brasília: 

Editora da UNB, 2011 (pp. 323-386), do Professor do programa de pós-graduação da Escola Politécnica, 

coordenador do Núcleo de Ciência Cognitiva, Instituto de Estudos Avançados, Universidade de São Paulo. O 

doutor pela Universidade de São Paulo, Henrique Del Nero, divide o artigo (que resumimos aqui, em nota de 

rodapé, por ser por demais interessante) em uma Introdução, 323: “No início do século XX, tentou-se, pela 

corrente chamada comportamnetalismo ou behaviorismo, eliminar a subjetividade da psicologia”, 323; “O que se 

supõe no behaviorismo é que todo comportamento pode ser treinado, condicionado, e de posse de estímulos e 

respostas comportamentais, objetivamente determinado”, 323; “Nos anos 1930, os trabalhos de Turing 

mostravam a possível natureza computacional dos processos de pensamento”, 324; “Nos anos 1950 inaugurou-se 

uma nova teoria geral da mente, chamada ciência cognitiva, dando ênfase à multidisciplinaridade [neurociências, 

psicologia, linguística, antropologia, filosofia, inteligência artificial, 325], à interdisciplinaridade, ao fato de que 

a mente não é apenas um elemento no processo de mediação entre estímulos e respostas, mas também um 

gerador de representações, que determina comportamentos antes de ser por eles determinada; a mente opera 

submersa em um sistema de significação e linguagem que faz com que seus elementos sejam símbolos e suas 

regras de pensamentos, a manipulação lógico-computacional desses símbolos; e, a mente é o pensamento, de 

preferência o pensamento inteligente”, 324; “Do ponto de vista histórico, é preciso prestar atenção ao fato de que 

uma concepção aceita para a mente é a de que esta supõe três modalidades diversas de processos: o pensamento, 

a emoção, e a vontade. Ou o modo de processamento cognitivo, afetivo e conativo”, 326. Aqui podemos 

relacioná-los ao 3º, 1º e 2º peirceano. “Ao enfatizar os processos de pensamento, a ciência cognitiva tomou 

apenas a terça parte da mente (as duas outras seriam a emoção e a vontade) e por isso se chamou cognitiva o 

estudo da cognição. Cognição pode significar conhecimento, consciência e também pensamento (modo 

cognitivo)”, 326; “As crises que espreitavam a concepção logicista e digital da mente eram muitas”, 327; “As 

quarto crises que considero fundamentais: (I) a crise da mente como pensamento; (II) a crise das regras; (III) a 

crise dos símbolos; e, (IV) a crise da completude [“Por trás das quatro há uma crise genérica que chamo de crise 

na concepção discerto-digital da mente, o que me leva a propor uma alternatica de modelo para a mente”, 328]. 

(I) A Crise na Concepção, 328; (I.I) Discreto – Digital da Mente, 328; (I.II) A Crise da visão da mente como 

pensamento, 328: “A ideia que domina o século XX – particularmente a partir da segunda metade, com o 

advento da ciência cognitiva – é a de que a mente humana assemelha-se a um processo computacional, dado que 
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tanto o cérebro como os computadores utilizam a mesma regra algorítmica, digital e discreta para a manipulação 

de sentenças, construindo inferências válidas (pensamento) por meio de símbolos-sentenças e de sua conexão 

lógica”, 329; “Em primeiro lugar sabemos que a mente não é apenas pensamento, mas também uma série de 

outras coisas, como, por exemplo, consciência”, 332; “Em segundo lugar, a ideia de que o pensamento 

inteligente é o que caracteriza a mente é extremamente pretenciosa”, 332. Aqui Del Nero menciona a “teoria da 

decisão descritiva” de Kahneman”]; “Não mencionar o problema da consciência como base do mental, bem 

como omitir a emoção e a vontade, tornou esse primeiro momento da mente computacional (ou mente cognitiva) 

uma visão parcial do processo”, 333; “A concepção de mente como pensamento inteligente subtraiu do objeto 

partes essenciais – emoção, vontade e consciência -, roubando-lhe ainda a possibilidade de sintetizar um conceito 

que atendesse à sobrevivência e não ao cálculo”, 335; “Os defensores da concepção discreto-digital dizem que 

tudo – pensamento, emoção, vontade e consciência – pode ser reduzido a um conjunto de sentenças, cija 

manipulação se daria de forma lógica, por meio de regras. Essa ideia, expressa em muitos lugares como 

concepção sentencial da mente, teria, porém, um desdobramento difícil de ser aceito”, 336; (II) A crise das 

regras, 338: “A concepção baseada em regras, inteligência artificial simbólica (IAS), foi substituída, com as 

redes neurais, pela inteligência artificial conexionista (IAC). Abandonou-se, com o conexionismo, a ideia de 

uma mente que executa passos algorítmicos discretos (como a máquina de Turing), forjando a mente pela 

justaposição inferencial de cadeias lógicas (leis de pensamento). Abandonaram-se as regras, não necessariamente 

a concepção descreto-digital da mente”, 338; “Qual a regra lógica que está por trás desse processamento? 

Nenhuma. A rede neural vai aos poucos analisando o sinal de entrada e encontrando nele um padrão. A partir do 

momento em que o encontra, é capaz de classificar tanto a situação protótipo como todas as outras”, 343; “O 

mental continua presente na forma da representação simbólica, mas não mais sob a forma de regras lógicas, de 

manipulação de conectivos e de tabelas de verdade. Não há processador central, nem endereço fixo de memórias. 

O programa (software) não existe. Tanto o hardware como o software desaparecem, dando lugar a uma 

representação do problema no peso das conexões”, 344; (III) A crise dos símbolos, 346: (III.I) Símbolos 

arbitrários e dinâmicos, 346: “Construímos todo tempo blocos de representação de conhecimento (símbolos) 

sobre os quais as regras ou as regularidades devem operar. Dinamicamente, recortamos chapas – símbolos -, de 

maneira cada vez mais própria (inteligência e aprendizado) para a obtenção de um todo mais elegante, rápido e 

funcional (conhecimento e habilidade)”, 347-48; (III.II) Símbolos e propições, 348: “Chomsky”, 348; “Somos 

portadores de ‘símbolos’ e regras inatas que não dependem de vivência, treinamento ou aprendizado e muito 

menos de condicionamento. Carregamos de maneira inata a habilidade de reconhecer o caráter proposicional de 

algo (ser ou não ser uma sentença bem construída), também chamada de símbolo. Por isso, a essência do mental 

está na capacidade de simbolizar e manipular símbolos”, 348; “Símbolos podem ser então: a) representações 

convencionais; b) objetos dinâmicos que espelham cenários ou heurísticas; c) capacidade de reconhecer o caráter 

proposicional ou bem construído de uma sentença linguística. Porém, uma última noção costuma acompanhar os 

símbolos, de simbolizar (criar e manipular representações) e de exibir intencionalidade”, 350; (III.III) Símbolos e 

intencionalidade, 350: “Símbolos são blocos mentais sobre os quais se debruçam regras ou regularidades. Feitos 

de chapas intencionais (crenças, desejos, temores) e de uma matéria que por ora se confunde com o tecido 

biológico que constitui o cérebro humano, seriam cortados de maneiras variadas (operações cognitivas 

inteligentes de reordenação)”, 351; “Praticamente não há modelo de como os símbolos emergem no cérebro, 

senão pelas representações sensoriais e motoras”, 352; (III.IV) A dinâmica cerebral e a relação entre símbolos e 

sinais, 352: “A visão da mente como uma rede neural supõe que haja símbolos (os objetos) e regularidades e 

padrões entre eles (relações)”, 353; “Qual a relação das regras e regularidades com o cérebro?”, 353; 

“Fortemente dependentes da linguagem, da mente e da intencionalidade, objetos de transformação inteligentes, 

os símbolos contituem conceito rico, mas primitivamente mental. Por mais que se tente, não se encontra similar 

cerebral para eles, o que redunda em manter o cérebro e a mente dissociados”, 354; “Objetos mentais, enquanto 

símbolos, apresentam muitos problemas de tradução (e, portanto, de conexão) em linguagem cerebral. Para que 

se faça a ruptura definitiva, é preciso aproximar os símbolos da dinâmica a regularidades. Os símbolos devem 

deixar de ser digitalizados e envoltos pela linguagem, tornando-se o resultado de padrões de oscilação de 

neurônios (códigos de barras, frequências). A relação entre os símbolos – oscilações – será de sincronização. Nos 

modelos cerebralistas do tipo dinâmica cerebral clássica – modelo adotado neste texto -, os símbolos são 

oscilações e as relações entre eles sincronizações”, 354-55; “Se a mente é a consciência, então a sincronização e 

a oscilação – conceitos cerebrais – podem ligar objetos e relações do plano cerebral ao mental. O artifício para 

tratar dessa questão passa a ser radicalmente diferente dos modelos simbolistas. Em lugar de se lançar mão de 

regras, lógicas e digitais e de regulariades obtidas em redes neurais artificiais, olha-se para o cérebro em ação. 

Esse cérebro emite sinais que, advindos de potenciais locais e de potenciais de cão, de fluzo de sangue e de 

metabolismo de substâncias, são tratados matematicamente de mod a captar regularidades tanto na represntação 

dos objetos quanto na relação entre eles. Claro que não se esclarece a natureza proposicional, nem intencional 

dos símbolos, porém, ao aproximá-los do cérebro, fixa-se uma norma única de base neural para descrever objetos 

e relações”, 355; (III.V) Investigação de objetos e relações cerebrais, 356: “Os métodos de investigação 
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empíricas dos fenômenos que subjazem às oscilações (símbolos) e à sincronização (relações) são diversos”, 356; 

“Passamos por três etapas para se entender o funcionamento mental (encaixe): [...] o primeiro se dá por regras 

(IAS; cadeias de inferências lógicas); o segundo, por regularidades (IAC; padrões estáveis em sistemas 

complexos após treinamento); e o terceiro, por um tipo peculiar de sincronização entre as partes anteriormente 

cortadas (modelos cerebralistas clássicos; sincronizações e consciência, identificando padrões de ordem, de 

frequência, e de sincronização no que parece ser desordem, caos e ruídos absolutos”)”, 357; “Não  se resolvem 

com esse modelo vários problemas da mente já submersa num sistema linguístico-simbólico. Mas se oferece um 

paradigma entre eventos cerebrais e mentais. Para efeito prático, certos problemas devem ser modelados por 

meio de regras. Em outro plano, devem ser modelados através de regularidades,.”, 358; (IV) A crise da 

completude e a dinâmica cerebral quântica, 359: “Kurt Gödel demonstrou que há proposições verdadeiras que 

não podem ser provadas através da computação de regras escritas num certo programa (isto é, num sistema 

axiomático). Isto significa que muitas questões tornam-se insolúveis por meio de passos computacionais. De 

maneira geral, os sistemas que conhecemos são, em grande parte, incompletos. Ou seja, incorporam sentenças 

verdadeiras que não podem provar”, 359;  “Essa ideia pode ser resumida da seguinte forma: se um sistema é 

capaz de gerar proposições insolúveis que sabemos serem verdadeiras ou falsas, então nossa consciência 

tem algo que esse sistema não tem. O sistema é uma versão de mente supostamente discreto-digital, que 

computa símbolos mediante regras – a base da mente -, e se a consciência é capaz de fazer algo que a mente 

não faz, então a consciência não é computacional. Porém, ser não computacional significa ser não-algorítmica 

(processo discreto por meio do qual definimos as regras claras de direção para os sistemas, no caso uma máquina 

de Turing). Se a consciência faz algo que os sistemas computacionais não fazem (devido à parada e à 

incompletude), então ela é não-algorítmica. Logo, as bases da consciência e da mente em geral podem estar 

em algum processo quântico que se passa no cérebro”, 360-61; “[A] tese está toda aí, formulada basicamente por 

Roger Penrose, matemático inglês que lhe deu o arcabouço lógico-matemático”, 361 (12) Acaso genuíno ou 

provisório?, 362; “podemos não conhecer todas as variáveis e, portanto, o acaso, parente da ignorância, seja 

talvez provisório”, 362; “A teoria de sistemas dinâmicos, as bifurcações e a noção de caos são absolutamente 

compatíveis com um universo que, embora exiba aparentemente desordem e acaso, oculta, na verdade, uma 

estrutura de ordem”, 363; (13) Sistemas e modelos híbridos, 363; “As redes neurais processam em paralelo, 

enquanto as arquiteturas simbólicas computam em série”, 364; (14) Outros hibridismos, 365; (15) Lógicas, 366; 

“A lógica exposta no paradigma simbólico, a chamada lógica clássica, não e a única”, 366 [Ver Susan Haack] 

(16) Algoritmo genérico, 366; (17) Teorias matemáticas e físicas, 367; (18) Métodos de estudo de dinâmica de 

sinais cerebrais, 368; (19) Sistemas especialistas, 368; (20) Teoria da informação, 369; (21) Cibernética, 370; 

(22) Termodinâmica de não-equilíbrio, 370; aqui ele cita Prigogine; (23) Autômatos celulares, 370; (24) 

Criticalidade auto-organizadora, 371; (25) Cinergética, 371; (26) Teoria geral dos sistemas, 371; (27) 

Darwinismo neural, 372; (28) Vida artificial, 372; (29) Sistemas dinâmicos, bifurcações e osciladores, 373; 

“Diante da impossibilidade de traduzir radicalmente símbolos mentais (IAS; Inteligência Artificial Simbólica) 

em sinais cerebrais (IAC; Inteligência Artificial Conexionista)m caso em que teríamos um perfeito encaixe entre 

os símbolos e os códigos de barra que os representam, pode-se (a) abandonar a tentatica de encontrar um eixo 

que una a mente ao cérebro; (ou, (b) tentar renomear os símbolos mentais de tal sorte que tenham alguma 

possibilidade de tradução em linguagem cerebral. Adotamos a segunda estratégia, classificando a mente como 

consciência e fundamentando, a partir da oscilação e sincronização de neurônios, tanto a constituição de objetos 

mentais quanto de relações. Garantimos com isso que a tese da oscilação e do sincronismo não é apenas um 

delírio teórico. A partir da definição de mente como consciência, definimos a consciência como valor (de 

parâmetro) e redescrição de símbolos, mas, para efeito de modelo simples, caracterizamos o controle 

voluntário sobre a ação como uma das marcas da consciência”, 377;  (30) Um modelo de dinâmica cerebral 

clássica – Baseado em malhas de sincronismo, 379; “A primeira malha responde grosseiramente pelo modo 

cerebral automático. Dada uma bifuração, essa primeira malha recruta uma segunda que seria, grosso modo, o 

processamento consciente, de tal sorte que o erro tenda a zero”, 380; [ver Khaneman]; e, Síntese, 381; “A 

ciência cognitiva é a grande teoria da mente deste final de século, Projeto interdisciplinar, surge como reação ao 

behaviorismo. Resgatando a noção de mente, estipula, inicialmente, que  pensamento inteligente deve ser o 

cerne da vida mental. Pensar seria, assim, manipular representações – símbolos – por meio de regras 

lógicas”, 381; “Símbolos podem ser entendidos como (a) representações; (b) blocos dinâmicos que mudam com 

o aprendizado; (c) proposições (ou sentenças bem construídas); (d) intencionalidade (capacidade de manipular 

objetos como modos mentais diversos, tais como crença, temor, desejo, etc.), 381-82; “A consciência seria não-

algorítmica e sua base física seriam fenômenos quânticos no nível de microtúbulos cerebrais”, 382. 
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(2) John Horgan. O fim da neurociência IN O fim da ciência – Uma discussão 

sobre os limites do conhecimento científico. São Paulo: Companhia das Letras, 1998 (pp. 200-

237).
368

 

 

 

2.2.1.1. – Definição da Psicologia.  

 

Psicologia (do grego Ψυχολογία, transl. psykhologuía, de ψυχή, psykhé, 

“psique”, “alma”, “mente” e λόγος, lógos, “palavra”, “razão” ou “estudo”) 

“é a ciência que estuda o comportamento (tudo o que organismo faz) e os 

processos mentais (experiências subjetivas inferidas através do 

comportamento)”. O principal foco da psicologia se encontra no indivíduo, 

em geral humano, mas o estudo do comportamento animal para fins de 

pesquisa e correlação, na área da psicologia comparada, também 

desempenha um papel importante. 

A psicologia científica, tratada neste artigo, não deve confundir-se com a 

psicologia do senso comum ou psicologia popular que é o conjunto de ideias, 

crenças e convicções transmitido culturalmente e que cada indivíduo possui 

                                                           
368

 “A fronteira final da ciência não é o espaço, mas a mente”, 200; “A consciência, o nosso senso subjetivo de 

percepção, sempre pareceu ser um tipo diferente de enigma, um problema que não é físico, mas metafísico, 

Durante a maior parte deste século (XX), a consciência não foi considerada um assunto adequado para a 

investigação científica. Embora o behaviorismo tivesse morrido, seu legado continuou vivo na relutância dos 

cientistas em considerar fenômenos subjetivos, e a consciência em particular”, 201; Para Crick “algumas 

estruturas biológicas – como o cérebro – são tão complexas que talvez resistam à elucidação por algum tempo. 

Outros enigmas, sobretudo os históricos, como a origem da vida, talvez nunca sejam plenamente resolvidos, 

apenas porque os dados disponíveis são insuficientes”, 205; Gerald Edelman (que ajudou a determinar a 

estrutura das imunoglobulinas, que lhe valeu o Nobel de 1972) diz que “as questões obscuras, românticas e 

abertas da ciência me fascinam”, 208; “A busca de questões abertas levou Edelman inexoravelmente ao 

desenvolvimento à operação do cérebro. Ele compreendeu que uma teoria da mente humana representaria a 

realização máxima para a ciência, pois então esta poderia explicar a sua própria origem”, 208; e Edelman cita 

Max Planck: “Nunca resolveremos o mistério do universo, porque nós é que somos o mistério”, 208; nossa 

ênfase); “A mente”, segundo Edelman, “só pode ser compreendida de um ponto de vista biológico, e não pela 

física, pela informática ou outras abordagens que ignoram a estrutura do cérebro”, 209; “Um advogado vigoroso 

de uma teoria quântica da consciência é John Eccles, neurocientista britânico que ganhou o prêmio Nobel de 

1963 por seus estudos sobre transmissão neural. Eccles é talvez o mais ilustre cientista moderno a adotar o 

dualismo, a teoria segundo a qual a mente existe independente de seu substrato físico. Ele e Karl Popper 

escreveram um livro defendendo o dualismo, chamado The Self and its Brain, 1977. Eles rejeitam o 

determinismo físico e defendem o livre-arbítrio: a mente era capaz de escolher entre o pensamento e formas de 

ação diferentes empreendidos pelo cérebro e pelo corpo”, 217; “A chave para a argumentação de Roger Penrose 

é o teorema da incompletude de Gödel”, 218; Daniel Dennet (Consciousness Explained, 1992) sustenta que “a 

consciência e nossa noção de que possuímos um eu unificado é uma ilusão originária da interação de muitos 

subprogramas’ diferentes que operam n ohardware do cérebro”, 223; para o filósofo australiano, David 

Chalmers “por mais que aprendam sobre o cérebro, os neurocientistas não conseguem transpor essa ‘lacuna 

explicativa’ entre os reinos físico e subjetivo com uma teoria estritamente física”, 226; segundo Christof Koch 

(colaborador de Francis Crick), “A ciência não pode verdadeiramente ‘resolver’ o problema mente-corpo”, 227; 

para Marvin Minsky (um dos fundadores da Inteligência Artificial; MIT), “a consciência é uma questão trivial”, 

229; pois “o problema de ‘como posso saber se você tem consciência’ é ‘intransponível’”, 234; “É possível 

afirmar que a consciência estaria ‘resolvida’ quando alguém decidisse que ela é um epifenômeno do mundo 

material”, 236. Horgan termina o capítulo citando Niels Bohr: “A tarefa da ciência é reduzir todos os 

mistérios a trivialidades. Mas a ciência humana não vai, e não pode, resolver o problema de ‘como posso 

saber se você tem consciência’. Só há um modo de resolvê-lo: transformar todas as mentes numa só”. (p. 

237).  
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a respeito de como as pessoas funcionam, se comportam, sentem e pensam. 

A psicologia usa em parte o mesmo vocabulário, que adquire assim 

significados diversos de acordo com o contexto em que é usado. Assim, 

termos como “personalidade” ou “depressão” têm significados diferentes na 

linguagem científica e na linguagem vulgar. A própria palavra “psicologia” é 

muitas vezes usada na linguagem comum como sinônimo de psicoterapia e, 

como esta, é muitas vezes confundida com a psicanálise ou mesmo a análise 

do comportamento. 

O termo parapsicologia, ligado ao vocábulo paranormal, não se refere a um 

conceito ou a uma disciplina da Psicologia; trata-se de um campo de estudo 

não reconhecido pela comunidade científica. (Fonte: Wikipédia) 

 

 

2.2.1.2. – Texto & Autor.  

 

Daniel Kahneman: Thinking, Fast and Slow (“Pensando: depressa e devagar”). New 

York: Farrar, Straus & Giroux, 2011. 

 

Justificativa da escolha. Daniel Kahneman (n. 5/3/1934) foi escolhido por três 

razões: (i) é psicólogo social (behaviorista) – o que o aproxima dos pragmatistas clássicos e o 

torna capaz de dar conta de duas das três áreas da Psicologia Nomológica, como proposta por 

Peirce para a primeira área das Ciências Psíquicas – a Experimental e a Fisiológica - embora 

suas teses, Sistema 1 (emocional; Primero) e Sistema 2 (racional; Terceiro) sejam 

extremamente ricas para permitir uma análise primorosa da Psicologia Infantil (a terceira 

área psico-nomológica peirceana, não analisada aqui); (ii) Peirce teria resenhado sua obra, 

Thinking: Fast and Slow (2011; “Pensando: rapidamente e lentamente”, que lhe valeu o 

“Book Award for Current Interest” do Los Angeles Times, 2011) para o The Monist, pois – 

sem que o psicólogo israelo-americano saiba – esta obra expressa uma notável simetria com a 

“Arquitetônica” peirceana; e, (iii) Kahneman ganhou o Nobel de Economia em 2002, o que o 

torna um transdisciplinar, que em linguagem peirceana significa “semiótico”.   

 

Daniel Khaneman dividiu sua obra, Thinking: Fast and Slow (“Pensando: depressa e 

devagar”, 499 pp.), em 5 Partes e 38 Capítulos, além da Introdução e as Conclusões e dois 

ricos Apêndices -, A. Judgment under uncertainty (“Juízo sob incerteza”) e B. Choices, 

Values, and Frames (“Escolhas, valores e enquadramentos”).  

 

 A obra versa, especialmente – oferecendo inúmeros exemplos e testes e um invejável 

bom-humor – sobre as inúmeras falácias de que o ser humano é presa fácil, o que o aproxima, 



187 

 

também, de Peirce, que definiu o próprio empreendimento científico como “falibilístico” e 

que definiu – no início da carreira – “o homem individual – uma vez que sua existência 

separada é manifestada apenas pela ignorância e erro, na medida em que ele é alguma coisa à 

parte de seus pares, e do que ele e eles devem ser -, é apenas uma negação. Isto é o homem, 

[citando Shakespeare em ‘Medida por medida’] ‘homem orgulhoso,/ Mais ignorante do que 

ele tem mais certeza. / Sua essência vítrea’”.
369

 

Khaneman diz, “O mundo em nossas cabeças não é uma réplica precisa da realidade” 

(p. 138) e Peirce assevera que “[O] objeto representado [“Objeto Dinâmico”] não deve ser 

afetado pela representação [“Objeto Imediato”]”. “Isso é essencial para a ideia de 

representação”, diz Peirce, posto que “[A] representação (Signo) é afetada pelo Objeto, mas 

não é, por sua vez, modificada na operação da representação”.
370

  

Para Khaneman, o pior é que “[N]ós podemos ser cegos em relação ao óbvio, e nós 

também somos cegos em relação à nossa [própria] cegueira”, (Kahneman, 24; 201) pois [a 

premissa deste livro é a de que] “é mais fácil reconhecer os erros das outras pessoas do que os 

nossos”. (Ibid., 28) O também pragmatista William James (1842-1910) -, que será convidado 

para um diálogo com Peirce aqui, na Psicologia, como o será para a Religião -, define o 

Pragmatismo como “Um novo nome para um jeito antigo de pensar” (1907) e Peirce 

define-o, fazendo a ponte com o Novo Testamento, dizendo, “Pelos frutos conhecereis a 

árvore”. (Mateus 7:16) E volvendo à principal tese de Khaneman, a da “cegueira pessoal”, já 

está lá em Lucas 6:39-42, “É mais fácil ver o cisco no olho dos outros do que a trave em seu 

próprio”. Também relacionado a esta cegueira, recomendamos ao leitor àvido de boa 

literatura, um ensaio de William James, On a Certain Blindness in Human Beings (1899; 

“Sobre certa cegueira em seres humanos”),
371

 “a cegueira com a qual nós somos todos 

afligidos, em relação aos sentimentos de criaturas e pessoas diferentes de nós”. (James, 841) 

Quanto a Freud, diz ele sobre “biografias”, 

 

Quem quer que se torne biógrafo entrega-se a mentiras, a ocultamentos, à 

hipocrisia, a embelezamentos, e mesmo à dissimulação de sua própria falta 

de compreensão, pois não se alcança a verdade biográfica e, mesmo que 

                                                           
369

 Peirce. Some Consequences of Four Incapacities (1868; “Algumas consequências das quatro incapacidades”) 

IN EP 1, 55. Ver o artigo de Karen Hanson. Pragmatism and the Secret Self (“O pragmatismo e o eu secreto”) 

IN COGNITIO II, 2001, que discorre com propriedade sobre a questão. Sugerimos – na linha da “Essência 

vítrea”, a obra de Kenneth Laine Ketner. His Glassy Essence (“Sua essência vítrea”), uma biografia de Peirce. 
370

 The Categories Defended (1903; “As categorias defendidas” IN EP 2, 171) 
371

 William James. Writings – 1878-99. New York: The Library of America, 1992, pp. 841-860. 
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alguém a alcançasse, não poderia usá-la. Peter Gay. Freud – Uma vida para 

nosso tempo, 13.
372

 

 

Isto posto, vamos, ato contíguo, analizar a obra de Khaneman – e a Psicologia - à luz 

da Heurística peirceana.  

 

As 5 Partes da alentada obra do Nobel de Economia de 2002 estão assim divididas:  

 

Part I. Two Systems (“Dois sistemas”);  

Part II. Heuristics and Biases (“Heurística e preconceitos”);  

Part III. Overconfidence (“Confiança excessiva”);  

Part IV. Choices (“Escolhas”);  

Part V. Two Selves (“Dois eus”).  

 

Mas a obra é rica em revelações, como a da “Ancoragem” (“referência”, 

“experiência”, p. 119), de se saber se “A psicologia pode ser ensinada?” (p. 170), o raciocínio 

bayesiano (estatístico; p. 154), “talento e sorte” (p. 176), “O preconceito causal”, (p. 182), “a 

ilusão da validade e habilidade” – de que “a comunidade de crentes de mente 

semelhante” é presa [fácil], (Ibid., 217) a importância da “visão de fora” (S2; p. 245); e, o  

capítulo mais fascinante, o 25, que trata dos “Erros de Bernoulli” (Kahneman, 269-277). 

De suma importancia é a tese que lhe valeu o Nobel 2002, a da “Prospect Theory” 

(Capítulo 26, pp. 278-288), criada, com seu (já falecido) amigo Amos Tversky, a partir da 

constatação dos “erros de Bernoulli”: as pessoas tomam decisões baseadas no valor potencial 

das perdas e ganhos e não baseadas no resultado final [meramente “utilitário”], e elas 

pessoas são capazes de avaliar estas perdas e ganhos com recurso a uma heurística 

interessante, que propõe dois Sistemas, S1 (emocional, rápido, impulsivo, intuitivo, 

associativo, WYSIATI, i.e., o que você vê é o que é; ver página 105) e S2 (racional, lento, 

preguiçoso). 

Vamos ver em que medida estes dois sistemas (1 e 2) têm “afinidades eletivas” com 

a Fenomenologia peirceana, especialmente as Categorias da Primeridade (Monádica, 
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 Para um cotejamento entre Peirce e Freud, sugerimos o artigo de Vincent Colapietro. Pragmatism and 

Psychoanalysis – C. S. Peirce as a Mediating Figure (“Pragmatismo e psicanálise – Peirce como figura 

mediadora”) IN COGNITIO 7.2 (2006). 
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Emocional, Estética, Ontológica) e da Terceiridade (Triádica, Racional, Lógica, 

Cosmológica).
373

  

 

 

Khaneman define assim o Sistema 1: 

 

1. “Tira conclusões rápidas na base da evidência limitada”; “WYSIATI” (“What I 

See Is All There Is” (“Tudo O Que Eu Vejo É Tudo O Que Há”); (T: F&S, 86) 

2. Gera impressões, sentimentos e inclinações; quando endossado pelo Sistema 2 

estas se tornam crenças, atitudes, e intenções; (T: F&S, 105; e subsequentes) 

3. Opera automaticamente e rapidamente, com pouco ou nenhum esforço, e nenhum 

senso de controle voluntário;  

4. Pode ser programado pelo Sistem 2 para mobilizar atenção quando um padrão 

particular é detectado (busca);  

5. Executa respostas hábeis e gera intuições hábeis, após treino adequado; (T: F&S, 

105) mas é vítima da ilusão da habilidade; (T: F&S, 216) 

6. Cria um padrão coerente de ideias ativadas na memória associativa;  

7. Liga um senso de facilidade cognitiva à ilusão de verdade, sentimentos prazerosos, 

e vigilância reduzida;  

8. Distingue o surpreendente do normal;  

9. Infere e inventa causas e intenções; 

10. Negligencia a ambiguidade e suprime a dúvida; 

11. É preconceituosa na crença e na confirmação; (T: F&S, 211) 

12. Exagera a consistência emocional (efeito auréola); 

13. Foca na evidencia existente e ignora a evidência ausente (WYSIATI); 

14. Gera um conjunto limitado de avaliações básicas;  

15. Representa conjuntos através de normas e protótipos, não integra; esteriótipos; 

(T: F&S, 168) 

16. Reúne intensidades entre escalas (ex., o volume auditivo); 
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 As categorias da Primeiridade e da Terceiridade são categorias da Interioridade – é difícil alguém saber o 

que a outra pessoa está Sentindo ou Pensando – ao passo que a categoria da Segundidade – a do Existente, da 
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depende dos dois outros pólos, da Crença (Primeiro) e da Reflexão (Terceiro). Aqui vamos cotejar o Sistema 1 

de Khaneman com a Primeridade (e seus correlatos); e, o Sistema 2 com a Terceiridade (e seus correlatos). 

Recomendamos que o leitor volva à Parte 1 desta Tese para rever os vários conceitos ali expostos.  
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17. Computa mais do que o intencionado (arma mental); (T: F&S, 199) 

18. Às vezes substituí uma questão mais fácil por uma difícil (heurística); 

19. É mais sensível às mudanças do que a estados (“Prospect Theory”, 272); 

20. Exagera baixas probabilidades; (T: F&S, 192) 

21. Demonstra sensibilidade diminuída à quantidade (psicofísica); 

22. Responde mais fortemente a perdas do que a ganhos (aversão à perda, 305); 

23. Enquadra problemas de decisão com estreiteza, em isolamento do outro. (T: 

F&S, 105) 

24. Antecipa-se aos fatos; (T: F&S, 114; 301) 

25. As operações automáticas do Sistema 1 refletem esta [detectar um predador] 

história evolucionária; (T: F&S, 311) 

26. “A cauda emocional abana o cachorro racional” (Jonathan Haidt); (T: F&S, 140) 

27. Não é ancorado na realidade; (T: F&S, 364) 

28. Representa conjuntos por médias, normas e protótipos, não por contas; (T: F&S, 

390) 

 

Vejamos em que medida o Sistema 1 se conjuga com (i) a Primeira das Ciências da 

“Arquitetônica” peirceana, as Ciências da Descoberta (Heurística); (ii) na Primeira das 

Ciências da Descoberta, a Matemática; (iii) no Primeiro dos subramos da Filosofia, a 

Fenomenologia; (iv) no Primeiro dos subramos da Fenomenologia, a Categoria da 

Primeridade; (v) na Primeira das Ciências Normativas, a Estética; e, (vi) no Primeiro 

subramo da Metafísica, a Ontologia:  

 

(i) Ciências da Descoberta. Elas – a Matemática, a Filosofia e as Ciências Especiais 

(ou Idioscopia) – têm como seu fundamento o Falibilismo, “a tese de que nenhum 

investigador pode algum dia reivindicar com certeza absoluta ter alcançado a verdade, pois 

novas evidências ou informações podem surgir que reverberarão em todo o seu sistema de 

crenças, afetando até aquelas mais entrincheiradas”. (EP 1, Introdução, xxii) 

 

(ii) Matemática. Para Peirce, “[A] matemática pura não é nenhuma ciência de coisas 

existentes. Ela é uma mera ciência de hipóteses; ela é consistente com ela mesma, e se não há 

nada mais a que ela professe se conformar, ela cumpre perfeitamente sua promessa e seu 

propósito”. (The First Rule of Logic; 1898; “A primeira regra da lógica” IN EP 2, 51); “A 

Condicional ou Hipotética Ciência da Matemática Pura, tem como único objetivo descobrir 
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não como as coisas na verdade são, mas como elas talvez pudessem ser, se não no nosso 

universo, então em algum outro”. (The Maxim of Pragmatism; 1903; “A máxima do 

pragmatismo” IN EP 2, 144; nossa ênfase). “Eu colocaria a Matemática no topo [da 

“Arquitetônica”] por esta razão irrefutável, quer seja, a de que é a única das ciências que não 

se preocupa em investigar o que os fatos reais são, mas estuda exclusivamente hipóteses”. 

(Philosophy and the Conduct of Life; 1898; “A filosofia e a conduta da vida” IN EP 2, 35) 

 

(iii) Fenomenologia. “[A Fenomenologia] simplesmente contempla o Fenômeno 

Universal, e discerne seu elementos ubíquos, Primeridade, Segundidade e Terceiridade” (...) 

“A Fenomenologia trata das Qualidades universais dos Fenômenos em seu caráter fenomenal 

imediato, em si mesmos, como fenômenos. Ela, assim, trata os Fenômenos em sua 

Primeridade”.
374

 E, “A Fenomenologia é aquela ramo da ciência que é tratado na 

Fenomenologia do Espírito de Hegel, na qual o autor busca distinguir quais são os elementos, 

ou, se preferir, os tipos de elementos, que estão invariavelmente presentes no que quer que 

for, em qualquer sentido, na mente. De acordo com quem aqui escreve [Peirce], estas 

categorias universais são três. Uma vez que as três estão invariavelmente presentes, uma ideia 

pura de qualquer uma delas, absolutamente distinta das outras, é impossível; realmente, 

qualquer coisa como uma discriminação satisfatoriamente clara delas é um trabalho [que 

requer] longas horas e meditação ativa. Elas podem ser chamadas de Primeiridade, 

Segundidade, e Terceiridade”.
375

  

 

(iv) Primeiridade. “A Primeira categoria é a Ideia daquilo que é tal qual é 

independente de qualquer outra coisa. Isto equivale a dizer que ela é uma Qualidade de 

Sentimento”.
376

 “Pois bem, todo o conteúdo da consciência é constituído de qualidades de 

sentimento, tão verdadeiramente quanto todo o espaço é constituído de pontos ou todo o 

tempo de instantes. Contemple qualquer coisa em si, - qualquer coisa que possa ser, então 

contemple-a. Preste atenção no todo e não dê qualquer atenção às partes. (…) Não há nada em 

sua consciência a não ser uma qualidade de sentimento. Esta qualidade de sentimento em si 

mesmo não teria, como é contemplada, nenhumas partes. (…) Seria um puro Priman. Uma 

vez que isto é verdadeiro para qualquer coisa que contemplemos, não importa quão complexo 
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 The Three Normative Sciences; 1903; “As três ciências normativas” IN EP 2, 197. 
375

 Sundry Logical onceptions; 1903; “Várias concepções lógicas” IN EP 2, 267. 
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 The Categories Defended; 1903; “As categorias defendidas” IN EP 2, 160. 
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possa ser esse objeto, segue-se que não há nada mais na consciência imediata. Estar 

consciente nada mais é do que sentir”.
377

  

 

(v) Estética. “A estética considera aquelas coisas cujos fins devem encarnar 

qualidades de sentimentos”.
378

  

 

(vi) Ontologia. “A ontologia abraça toda aquela ciência positiva que jaz sobre a 

experiência familiar”.
379

  

 

Portanto, ao cotejarmos o Sistema 1 (emocional) de Khaneman com os elementos 

Primeiros (Qualidade de sentimentos) da Heurística de Peirce, veri-ficamos que, de fato, 

eles possuem uma notável semelhança, especialmente porque os Primeiros não são elementos 

nem Normativos (Segundo; são destituídos de Vontade) nem Reflexivos (Terceiro), portanto 

são preconceituosos e, por isso, “tiram conclusões rápidas” de “impressões”; são “intuitivos” 

(abdutivos); o “sentimento” é um mar de “memórias associativas” (“um mar de sargasso”, 

diria Pessoa); estão vagamente conscientes do “surpreendente”; são “inventivos”; são 

fortemente “emotivos” (efeito auréola); têm maior “aversão à perda”; e, “não são ancorados 

na realidade” (nem do Segundo, o Existente; nem do Terceiro, as Ideias; ou, Primeiro 

Princípios). 

 

*** 

 

O Sistema 2 é: 

 

1. Ignorante ou preguiçoso; (T: F&S, 153; preguiça, 164, 253, 367; mediocridade, 179) 

2. Oferece um visão de fora; (T: F&S, 248-49; curadora, 251) 

 

Em suma, é diametralmente oposto do Sistema 1, quer seja,  

 

1. “Não tira conclusões rápidas na base da evidência limitada”; “WYSIATI” (“What 

I See Is All There Is” (“Tudo O Que Eu Vejo É Tudo O Que Há”); (T: F&S, 86) 
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 The Basis of Pragmaticism in Phaneroscopy; 1905; “As bases do pragmaticismo na faneroscopia” IN EP 2, 

367. 
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 The Three Normative Sciences; 1903; “As três ciências normativas” IN EP 2, 200. 
379

 The Three Normative Sciences; 1903; “As três ciências normativas” IN EP 2, 372. 
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2. Não gera impressões, sentimentos e inclinações, embora endosse estas na forma de 

crenças, atitudes, e intenções; (T: F&S, 105; e subsequentes) 

3. Não opera automática e rapidamente, com pouco ou nenhum esforço, mas possui 

um senso de controle voluntário;  

4. Mobiliza a atenção do Sistema 1, quando um padrão particular é detectado 

(busca);  

5. Não executa respostas hábeis nem gera intuições hábeis, pois é lento (reflexivo); 

(F&S, 105) 

6. Não cria um padrão coerente de ideias ativadas na memória associativa, pois é 

reflexivo;  

7. Não liga um senso de facilidade cognitiva à ilusão de verdade, sentimentos 

prazerosos, e vigilância reduzida, pois busca a “norma” (lógica) e a “reflexão” 

(metafísica);  

8. Não distingue o surpreendente do normal, mas “desencanta” o surpreendente;  

9. Não infere e inventa causas e intenções, mas busca as verdadeiras causas; 

10. Não negligencia a ambiguidade (subsume-a em um unviersal), e suprime a 

dúvida; 

11. Não é preconceituosa, pois não se estabelece na crença, mas no conhecimento; 

(T: F&S, 211) 

12. Reprime o elemento emocional (desacraliza o “efeito auréola”); 

13. Foca na evidência existente, mas não ignora a evidência ausente (não adota o 

WYSIATI); 

14. Gera um conjunto ilimitado de avaliações básicas;  

15. Não representa conjuntos através de normas e protótipos, mas integra; não é 

presa de esteriótipos; (T: F&S, 168) 

16. Não reúne intensidades entre escalas (ex., o volume auditivo); é mais linear; 

17. Não computa mais do que o intencionado (usa “arma mental”, mas mais sutis); 

(T: F&S, 199) 

18. Deveria compreender a complexidade das questões (heurística); 

19. Não é mais sensível às mudanças (“Prospect Theory”, 272); 

20. Não exagera nas baixas probabilidades; (T: F&S, 192) 

21. Não demonstra sensibilidade diminuída à quantidade (psicofísica); 

22. Não responde mais fortemente a perdas do que a ganhos (embora, naturalmente, 

também tenha “aversão à perda”, 305); 
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23. Enquadra problemas de decisão com maior amplidão de visão, em em conjunto 

com o outro. (T: F&S, 105) 

24. Não se antecipa aos fatos, aprende com eles; (T: F&S, 114; 301) 

25. As operações do Sistema 2 não são automáticas – como é o caso do Sistema 1 -, e 

refletem a capcidade de lidar com e transformar a história evolucionária; (T: F&S, 311) 

26. Se no Sistema 1, “[A] cauda emocional abana o cachorro racional” (Jonathan 

Haidt), no Sistema 2, o cachorro racional deveria ter maior controle sobre a cauda 

(emocional); (T: F&S, 140) 

27. É ancorado na realidade; (T: F&S, 364) 

28. Não representa conjuntos por médias, normas e protótipos, mas por “contas” 

(cálculo); (T: F&S, 390) 

 

Vejamos se o Sistema 2 de Khaneman se conjuga com (i) a Terceira das Ciências da 

“Arquitetônica” peirceana, a Ciência Prática; (ii) na Terceira das Ciências da Descoberta, a 

Idioscopia; (iii) no Terceiro dos subramos da Filosofia, a Metafísica; (iv) no Terceiro dos 

subramos da Fenomenologia, a Categoria da Terceiridade; (v) na Terceira das Ciências 

Normativas, a Lógica; e, (vi) no Terceiro subramo da Metafísica, a Metafísica Religiosa:  

 

(i) Ciência Prática. “A tarefa da terceira maior divisão das ciencias é descobrir a 

verdade para alguma necessidade humana”. (Kent, 188) “As Ciências Práticas, que abraça 

qualquer investigação científica, é conduzida com vistas a algum fim ulterior”.
380

  

 

(ii) Idioscopia. “A idioscopia abraça todas as ciências especiais [Ciências da 

Natureza e Ciências Humanas], que estão principalmente ocupadas com o acumulo de fatos 

novos”.
381

 E, “A Idioscopia está principalmente ocupada com trazer à luz fenômenos até então 

não-notados”.
382

  

 

(iii) Metafísica. “A Metafísica reconhece um mundo interior e um mundo exterior, 

um mundo de tempo e um mundo de espaço”.
383

 “A Metafísica é a ciência da Realidade. A 

Realidade consiste em regularidade. A verdadeira regularidade é lei ativa. A lei ativa é 

razoabilidade eficiente ou, em outras palavras, é verdadeiramente razoabilidade razoável. A 
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razoabilidade razoável é Terceiridade como Terceiridade”.
384

 E, “A Metafísica busca dar 

conta do universo da mente e da matéria”.
385

       

 

(iv) Terceiridade. “A Terceira categoria é a Ideia daquilo que é é tal qual é como 

sendo um Terceiro, ou Medium, entre um Segundo e seu Primeiro. Isto é dizer, ele é 

Representação como um elemento do Fenômeno”.
386

 “A Terceridade consiste na formação de 

um hábito. Em qualquer sucessão de eventos que tenham ocorrido deve haver algum tipo de 

regularidade. Não, deve haver regularidades estritamente excedendo todo o múltiplo. (…) 

Caso haja uma regularidade que jamais seja quebrada, que tenha um modo de ser consistindo 

neste destino ou determinação da natureza das coisas, ao qual o futuro sem fim deverá 

conformar-se, isso é o que chamamos de lei. (…) Negar a realidade de tais leis é tergiversar 

sobre palavras. (…) Pensamentos são símbolos, e os símbolos são as únicas coisas no 

universo que têm qualquer importância. (…) Em suma, onde quer que haja pensamento, há 

Terceiridade”.
387

  

 

(v) Lógica. “A Lógica é a ciência do pensamento, não meramente do pensamento 

como um fenômeno psíquico, mas do pensamento em geral, suas leis e tipos gerais”.
388

 “A 

Lógica é coeva ao raciocínio. Quem quer que raciocine ipso facto virtualmente  tem uma 

doutrina lógica, sua logica utens. Esta classificação não é mera qualificação do argumento. 

Ela essencialmente involve uma aprovação dela, - uma aprovação qualitativa. Pois bem, tal 

auto-aprovação supõe auto-controle.
389

 “Lógica, para mim, é o estudo das condições 

essenciais às quais os signos devem se conformar de modo a funcionarem como tais”.
390

 E, 

“A Lógica considerada de um ponto de vista instrutivo, embora parcial e estrito, é a teoria do 

pensamento premeditado. Dizer que qualquer pensamento é premeditado é subentender que 

ele é controlado com vistas a fazê-lo conformar-se a um propósito ou ideal”.
391
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(vi) Metafísica Religiosa. “A Metafísica Religiosa ou Psíquica, concerne 

principalmente com as questões de (1) Deus, (2) Liberdade, (3) Imortalidade”.
392

 Portanto, 

questões que demandam raciocínio (lento). 

 

O que podemos concluir? Que as hipóteses de Khaneman, a haver dois Sistemas – o 

Sistema 1 (emocional, rápido) e o Sistema 2 (racional, lento) -, confirmadas por inúmeras 

pesquisas, são reais e que estes dois Sistemas são correspondentes, respectivamente, à 

Primeira categoria (fenomenológica) e à Terceira categoria (fenomenológica) peirceana (e a 

seus correlatos), como vimos acima. 

É com pesar que não poderemos cotejar a Psicanálise freudiana, a Psicologia 

Analítica junguiana
393

 ou outras interessantíssimas correntes da Psicologia no século XX
394

 

com este ramo da “Arquitetônica” de Peirce. Entretanto, para encerrar este subramo das 

Ciências Psíquicas, gostaríamos de dizer só mais três “coisinhas” (como costumava dizer 

Platão em suas obras) a respeito da obra de Daniel Khaneman: 

 

(1) O inacreditável erro de Bernoulli: “[P]ara Bernoulli, as escolhas das pessoas 

são baseadas – não no valor-dólar -, mas nos valores psicológicos dos resultados, suas 

utilidades. O valor psicológico de uma aposta é, portanto, não a média pesada de seus 

resultados-dólar possíveis; é a média das utilidades destes resultados, cada qual pesado por 

sua probabilidade”. (Khaneman, 273; nossa ênfase) “A longevidade da teoria é muito mais 

notável porque ela é seriamente errada”. (Khaneman, 274) “Ao modelo de Bernoulli falta a 

ideia de ponto de referência; a teoria da utilidade não representa o fato óbvio de que o 

resultado que é bom para o Antônio é ruim para a Bete”, (Khaneman, 276) i.e., uma Lógica 

dos Relativos. 

 

(2) A impressionante ilusão de validade (do indivíduo e da comunidade): 

Khaneman ficou especialmente impressionado com o fato de que essa teoria possa ter 

sobrevivido tanto tempo. (Khaneman, 276) Diz ele, “Eu só posso explicá-lo pela fraqueza da 

mente do scholar que eu com frequência observei em mim mesmo. Eu denomino-a de teoria 
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induzida pela cegueira: uma vez tendo aceito uma teoria e usado-a como ferramenta em seu 

raciocínio, é extraordinariamente difícil notar suas falhas”. (Khaneman, 276-77; nossa ênfase) 

Mas, o problema é mais sério do que se imagina, diz Khaneman, visto que “a ilusão da 

habilidade não é apenas uma aberração individual; ela está profundamente arraigada na 

cultura da indústria. Fatos que desafiam tais suposições básicas – e assim ameaçam o ganha-

pão das pessoas e sua autoestima – simplesmente não são absorbidas. A mente não as digere”. 

(Khaneman, 216) E mais, “[F]inalmente, as ilusões de validade e habilidade são apoiadas por 

uma cultura profissional poderosa. Nós sabemos que as pessoas são capazes de manter 

uma fé inabalável em qualquer proposição, mesmo que absurda, quando elas são 

apoadas por uma comunidade de crentes que compartilham das mesmas ideias”. 

(Khaneman, 217; nossa ênfase) 

 

(3) A importância da “Prospect Theory” (“Teoria de Perspectiva”): Foi, 

precisamente, a partir do “Erro de Bernoulli” que Daniel Khaneman e seu colega Amos 

Tversky chegaram à sua “Teoria da Perspectiva” – que valeu o Nobel de Economia (2002) a 

Khaneman, posto que essa teoria teve “um papel essencial na avaliação de resultados 

financeiros” (Khaneman, 280-81), além de serem “comuns a muitos processos automáticos de 

percepção, juízo e emoção”. (Khaneman, 282) Vejamos como ele define a teoria 

(resumidamente): 

 

 A avaliação é relativa a um ponto de referência neutro, a que [os especialistas] se 

referem como sendo um “nível de adaptação”. (…) Resultados que são melhores que os pontos de 

referência são ganhos. Abaixo do ponto de referência eles são perdas. 

 Um princípio de sensibilidade diminuída aplica-se tanto para as dimensões sensórias 

quanto para a avaliação de mudanças de fortuna. 

 O terceiro princípio é aversão à perda. (Khaneman, 282) (…) A resposta a perdas é 

mais forte do que a resposta a ganhos correspondentes”. (Khaneman, 283) 

 

A obra de Daniel Khaneman foi importante para confirmarmos as falácias de que que 

o indivíduo e a comunidade é presa sem que muitas vezes se dê conta disso; ou, pior, dando-

se conta disso e persistirão na conduta-crença apenas para manter o emprego e o poder, 

tornando o mundo em que se vive, hoje, um local de guerra civil – interior e exterior – entre 

uma grande maioria que “abana a cauda” (S1; encharcada, como diría Heráclito) “de um 

cachorro” (S2; seca, como diría Heráclito), que é composta de uma pequena minoria que ora 

se desespera – se for honesta – ora se tornou cínica e canta (mesmo que só mentalmente) o 

refrão da música “Tô nem aí”. 
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Para quem sentiu falta de uma visão mais alargada da Psicologia, recomendamos a 

excelente obra de B. R. Hergenhahn, An Introduction to the History of Psychology, da 

Wadsworth, 2009 (2005), com seus 21 capítulos, dos Filósofos gregos antigos até à 

Psicologia contemporânea, cuja epígrafe, de Sir Arthur S. Eddington, é digna de citação: 

 

We have found a strange footprint on the shores of the unknown. We have 

devised profound theories, one after another, to account for its origin. At 

last, we have succeeded in reconstructing the creature that made the 

footprint. And lo! It is our own.
395

 

 

Convidamos agora o leitor a acompanhar-nos para a penúltima das Ciências 

Psíquicas nesta Parte 2 da Tese, a Religião, onde veremos mais claramente estas “pegadas” 

holderlineanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
395

 “Nós encontramos uma pegada estranha nas costas do desconhecido. Já elaboramos teorías profundas, uma 

após outra, para dar conta de sua origem. Finalmente, já conseguimos reconstruir a criatura dona da pegada. E 

vejam só! É a nossa”. 
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2.2.2. A Religião 

 

O homem traz irresistivelmente em sua pessoa a 

disposição para a divindade. Schiller. A educação 

estética do homem, Carta XI, p. 61. 

 

 

2.2.2.1. – Definição de Religião.  

 

2.2.2.2. – Texto & Autor. Peter Harrison: The Fall of Man and the Foundations of 

Science (“A queda do homem e as fundações da ciência”). Cambridge: Cambridge 

University Press, 2007. 

 

Textos de Apoio: 

 

(1) Peter Harrison (ed.). The Cambridge Companion to Religion and Science (“O 

compêndio da Cambridge para a religião e a ciência”). Cambridge: Cambridge 

University Press, 2010.
396

 

 

(2) William James. The Varieties of Religious Experience (“As variedades da experiência 

religiosa”). New York: The Modern Library, 1902.
397

 

                                                           
396

 A obra The Cambridge Companion to Science and Religion (editada por Peter Harrison) está dividida em uma 

Introdução e três partes: Part I – Historical Interactions traz cinco artigos, o mais importante dos quais é 

“Religious Reactions to Darwin”, de Jonathan R. Topham; a Part II – Religion and Contemporary Science, 

traz cinco artigos, o mais interessante dos quais é “Scientific Creationism and Intelligent Design” de Ronald L. 

Numbers; a Part III – Philosophical Perspectives (pp. 227-295), é a mais importante para nós, filósofos, 

especialmente o estupendo artigo de John Haught, Science, God, and Cosmic Purpose (“A ciência, Deus e o 

propósito cósmico”), em que aborda a questão com recurso a Chardin e Whitehead e vaticina: “É necessário um 

treinamento especial da mente humana para reconhecer os níveis de ser hierarquicamente emergentes. 

Especialidade química não basta. De modo análogo, a maioria das religiões e filosofias tradicionais têm insistido 

que ser capaz de ler um propósito no universo exige que a pessoa, primeiro, passe por uma transformação 

pessoal que prepararia sua consciência para ser fisgada e transportada pela realidade e significado 

último”. (Harrison, 2010; Haught, 269) 
397

 Ver artigo de Luís Malta Louceiro na COGNITIO Eletrônica sobre William James e “As variedades da 

experiência religiosa” [revisitada] (2009) & o artigo “William James – Uma biografia intelectual”, na 

COGNITIO Estudos (2011). The Varieties of Religious Experience – A Study in Human Nature (“As 

variedades da experiência religiosa – Um estudo da natureza humana”) é o resultado das Gifford Lectures sobre 

Religião Natural, que James deu na Universidade de Ediburgo, Escócia, em 1901-02. Foram 20 Palestras, a mais 

importante das quais são as XVI & XVII, Sobre Mística; e, a XVIII, Sobre Filosofia, além da Conclusão. A 

scholar jamesiana, Ellen Kappy Suckiel, diz bem, “Se James não fosse conhecido por mais nada, sua importância 

histórica estaria assegurada por esta grande obra”. (William James, 41 IN Shook and Margolis, A Companion to 

Pragmatism) O melhor artigo sobre James, porém, é de William J. Gavin, “William James, 1842-1910” IN The 

Blackwell Guide to American Philosophy, editado por Marsoobian & Ryder, em que, ao enfatizar a noção de 

“vagueza” tanto em seus “Princípios de Psicologia” (p. 103), quanto em seu tratado sobre a “Experiência 
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(3) Aldous Huxley. A filosofia perene. São Paulo: Globo, 1944 (2010).
398

 

 

(4) Mestre Eckhart. Sermões alemães (2 volumes). Petrópolis: Vozes, 2006 e 2008.
399

 

 

(5) Bernard McGinn. As fundações da mística (Trad. por Luís Malta Louceiro). São Paulo: 

Paulus, 2012.
400

 

 

(6) Robert A. Segal (ed.).The Blackwell Companion to the Study of Religion (“O 

compêndio da Blackwell para o estudo da religião”). Malden: Blackwell, 2006.
401

 

                                                                                                                                                                                     
Religiosa” (p. 106) – além de enfatizar a “Opacidade do Realmente Real” (p. 108) -, coloca-o na Categoria de 

Primeiridade peirceana; mas, esta “vagueza” como “teoria da verdade” é sustentada pelo princípio de que (i) ela 

exige a nossa participação; e, (ii) está sendo realizada (é um projeto aberto; p. 113). Por isso, é um alívio – uma 

aragem fresca do deserto lógico – aceitar o convite de James, quando diz, “evite uma vida vivida (pautada) por 

fórmulas, definiçõs, e busque, ao contrário, a novidade, o indizível, os secretos e ocultos recessos do ser, que 

falam apenas para aqueles que sabem escutar”. (William James, Introduction by John J. McDermott, 105 IN 

Classical American Philosophy – Essential Readings and Interpretative Essays, editado por John J. Stuhr) 

Sempre teremos que voltar ao oásis de Emerson e Thoreau... 
398

 A obra-prima de Aldous Huxley, A filosofia perene – Uma interpretação dos grandes místicos do oriente e 

do ocidente, prefaciada por Reanto Janine Ribeiro -, já mencionada por Schrödinger na Bio-Química -, é dividida 

em 27 capítulos, o mais importante dos quais é o “Silêncio” (capítulo XV), que adverte contra a “tagarelice vã” 

(p. 317), as palavras [e pensamentos] inspiradas pela malícia e a falta de caridade para com nosso próximo; 

palavras [e pensamentos] inspiradas pela cobiça, sensualidade e autoamor; palavras inspiradas por pura 

imbecilidade e pronunciadas sem elegância nem razão, mas apenas pelo fato de se fazer um barulho que 

distraia”. (p. 318) 
399

 A publicação dos dois volumes de 105 “Sermões alemães” do místico renano Mestre Eckhart (c. 1264 - 

c.1327) – junto com “As fundações da mística” de Bernard McGinn (de que falaremos a seguir) – talvez seja o 

que de melhor já se fez pelo leitor de língua portuguesa, aquele ávido por literatura profunda e transformadora. O 

historiador inglês, Arnold Toynbee, em seu monumental “Um estudo da história”, concluiu que das 27 

civilizações que sobreviveram no planeta Terra, todas elas tinham uma ancoragem na Religião. Esta, como 

deveríamos saber, possui, como o deus Janus, duas faces, uma Externa (a Religião propriamente dita, com seus 

Rituais e Dogmas) e uma Interna (a Mística, de vertente jameseana). Eckhart – entenda-se a Mística - é 

fundamental para promover um verdadeiro Diálogo interreligioso; mas não só. Seus conceitos (ver Glossário no 

final dos “Sermões”) – tão importantes para Schelling (1775-1854), exemplarmente -, são o sustentáculo de uma 

filosofia viva, como é o Idealismo-Objetivo que Peirce herdou do filósofo alemão. Ora, Schelling só pôde 

elaborar uma “filosofia genética” porque foi beber em Eckhart, Boehme, e nas Upanixades indianas, traduzidas 

para ele por Max Müller (1823-1900), primeiro professor de Religiões Comparadas de Oxford sob cuja 

supervisão foram publicadas pela Oxford University Press, os 50 volumes dos Sacred Books of the East (1798-

1910). 
400

 “As fundações da mística” de Bernard McGinn – traduzida por Luís Malta Louceiro e publicada em 2012 

pela Paulus – é o primeiro de seis volumes da série The Presence of God (“A presença de Deus”), uma 

monumental história da mística ocidental latina cristã. O Tomo I – “Das Origens ao Século V” – é dividido em 

uma Introdução Geral de McGinn e duas partes: Parte I – As raízes históricas da mística ocidental; e, Parte 

II – Os primórdios da mística ocidental. De grande valor é o Apêndice, que contém três seções: Seção 1 – 

Abordagens teológicas da mística; Seção 2. Abordagens filosóficas da mística; e, Seção 3 – Abordagens 

comparativa e psicológica da mística. 
401

 Robert A. Segal dividiu a obra em uma Introdução, e uma Parte I com 9 abordagens aos estudo da Religião 

(1) Antropology of Religion, de Fiona Bowie; (2) The Comparative Method, de Paul Roscoe; (3) Ecoomics of 

Religion, de Rodney Stark; (4) Literature and Religion, de Stephen Prickett; (5) Phenomenology of Religion, de 

Thomas Ryba; (6) Philosophy of Religion, de Charles Tagliaferro; (7) Psychology of Religion, de Roderick 

Main; (8) Sociology of Religion, de Grace Davie; (9) Theology, de Ian Markham; e, uma Parte II, com 15 

Tópicos: (10) Body (“O corpo”), de Richard H. Roberts; (11) Death and Afterlife (“A morte e a vida após a 

morte”), de Douglas J. Davies; (12) Ethics, de G. Scott Davies; (13) Fundamentalism, de Henry Munson; (14) 
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(7) Philip L. Quinn & Charles Tagliaferro. The Companion to Philosophy of Religion (“O 

compêndio da Blackwell para a filosofia da religião”). Malden: Blackwell, 2000;
402

 e, 

 

(8) Stuart Rosenbaum (ed.). Pragmatism and Religion (“Pragmatismo e religião”). Urbana 

& Chicago: University of Ilinois Press, 2003.
403

 

 

                                                                                                                                                                                     
Heaven and Hell (“Céu e inferno”), de Jeffrey Burton Russell; (15) Holy Men & Holy Women (“Homens santos 

e mulheres santas”), de Lawrence S. Cunningham; (16) Modernity and Postmodernity, de Colin Campbell; (17) 

Magic, de Gustavo Benavides; (18) Mysticism (“Mística”), de Jeffrey J. Kripal; (19) Myth (“Mito”), de Robert 

A. Segal; (20) Nationalism and Religion, de Mark Juergensmeyer; (21) New Religious Movements, de Lorne L. 

Dawson; (22) Pilgrimage (“Peregrinação”), de Simon Coleman; (23) Ritual, de Catherine Bell; e, (24) 

Secularization, de Steve Bruce. 
402

 O Companion to Philosophy of Religion, da Blackwell, editado por Philip L. Quin & Charles Tagliaferro, é 

dividido em uma Introdução dos editores e XI Partes: Part I – Philosophical Issues in the Religions of the 

World (“Questões filosóficas nas religiões do mundo”); Part II – Philosophical Theology and Philosophy of 

Religion in Western History (“Teologia filosófica e filosofia da religião na história occidental”); Part III – 

Some Currents in Twentieth Century Philosophy of Religion (“Algumas correntes na filosofia da religião no 

século XX”) – com uma artigo de Nancy Frankenberry sobre American Pragmatism (“Pragmatismo norte-

americano”); Part IV – Theism and the Linguistic Turn (“Teísmo e a virada linguística”); Part V – The 

Theistic Conception of God (“O conceito de Deus teístico”), cujo artigo mais importante é de Elenore Stump 

sobre Simplicity (“Simplicidade”); Part VI – The Justification of Theistic Belief (“A justificação da crença 

teísta”), com um artigo de Jeffrey Jordan sobre Pragmatic arguments (“Argumentos pragmáticos”); Part VII – 

Challenges to the Rationality of Theistic Beliefs  (“Desafios à racionalidade das crenças teístas”); Part VIII – 

Theism and Modern Science  (“Teísmo e a ciência moderna”); Part IX – Theism and values  (“Teísmo e 

valores”); Part X – Philosophical Reflection on Christian Faith (“Reflexão filosófica sobre a fé cristã”); e, 

Part XI – New Directions inPhilosophy of Religion  (“Novas direções na filosofia da religião”). 
403

 Stuart Rosenbaum dividiu a obra Pragmatism and Religion em três partes: (Parte 1) Classical Sources 

(“Fontes clássicas”) (1) A Model of Christian Charity (“Um modelo de caridade cristã”), de John Wintrop; (2) 

Sinners in the Hands of an Angry God (“Pecadores nas mãos de um Deus furioso”), de Jonathan Edwards; (3) 

Walking (Part 2; “Caminhando”), de Henry David Thoreau; (4) Circles (“Círculos”), de  Ralph Waldo Emerson; 

(5) Evolutionary Love (“Amor evolucionário”), de Charles Sanders Peirce; (6) Philosophy - Lecture XVIII 

from The Varieties of Religious Experience (“Filosofia” - Palestra XVIII d’“As variedades da experiência 

religiosa”) de William James; (7) From Darkwater (Capítulo 9) (De “Água escura”), de W. E. B. Du Bois; (8) 

Creative Democracy: The Task Before Us (“Democracia criativa: A tarefa ante nós”), de John Dewey; (9) A 

Common Faith: Faith and its Object (“Uma fé em comum: Fé e seu objeto”), de John Dewey; (10) The Aesthetic 

Drama of the Ordinary (“O drama estético do comum”), de John J. McDermott; e, (11) Pragmatism and 

Romantic Polytheism (“Pragmatismo e politeísmo romântico”), de Richard Rorty. (Parte 2) Contemporary 

Essays on the American Tradition of Religious Thought (“Ensaios contemporaneous sobre a tradição norte-

americana de pensamento religioso”): (12) Pragmatism’s Common Faith (“A fé comum do pragmatismo”), de 

Richard J. Bernstein; (13) Awakening in the Everyday: Experiencing the Religious in the American 

Philosophical Tradition (“Despertando no dia-à-dia: Vivenciando o religioso na tradição filosófica norte-

americana”), de Douglas R. Anderson, o melhor dos ensaios; (14) Pragmatism, History, and Theology, de 

William Dean); (15) Morality and Religion: Why Not Pragmatism? (“Moralidade e religião: Porque não o 

pragmatismo?”), de Stuart Rosenbaum; e, (16) An Uncommon Faith: Pragmatism and Religious Experience 

(“Uma fé incomum: Pragmatismo e experiência religiosa”), de Robert Westbrook. (Parte 3) Theism, 

Secularism, and Religion: Seeking a Common Faith (“Teísmo, secularismo e religião: Buscando uma fé 

comum”); (17) What Is Religion? A Pragmatist Response (“O que é religião: Uma resposta pragmatista”), de 

Raymond D. Boisvert; (18) Spirituality and the Spirit of American Pragmatism: Beyond the Theism-Atheism 

Split (“Espiritualidade e os espírito do pragmatismo norte-americano: Além da cisão teísmo-ateísmo”) de Sandra 

Rosenthal; (19) Pragmatism, Truth, and the Disenchantment of Subjectivity (“Pragmatismo, verdade e o 

desencantamento da subjetividade”), de Nancy K. Frankenberry; (20) John Dewey’s Conception of the Religious 

Dimension of Experience (“A concepção de John Dewey da dimensão religiosa da experiência”), de Carl G. 

Vaught; (21) A Peircean Theory of Religious Interpretation (“Uma teoria peirceana da interpretação religiosa”), 

de Robert Cummings Neville; e, (22) Faith and Ethics in an Independent World (“Fé e ética em um mundo 

independente”), de Steven C. Rockefeller. 
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2.2.2.1. – Definição da Religião. 

 

Religião (do latim religare, significando religação com o divino) é um 

conjunto de sistemas culturais e de crenças, além de visões de mundo, que 

estabelece os símbolos que relacionam a humanidade com a espiritualidade e 

seu próprios valores morais. Muitas religiões têm narrativas, símbolos, 

tradições e histórias sagradas que se destinam a dar sentido à vida ou 

explicar a sua origem e do universo. As religiões tendem a derivar a 

moralidade, a ética, as leis religiosas ou um estilo de vida preferido de suas 

ideias sobre o cosmos e a natureza humana. 

A palavra religião é muitas vezes usada como sinônimo de fé ou sistema de 

crença, mas a religião difere da crença privada na medida em que tem um 

aspecto público. A maioria das religiões têm comportamentos organizados, 

incluindo hieraquias clericais, uma definição do que constitui a adesão ou 

filiação, congregações de leigos, reuniões regulares ou serviços para fins de 

veneração ou adoração de uma divindade ou para a oração, lugares (naturais 

ou arquitetônicos) e/ou escrituras sagradas para seus praticantes. A prática de 

uma religião pode também incluir sermões, comemoração das atividades de 

um deus ou deuses, sacrifícios, festivais, festas, transe, iniciações, servços 

funerários, serviçõs materimoniais, meditação, música, arte, dança, ou outros 

aspectos religiosos da cultura humana. 

O desenvolvimento da religião assumiu diferentes formas em diferentes 

culturas. Algumas religiões colocam a tônica na crença, enquanto outras 

enfatizam a prática. Algumas religiões focam na experiência religiosa 

subjetiva do indivíduo, enquanto outras consideram as atividades da 

comunidade religiosa como mais importantes. Algumas religiões afirmam 

serem universais, acreditando que suas leis e cosmologia são válidas ou 

obrigatórias para todas as pessoas, enquanto outras se destinam a serem 

praticada apenas por um grupo bem definido ou localizado. Em muitos 

lugares, a religião tem sido associada com instituições públicas, como 

educação, hospitais, família, governo e hierarquias políticas. 

Alguns acadêmicos que estudam o assunto têm dividido as religiões em três 

categorias amplas: religiões mundiais, um termo que se refere à crenças 

transculturais e internacionais; religiões indígenas, que se refere a grupos 

religiosos menores, oriundos de uma cultura ou nação específica; e o novo 

movimento religioso, que refere-se a crenças recentemente desenvolvidas. 

Uma teoria acadêmica moderna sobre a religião, o construtivismo social, diz 

que a religião é um conceito moderno que sugere que toda a prática 

espiritual e adoração segue um modelo semelhante ao das religiões, como 

um sistema de orientação que ajuda a interpretar a realidade e definir os 

seres humanos e, assim, a religião, como um conceito, tem sido aplicado de 

forma inadequada para culturas não-ocidentais que não são baseadas em tais 

sistemas ou em que estes sistemas são uma construção substancialmente 

mais simples. (Fonte: Wikipédia) 

 

 

2.2.2.2. Texto e Autor. 

 

Peter Harrison: The Fall of Man and the Foundations of Science (“A queda do homem e 

as fundações da ciência”). Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 
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Justificativa da escolha. Pois bem, a nossa escolha pela Religião, subramo da 

Etnologia deveu-se ao fato de que é na esfera da Religião que temos uma Psicologia Especial 

– Individual (no sentido kierkegaardiano do termo) – e de uma Psicologia Linguística 

(Lexical e Gramatical), posto que o texto dito sagrado requer uma Hermenêutica (especial). 

Optamos pela Religião – em detrimento, por exemplo, da Sociologia – com pesar, diga-se de 

passagem, posto que os leitores desta tese bem que mereciam conhecer melhor o pragmatista 

clássico George Hebert Mead (1863-19)
404

 -, por três motivos: (i) a Religião é mais pessoal 

(haecceitas) que a Sociologia; (ii) a Religião tem – como Janus – dois rostos: (a) um voltado 

para fora (exotérico; religião propriamente dita); e (b) outro voltado para dentro (esotérico; a 

Mística); (iii) Peter Harrison (n. 1955), professor Pesquisador e Diretor do Centre of the 

History of European Discourses da Universidade de Queensland na Austrália, foi o último 

convidado para proferir as famosas “Gifford Lectures” (2011) na Universidade de 

Edimburgo, na Escócia, para as quais William James foi um dos primeiros convidados, em 

1902, com as já citadas The Varieties of Religious Experience (“As variedades da experiência 

religiosa”) e, antes dele, em 1898-1900, Josiah Royce (1855-1916) – outro grande filósofo 

norte-americano (“idealista-objetivo”), amigo de James e Peirce – já falara, em Aberdeen, 

sobre The World and the Individual (“O mundo e o indivíduo”).
405

  

  

Peter Harrison discursou em Edimburgo sobre Science, Religion and the Modern 

World (“Ciência, religião e o mundo moderno”), baseada na sua obra The Fall of Man and 

the Foundations of Science (2007; “A queda do homem e as fundações da ciência”), tese 

deveras interessante, posto que, segundo ele, a ciência teria nascido no afã de eminentes 

cientistas, no renascimento, e após o mesmo, de recuperarem o ser humano da “Queda de 

Adão”, um “mito” poderoso. Hoje os “mitos” são outros.
406

 

 

*** 

 

Harrison divide sua obra (de vasta erudição) em uma Introdução, 5 Capítulos e 

uma Conclusão. Os cinco capítulos estão assim divididos (com seus respectivos 

subcapítulos):  

 

                                                           
404

 Ver Nota 335 sobre Mead. 
405

 Ver Nota 334 sobre Royce. Ver Nota 397, p. 199. 
406

 Recomendamos Joseph Campbel com Bill Moyers. O poder do mito (4 DVDs).  
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1. Adam’s Encyclopaedia (“A enciclopédia de Adão”):  

 

1.1. Science in paradise (“Ciência no paraíso”) 

1.2. Falling into ignorance (“Caíndo na ignorância”) 

1.3. Inheriting error (“Herdando o erro”) 

1.4. Carnal knowledge and the divine light (“Conhecimento carnal e a luz divina”) 

1.5. Baptising Aristotle (“Batizando Aristóteles”) 

 

2. Augustine revived (“Agostinho redivivo”): 

 

2.1. Luther and the putrid philosopher (“Lutero e o filósofo pútrido”)  

2.2. Depravity and doubt (“Depravação e dúvida”) 

2.3. Augustine (“Agostinho”)  

2.4. The sceptical hypothesis (“A hipótese cética”) 

 

3. Seeking Certainty in a fallen world (“Em busca de segurança em um mundo caído”): 

 

3.1. Vestiges of heavenly light (“Vestígios de luz celestial”) 

3.2. Mathematical certainties (“Certezas matemáticas”) 

3.3. Adam, Moses, Hermes, Solomon (“Adão, Moisés, Hermes, Salomão”) 

3.4. Inspiration, experience, and experiment (“Inspiração, experiência, e 

experimentação”) 

 

4. Dethroning the idols (“Destronando os ídolos”): 

 

4.1. Self-knowledge and the sciences (“Autoconhecimento e as ciências”) 

4.2. The dominion of mind (“O dominio da mente”) 

4.3. The fallen body (“O corpo caído”) 

4.4. Intellectual idolatry (“Idolatria intelectual”) 

 

5. The instauration of learning (“A instauração do conhecimento”): 

 

5.1. ‘Knowledge shall be increased’ (“‘O conhecimento será aumentado’”) 

5.2. Reversing Babel (“Revertendo Babel”) 

5.3. Solomon’s House (“A casa de Salomão”) 

5.4. The limits of reason (“Os limites da razão”) 

5.5. Anthropology abandoned (“Antropologia abandonada”) 

 

Conclusion (“Conclusão”) 

  

Vamos, então analizar cada um dos capítulos e subcapítulos da obra de Peter 

Harrison, “através das peirceanas”. 

He came into the World a Philosopher (“Ele veio ao mundo como filósofo”). É 

assim que Harrison começa sua obra, refindo-se, naturalmente, a Adão, e às suas “únicas 

capacidades intelectuais, da vasta extensão de seu conhecimento à magnitude de suas perdas 
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na Queda”. (Harrison, 1). Claro que podemos não crer nessa tese de Harrison logo de cara, 

pois se Adão fora tão sábio, não teria “pecado” -, que em hebraico significa “errar o 

alvo”.
407

 

Mas vamos dar crédito à tese do historiador australiano, por duas razões: (i) ela pode 

fornecer evidências fortes de que Adão era, de fato, sábio; e, (ii) porque -, o que é mais 

importante - como ele mesmo diz, “a preocupação central deste livro é ilustrar os modos 

através dos quais o mito da Queda levaram a discussões sobre as fundações do 

conhecimento e influenciaram desenvolvimentos metodológicos nas ciências naturais 

nascentes”. (Harrison, 3) Segundo ele, “quatro aspectos deste desenvolvimento serão 

examinados”: (Ibid., ibidem) “Primeiro, a preocupação, no início da modernidade, com o 

pecado significava que, no reino do erro epistemológico era frequentemente igualada ao 

pecado”. (Ibid., ibidem)  

 

O segundo aspecto da tese deste livro, então, é que as várias soluções 

oferecidas ao problema do conhecimento no período inicial da modernidade 

estão intimamente relacionadas à avaliação de quais seriam os estragos 

físicos e cognitivos sofridos pela raça humana como consequência da 

infração original de Adão. Se, por exemplo, a Queda fosse entendida como 

tendo resultado no triunfo das paixões sobre a razão, [então] a restauração 

do conhecimento adâmico seria alcançado através do re-estabelecimento do 

controle das paixões, possibilitando, assim, que a razão pudesse dispensar 

sua função própria. (Harrison, 6)  

 

“O terceiro elemento deste argumento concerne o fundo religioso destas discussões 

no início da modernidade quanto à Queda e sobre seu impacto sobre o conhecimento”. (Ibid., 

7)  

“Por fim, e seguindo diretamente o ponto anterior, as trajetórias dos maiores projetos 

do século XVII podem ser compreendidos, até certo ponto, como desenvolvimentos de 

diferentes aspectos do agostinianismo”. (Ibid., 7-8)  

 Para Harrison, acima de tudo, esta obra “busca desafiar a ideia de que a 

filosofia no início da modernidade, incluindo a filosofía natural, estava preocupada, em 

grande medida, com questões de método e epistemologia per se. O primeiro foco, devo 

sugerir, era, ao contrário, a natureza humana – ‘antropologia’ em seu sentido mais largo 

– e preocupações epistemológicas, embora indubitavelmente presentes, eram-lhe 

secundárias”. (Harrison, 9) 

                                                           
407

 Mais sábio é aceitar a tese do psicanalista junguiano Edward F. Edinger (1922-98) -, em “A criação da 

consciência” (Cultrix, 1987) -, a de que Adão era “inocente” – “inconsciente”, em linguagem psicológica - e que 

sua “queda” marca, então, o nascimento da “consciência”. 
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Mas Harrison tem mais uma carta guardada na manga (The Play of Musement): 

“[U]ma variação em cima desta tese, e uma mais próxima daquela posta neste livro, é que a 

Reforma Protestante precipitou uma crise intelectual ao desafiar fontes tradicionais de 

autoridade”. (Harrison, 10) Depois nega a influência axial do “ceticismo” (Ibid., 10-11) e 

“aquela tese que postula uma conexão entre o voluntarismo teológico (livre-arbítrio medieval) 

e a emêrgencia de uma abordagem empírica para a investigação da natureza”. (Ibid., 11-12) E, 

termina por mostrar o aborto de “o milenarismo puritano inglês” com a restauração 

monárquica (1660). (Ibid., 13) 

*** 

Analisemos, então, as principais teses de Harrison à luz da Heurística peirceana: 

1. Adam’s Encyclopaedia (“A enciclopédia de Adão”):  

 

1.1. Science in paradise (“Ciência no paraíso”) 

1.2. Falling into ignorance (“Caíndo na ignorância”) 

1.3. Inheriting error (“Herdando o erro”) 

1.4. Carnal knowledge and the divine light (“Conhecimento carnal e a luz divina”) 

1.5. Baptising Aristotle (“Batizando Aristóteles”) 

 

Harrison diz-nos que “Adão possuía um conhecimento enciclopédico”, posto que 

Deus o fez nomear todas as criaturas (possuia, portanto, uma “ciência”), mas com a Queda -, 

a expulsão do Paraíso -, ele se tornou “ignorante”; e nós, filhos de Adão e Eva, “herdamos o 

erro”. Esse “erro” – a partir de uma “leitura” platônica e neoplatônica e dos primeiros pais da 

Igreja cristã – de acordo com as Sagradas Escrituras significava “perder a razão” e “cair presa 

dos sentidos e das paixões”. Agostinho falou da importância de se abandonar a vaidosa 

curiosidade do “conhecimento carnal” para se buscar a “luz divina”, algo que estará presente 

em Boaventura e Duns Scotus, e ganha outro status com Aquino – por herança aristotélica -, 

que vê essa “luz divina” como sendo a (futura) il lume naturale (da razão) em Galileu. 

Se há um erro, para Peirce, este é a ignorância. Para ele, o universo Fenomenológico, 

por ser privado de normatividade (Ciências Normativas) ou de reflexão (Metafísica) é um 

universo “proto-científico”, portanto, em certa medida, ignorante. O homem-símbolo em 

“estado bruto” é um “objeto dinâmico” com uma débil noção de “normatividade” – 

desconhece a estética, a ética e a lógica (semiótica); e ignora totalmente o elemento 

sofisticado que é a metafísica (ontologia e cosmologia, para não falar da Metafísica 

Religiosa).  
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Como vimos na Matemática – o primeiro ramo da Arquitetônica de Peirce – o 

elemento “monádico” é “autista” (solipsístico). Recordemos que na Matemática (nota 53), 

Peirce diz que, “se não se supusesse coisa alguma, a matemática não teria qualquer 

fundamento (“ground”) sobre o qual se erguer; [...] consequentemente, a hipótese possível 

mais simples é a de que há dois objetos”, (CP 4.250; nossa ênfase) exemplarmente, “o 

verdadeiro e o falso”. Portanto, a “díade”.  

Em linguagem teológica, a “mônada” é o estado de Adão no Paraíso (inconsciente); a 

“díade” – raiz do “fato bruto” ou “Segundo” – representa essa “expulsão do paraíso”, com a 

consequente tomada de consciência de sua nudez [Terceiro]; temos, aqui, a passagem do 

estado “monádico” (raiz da categoria da “Primeridade” fenomenológica) para o “diádico”; ou, 

metafisicamente, do reino da Liberdade para o reino da Necessidade (“comerás o pão com o 

suor do teu rosto; darás à luz com dor”).  

Há, quer nos parecer, um elemento de “ignorância” na Queda -, na passagem do 

Primeiro (monádico) para o Segundo (diádico) -, mas apenas no sentido em que a 

inconsciência da inconsciência (ver Khaneman, 24, 201) -, do Primeiro, que é mais 

espontâneo e criativo - não é por acaso que o Primeiro está relacionado ao instinto, ao jogo 

das musas, à estética e à ontologia, para não dizer ao Amor Criativo (Ágape), dynamis de seu 

Sinequismo -, é melhor do que a “ignorância” (“diádica”) do Segundo. Quando Peirce associa 

este último aos “fatos brutos”, isso diz tudo. É aquela ignorância de que fala Wiliam James ao 

se referir àquela “certa cegueira nos seres humanos”. 

Que “herdamos o erro” é fácil de entender, em diversos níveis: (i) o Segundo é o reino 

do Determinismo (genético; pense-se nas doenças); (ii) herdamos os “hábitos” culturais 

(sociais; como cantou Elis Regina, “Minha dor é perceber...”); (iii) herdamos – adquirimos o 

hábito – da “extroversão” (Jung)
408

 (radical) por estímulo (exagerado) e, como dizia Emerson, 

“tudo o que vemos (lá fora) são superfícies”.
409

 O consumo é bom para a economia, mas não 

tem qualquer relação com a felicidade. Como dizia Epicuro, “Aquele que não se contenta com 

o que é suficiente não se contenta com nada”.
410

 (Sentenças vaticanas, 68); (iv) pior, 

“herdamos a crença” (nos ídolos; Bacon) e, como diz Jonathan Haidt, “a cauda emocional 

abana o cachorro racional”. (Khaneman, 140)  

                                                           
408

 C. G. Jung. Psychological Types (“Tipos psicológicos”) IN The Portable Jung (ed. Joseph Cambell), pp. 178-

269. 
409

 “Se não fôssemos mantidos entre superfícies, tudo seria vasto e universal”. SWRWE, Nominalist and Realist, 

444. Blake: “Se as portas da percepção fossem purificadas, veríamos as coisas como de fato são, infinitas”.  
410

 Giovanni Reale. O bem-estar material, sucedânio da felicidade IN O saber dos antigos – Terapia para os 

tempos atuais. São Paulo: Loyola, 1999 (1995). 
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Então, onde reside o problema? 

Para a Teologia,
411

 ela reside no fato de que, na Queda, o Homem “perdeu a cabeça” 

(a razão) e tornou-se “presa dos sentidos e das paixões”. Este é, decerto, o universo do 

Segundo (“sentidos”) e do Primeiro (quedado). Este estado é de uma ignorância suprema no 

sentido em que – platônicamente – o conhecimento aurido pelos sentidos é “doxa” (opinião), 

“cavernoso”. Jung refere-se a este estado como sendo – alquimicamente – do “Nigredo”, o da 

inconsciência total. Esse é o sentido de se “ser escravo no Egito”. (Êxodo) 

A pergunta é: há saída? 

Decerto que sim. Em 1.4., Harrison distingue entre “conhecimento carnal e a luz 

divina”, entre o conhecimento empírico e o conhecimento racional. Em chave peirceana, 

temos aqui a distinção entra o Segundo e o Terceiro, o que significa uma distinção entre o 

conhecimento que aurimos através dos “sentidos” (“conteúdos” para o Kant da CRP) e o 

conhecimento que elaboramos “intelectualmente” (“conceitos” para o Kant da CRP), quer 

seja -, para nos expressarmos platônicamente -, entre o “sensível” e o “inteligível”.
412

 Isto 

significa, em chave peirceana, que, precisamos (1º) de uma Ciência Normativa (com ênfase 

na “norma”), quer seja, de um Ideal (Estética), de uma Ética, e especialmente, de uma Lógica; 

e, (2º) de uma Metafísica, posto que temos que saber das Origens (Ontologia); da Evolução 

(Cosmologia); e, (3º) precisamos de uma Metafísica Religiosa, quer seja, da “luz divina”, 

nem que seja travestida de “il lume naturale”. Precisamos “mediar” entre o Primeiro e o 

Segundo; quer seja, precisamos do Terceiro. Quando Harrison fala do “Batismo de 

Aristóteles”, isto  significa que a redescoberta do filósofo grego pelos europeus – via 

filósofos islâmicos e devidamente apropriado por Aquino – a Europa vai dar uma guinada 

rumo à Razão, portanto, rumo ao Terceiro, o que, para Harrison, vai consistir no projeto da 

Ciência como a tentativa de recuperar a Sabedoria que Adão supostamente possuíra antes da 

Queda. 

Quanto ao segundo capítulo de Harrison - Augustine revived (“Agostinho redivivo”) 

– como ele nos parece fora de lugar, vamos volver a ele no final de nossa análise de sua 

obra.
413

 Aqui cabe-nos mostrar – dando continuidade à linha anterior – como esse projeto 

renascentista e iluminista buscou reaver o Saber Adâmico através da criação da Ciência.  

                                                           
411

 E é inconcebível que se descarte peremptoriamente a Teologia, posto que é mãe da Filosofia, do mesmo modo 

que as Ciências são filhas da Filosofia. De modo análogo, não se pode descartar a Mitologia, uma vez que ela é 

mãe da Teologia. Não é por acaso que a Metafísica Religiosa, em Peirce, é a Terceira em relação à Cosmologia 

(Existência) e Ontologia (Essência), respectivamente, Segunda e Primeira do ramo da Metafísica. 
412

 Entre o “Estádio Estético” e o “Estádio Ético”, para Kierkegaard (1813-55). 
413

 A razão explicaremos então. 
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No Capítulo 3, Seeking Certainty in a fallen world (“Em busca de segurança em um 

mundo caído”), Harrison vai falar dos “Vestígios de luz celestial”, das “Certezas 

matemáticas”, de “Adão, Moisés, Hermes, Salomão”;
414

 e, da “Inspiração, experiência, e 

experimentação”. Para o alquimista, astrólogo, físico e médico renascentista, Paracelso (1493-

1541), esta “certeza” estava, no “livro da natureza”, (Harrison, 92) e, para o fundador da 

Didática moderna, o protestante Comênio (1592-1670), estava “na tríade, ‘sentidos, razão e 

escritura’”, o que significava, na “experiência, na razão, nas escrituras, e na inspiração 

pessoal”. (Ibid., 93) Os “vestígios” estavam na Astronomia (Ibid., 94-96) e na Matemática 

(Ibid., 97). Para o reformador luterano, Philipp Melanchton (1497-1560), exemplarmente, “a 

‘mente arquitetônica’
415

 transmitia sua luz e sabedoria aos seres humanos’, a partir do que 

podemos concluir, que ‘Deus é uma mente compreensível, ordenando números e gradações de 

coisas’”. (Ibid., 102; nossa ênfase) Para o astrólogo, astrônomo e matemático tcheco, 

Johannes Kepler (1571-1630), “a geometria é coeterna com Deus” (Ibid., 103)
416

 e, “as 

correspondências entre a persistente imagem divina na mente,
417

 e as imagens triúnas do 

criador no cosmos tornavam, assim, possível um conhecimento a priori do ordenamento 

matemático do cosmos”. (Ibid., 104) Para matemático e astrônomo de Pisa, Galileu Galilei 

(1564-1642), “as relações matemáticas são reais”. (Ibid., 106) 

Isto faz bastante sentido para Peirce, para quem – como já vimos -, 

 

A analogia sugere que as leis da natureza são ideias ou resoluções na mente 

de alguma consciência vasta, que, quer suprema ou subordinada, é uma 

Deidade relativa a nós. The Seven Systems of Metaphysics (16/4/1903; “Os 

sete sistemas de metafísica”) IN EP 2, pp. 184-85. 

 

Parece incontestável, portanto, que a mente do homem está fortemente 

adaptada para a compreensão do mundo. The Order of Nature (Junho 1878; 

“A ordem da natureza”), IN EP 1, 181. 

 

Noutras palavras, nossa Razão tem parentesco [“is akin”] com a Razão que 

governa o universo; devemos assumir isso ou desesperar de descobrir algo. 

Excerpts of Letters to William James (1909; “Excertos de Cartas a William 

James”), IN EP 2, 502. 

                                                           
414

 Esta questão vamos deixar para o final da análise, também, uma vez que “Moisés, Hermes e Salomão” são 

“Sábios” e não apenas “amantes da sabedoria”. 
415

 Quem haveria de dizer que antes do Kant da CRP alguém haveria de falar da “mente arquitetônica”? 
416

 Em A escalada do homem, J. Bronowski dedica-lhe parte do Capítulo 7 – O Relógio Majestoso. Alexandre 

Koyré, em Do mundo fechado ao universo infinito, dedica-lhe ainda mais espaço, tanto em relação às ideias de 

Galileu e “contra a infinitude” (pp. 66-79 e 91) quanto à ideia de que “o espaço estava cheio de éter”. (p. 152) 
417

 Gênesis, 1:26. 
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Para Peirce – que nunca “brincou” com esta ideia (Play of Musement) - um “mundo 

caído” seria aquele que “caiu” do Primeiro (Pluriverso
418

 de Liberdade e infinitas 

Possibilidades) para o Segundo, este, o dos “fatos brutos”, das ações-reações, do 

Determinismo e da Necessidade.  

Quanto aos vestígios, eles são – semióticamente falando – os “índices”.
419

 Dizem os 

autores das Upanixades (800 a.C.) que “‘Maya”
420

 (este mundo, a phanera) é ilusão para 

quem está dormindo-acordado, mas “a grande afirmação de Brahma (Deus), para quem está 

(espiritualmente) desperto”. Para quem não entende isto, recomenda-se a leitura dos poemas 

de Walt Whitman (1819-92). Quanto às “certezas matemáticas”, Peirce colocou-as no 

Primeiro ramo de sua “Arquitetônica”, quer seja, deu-lhes estatuto fundacional. Quanto à 

“inspiração, experiência, e experimentação”, Peirce instituiu o Play of Musement [o Jogo das 

Musas (inspiradoras)] como ponto de partida de sua Lógica Abdutiva;
421

 para ele, “a 

experiência é nossa grande mestra”.
422

 Quanto ao fato de que a “certeza” está no “livro da 

natureza”, Peirce diz, reiteradamente, que “a menos que o homem tenha uma inclinação [“a 

natural bent”] de acordo com a natureza, ele não tem a menor chance de compreendê-la de 

                                                           
418

 O “Pluralismo” é uma das marcas registradas do Pragmatismo. Ver, por exemplo, Cornelis De Waal. On 

Pragmatism, p. 39, para essa ideia em James. Na página 164 – onde analisa a Epistemologia ‘Foundherentista’ 

de Susan Haack -, ele diz que ela “está ao lado de Peirce, admitindo um pluralismo de bons métodos de 

investigação, ao passo que rejeita o pluralismo dos critérios de boa evidência”. 
419

 “Índices”, para Peirce, “mostram algo sobre as coisas, na medida em que estão fisicamente conectados com 

elas”. [What Is a Sign? (1894; “O que é um signo?”) IN EP 2, 5]. “Um índice está para seu objeto por virtude de 

uma conexão verdadeira com ele, ou porque ele força a mente a prestar atenção àquele objeto”. [Of Reasoning in 

General (1895; “Sobre o raciocínio em geral”) IN EP 2, 14] “Um Índice, ou Seme, é um Representamen cujo 

caráter Representativo consiste em ele ser um Segundo individual. Se a Segundidade é uma relação existencial, o 

Índice é genuíno. Se a Segundidade é uma referência, o índice é degenerado. (...) Como cada individual tem que 

ter caracteres, segue-se que um Índice genuíno pode conter um Primeiro, e assim, um Ícone, como parte 

constituinte de si. Um individual é um Índice degenerado de seus próprios caracteres.” [Sundry Logical 

Conceptions (1903; “Várias concepções lógicas”) IN EP 2, 274] Perceba quanta riqueza conceitual para quem 

possui boa “experiência colateral” [“o conhecimento do seu Objeto deve ser adquirida através da experiência 

colateral” (Carta para Lady Welby IN EP 2, 480)] religiosa; “um Índice (Segundo; Existente) genuíno – um 

Dasein “autêntico” (Ser do Ente”), diria Heidegger -, traz em si a Imagem Primeira (Ícone; Gênese 1:26), como 

parte constituinte de si”, ao passo que “um individual para si”, um ser doente, se nos permitirem o Play of 

Musement, é um degenerado, ou “ser caído”, inautêntico. 
420

 O correlato de “Maya” no Budismo é “Samsara” (o Devir). Os mestres Ch’an chineses e seus pares Zen 

japoneses (a palavra deriva do sânscrito “Dhyan”, que significa “estado meditativo”, i.e., quando a mente está 

constantemente focada no Presente) dizem que, “para quem está ‘desperto’, o Samsara é o Nirvana” (o Devir é o 

Ser). Para melhor se compreender o Budismo Zen, recomendamos os ensaios de D. T. Suzuki (ver Bibliografia). 
421

 “Se permitirmos que as observações e reflexões se especializem bastante, o Jogo se converterá em estudo 

científico”. [The Neglected Argument for the Reality of God (1908; “O argumento negligenciado em prol da 

realidade de Deus”) IN EP 2, 436] Quanto à Abdução, para Peirce, “ela é o único processo através do qual um 

novo elemento pode ser introduzido no pensamento”. The Nature of Meaning (1903; “A natureza do 

significado”) IN EP 2, 224. 
422

 On Phenomenology (1903; “Sobre fenomenologia) IN EP 2, 153 & The Seven Systems of Metaphysics (1903; 

“Os sete sistemas de metafísica”) IN EP 2, 194. 
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modo algum”.
423

 Em relação à “tríade, ‘sentidos, razão e escritura’” de Comênio, e à 

importância que sua Didática daría à “experiência, à razão, às escrituras, e à inspiração 

pessoal”, isto é extremamente familiar a Peirce, para quem a “inspiração pessoal” – para ele o 

“faro” (milagrosamente certeiro) para escolher, abdutivamente, a hipótese certeira, a ser veri-

ficada indutivamente e comprovada dedutivamente – pela razão – e pela experiência colateral, 

amiúde fornecida pelas “escrituras” (hoje nos livros da Ciência). Mencionar os “vestígios” 

para Peirce significa começar pela Fenomenologia; quanto à “mente arquitetônica” de 

Melanchton, bem, é “sincronicidade” (Jung) demais,
424

 e quanto às teses de Kepler e Galileu, 

Peirce assinaria embaixo. 

No Capítulo 4 de sua obra, “Destronando os ídolos”, Peter Harrison vai se referir 

primeiro ao Oráculo de Delfos (“Conhece-te a ti mesmo”; p. 139) e à “Ignorância” de 

Sócrates (Ibid., ibidem). Ato contíguo, cita diversas fontes da época em que se “reconhece que 

nosso intelecto é ignorante e cego” (Ibid., 149; rever Khaneman) e cita também a obra do 

poeta inglês John Milton (1608-74) – Of Education (1644) – para quem “o fim do 

conhecimento é restaurar as ruínas de nossos primeiros pais”, (Ibid., ibidem) até que se passa 

a estudar o “corpo”, (Melanchton em Wittenberg, Harrison, 151) pois “Adão é o 

microcosmos”, (Robert South, Harrison, 156) até chegar a Bacon e sua “insistência de que 

devemos começar por compreender as faculdades humanas e suas limitações”, que ele 

“identifica com os sentidos, a memória e a razão”. (Harrison, 174) De grande interesse 

heurístico é a ideia baconiana da “luz seca” (da razão), que foi buscar em Heráclito (fl. 500 

a.C.), para quem “a alma seca é mais sábia e melhor”.
425

 (Harrison, 178) 

Para o idealista-objetivo Peirce, “conhecer a natureza é conhecer-se”, pois para ele, 

não há duas mentes, e muito menos o dualismo cartesiano entre uma “coisa cogitante” e uma 

“coisa extensa”.
426

 Para ele – herdeiro de Schelling -, “a matéria é mente cansada”, que 

adquiriu hábitos. Quanto à nossa “cegueira”, como já vimos na Psicologia, Peirce (James e 

                                                           
423

 The Neglected Argument for the Reality of God (1908; “O argumento negligenciado em prol da realidade de 

Deus”) IN EP 2, 444. 
424

 “Este termo tem algo a ver com o tempo, ou, para ser mais preciso, com um tipo de simultaneidade. Ao invés 

de simultaneidade poderíamos também usar o conceito de coincidência significativa de dois ou mais eventos, 

onde alguma coisa além da probabilidade do acaso está envolvida”. Jung. On Synchronicity IN The Portable 

Jung (ed. por Joseph Campbell), p. 505-518. 
425

 A ideia de progresso é realmente ilusória; é difícil superar Heráclito de Éfeso. Ver Fragmentos 

contextualizados [de Heráclito] (Tradução, Apresentação e Comentários de Alexandre Costa). Rio de Janeiro: 

Difel, 2002. A “alma molhada” estaria relacionada à Primeiridade, uma categoria relacionada ao Sentimento. É 

aí, nesse “pântano”, que estariam todos os “fanáticos” (religiosos, políticos, etc.) “presos”. Já a “alma seca” 

estaria relacionada à Terceira categoria fenomenológica peirceana, a Razão. Sua “máxima pragmática”, como já 

vimos, testemunha cabalmente a afirmação.  
426

 Ver artigo de Douglas R. Anderson, Peirce and Cartesian Rationalism (“Peirce e o racionalismo cartesiano”) 

IN A Companion to Pragmatism (“Compêndio de Pragmatismo”; ed. Shook & Margolis), pp. 154-165 & de 

Lúcia Santalella, O método anticartesiano de C. S. Peirce. São Paulo: FAPESP & UNESP, 2004. 
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Khaneman) não se cansou de chamar nossa atenção para ela. Aqui podemos dizer – com 

recurso ao genial Fílon de Alexandria (c. 25 a.C. – 50) - que “nossos primeiros pais” – Adão 

e Eva – são, respectivamente, metáforas para a Razão (quedada) e os sentidos (e as paixões). 

(Harrison, 161) Se o Pragmatismo de Peirce tem um leitmotif, este é que: 

 

[…] o summum bonum [para o pragmaticista] consiste não na [mera] ação, 

mas naquele processo de evolução através do qual a existência passa a 

encarnar cada vez mais aqueles gerais [universais] (…) razoáveis. Em 

seus estágios mais elevados, a evolução ocorre cada vez mais através do 

autocontrole e isto dá ao pragmaticista um tipo de justificação para 

tornar o conteúdo racional um geral [universal]”.
427

 (nossa ênfase) 

 

Quanto ao fato de Robert South ver “Adão como o microcosmos”, Peirce diz que 

“nossa [do Homem-Símbolo]
428

 Razão tem parentesco [‘is akin’] com a Razão que governa o 

universo; devemos assumir isso ou desesperar de descobrir algo”.
429

 Quanto à necessidade – 

de acordo com Bacon – de se “começar por compreender as faculdades humanas e suas 

limitações”, esta foi a principal preocupação – melhor seria dizer “ocupação” – do Kant 

(1724-1804) da primeira Crítica (1787). Peirce sabia-a quase de cor aos 16 anos, mas soube 

ultrapassá-la, pois Kant era nominalista (radical) e Peirce soube – como vimos – subir nos 

ombros dos pós-kantianos como Fichte (1769-1814) – com sua inversão do cogito cartesiano 

(fazendo da Vontade seu eixo) -, Hegel (1770-1831) – “os gerais são reais” (ver página 51) - 

e, especialmente o idealista-objetivo Schelling (1775-1854).
430

 Quanto à trindade baconiana, 

Peirce diria que “os sentidos” estão relacionados à sua Segunda categoria; “a memória”
431

 à 

Primeira categoria; e, “a razão” à Terceira categoria.  

Quanto ao Capítulo 5 de Harrison, “A instauração do conhecimento”, ela parte do 

lema baconiano (Great Instauration): “Many shall go to and fro, and knowledge shall be 

increased” (“Muitos haverão de ir para a frente e para trás, e o conhecimento haverá de 

aumentar” IN Antigo Testamento, Daniel 12:4; Harrison, 186). A educação era, para 

Comênio, a Via lucis, (Harrison, 190) pois a meta era “reverter Babel” com a ajuda do 

“Espírito Santo”, (Ibid., 196) posto que, segundo Joseph Glanvill (1636-70), “havia algo de 

                                                           
427

 What Pragmatism Is (1905; “O que o pragmatismo é”) IN EP 2, 343-44. 
428

 Ver New Elements (1904; “Novos elementos”) IN EP 2, 324.  
429

 Excerpts of Letters to William James (1909; “Excertos de Cartas a William James”), IN EP 2, 502. 
430

 Sugerimos duas obras capitais para um melhor entendimento das questões acima aludidas (1) Recepção da 

Crítica da Razão Pura – Antologia de escritos sobre Kant (1786-1844) (Coordenação de Fernando Gil); e (2) 

Nicolai Hartmann. A filosofia do idealismo alemão. As duas obras da Gulbenkian. 
431

 Khaneman diz, “I am my remembering self” (“Eu sou meu eu que se lembra”, 390. Vale aqui referir o leitor à 

obra de Henri Bergson (1859-1941) – amigo de James -, “Matéria e memória” (1896), para quem a memória 

(pura) era de origem profundamente espiritual. Uma pena que o filósofo francês esteja démodé na Academia 

brasileira desde Bento Prado Jr. (1937-2007). 
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fundamentalmente errado com a mente humana”. (Ibid., 202) Já John Locke (1632-1704) 

colocou a salvação na educação. (Ibid., 230) Isaac Watts, seu discípulo, em sua Logick (1725) 

diz que “a ciência da lógica é designada para ‘resgatar nosso Poder de Raciocínio de sua 

infeliz Escravidão e Treva”. (Harrison, 231) Locke insistira que “o Conhecimento relacionado 

à ‘nossa conduta’ e ‘nosso estado eterno’ constituiriam ‘a ciência adequada’ e o ‘grande 

interesse’ da raça humana”. (Ensaio, Introdução, 5 IN Harrison, 232) É Locke que vai 

estabelecer  “os limites da razão” (Harrison, 240) e Newton irá em busca das “leis universais”, 

o que levará ao “abandono da antropologia”. 

Ora, o “projeto de vida” de Peirce, é a “instauração do conhecimento”, para quem 

“o conhecimento haverá de aumentar” (“symbols grow”);
432

 a Via lucis (Comênio, Harrison, 

190) é através da Ciência e de seu Método.
433

 Como Galileu, ele acreditava na il lume 

naturalle,
434

 um “instinto” ou “faro” (proto-razão) que nos levava, abdutivamente, a escolher, 

invariavelmente, a hipótese certa. Como Isaac Watts, Peirce acreditava que “a ciência da 

lógica é designada para ‘resgatar nosso Poder de Raciocínio de sua infeliz Escravidão e 

Treva”. (Isaac Watts, Logick, Harrison, 231) Como vimos na parte da “Arquitetônica” 

dedicada à Lógica, ela é uma Ciência Normativa, educadora.
435

 Quanto à insistência de Locke 

de que “o Conhecimento relacionado à ‘nossa conduta’ e ‘nosso estado eterno’ constituiriam 

‘a ciência adequada’ e o ‘grande interesse’ da raça humana”, (Ensaio, Introdução, 5 IN 

Harrison, 232), Peirce – e James – assinariam embaixo. O Pragmatismo passa a “Navalha de 

                                                           
432

 What Is a Sign? (1894; “O que é um signo?”) IN EP 2, 10. E segue dizendo: “Eles vêm à existência por 

desenvolvimento a partir de outros signos, especialmente da semelhança e da mistura de signos advindos da 

natureza da semelhança e símbolos [ideias, pensamentos, linguagem verbal]. Nós pensamos apenas em signos”. 
433

 Para Peirce, há quatro métodos de se “fixar a crença” -, pois apenas pensamos quando nosso sistema de 

crenças é posto em cheque e passamos a duvidar dele: (i) o método da tenacidade (pessoal); (ii) o método da 

autoridade (totalitário na política; dogmático na religião); (iii) o método a priori (cartesiano; da “falsa dúvida”); 

e, (iv) o método da investigação científica (ou pragmático). A única coisa difícil de entender nesta tese é, 

naturalmente, como, dado que o estatuto da ciência é o falibilismo, é que se pode parar de pensar, visto que o 

método científico não elimina a dúvida?! [The Fixation of Belief (1877; “A fixação da crença”) IN EP 1, 109-

123. O método científico tem que ser mantido apenas como techné e temos que adotar outro “mapa e “método” 

para eliminarmos as dúvidas quanto às “questões de importância vital”, que veremos mais adiante. 
434

 “A ciência moderna foi construída segundo o modelo de Galileu, que a fundou sobre o Il lume naturale. Esse 

profeta verdadeiramente inspirado tinha dito que, de duas hipóteses, devemos preferir a mais simples”. The 

Neglected Argument for the Reality of God (1908; “O argumento negligenciado em prol da realidade de Deus”) 

IN EP 2, 444. “O terceiro tipo de raciocínio – o primeiro é necessário, o segundo é probabilístico – tenta ver o 

que o Il lume naturale, que segue os passos de Galileu, é capaz de fazer. Ele é realmente um apelo ao 

instinto”. Philosophy and the Conduct of Life (1898; “A filosofia e a conduta da vida”) IN EP 2, 32. (nossa 

ênfase) Ver, também, The First Rule of Logic (1898; “A primeira regra da lógica”) IN EP 2, 55. 
435

 Permita-nos, caro leitor, acrescentar o seguinte, de acordo com Peirce, em relação à Lógica: “Quer me parecer 

que o lógico deveria reconhecer qual é o nosso objetivo final. (...) A única meta satisfatória é a mais ampla, a 

mais elevada, e a mais geral possível. (...) [O lógico] tem que apelar ao esteta para que este nos diga o que é 

admirável sem qualquer razão para sê-lo além de seu caráter inerente. (...) O objeto admirável que é admirável 

per se deve, sem dúvida, ser um geral. Cada ideal é mais ou menos um geral. (...) Ele deve ser um ideal singular; 

ele deve ter unidade, porque ele é uma ideia, e a unidade é essencial a cada ideia e a cada ideal”. What Makes 

Reasoning Soud? (1903; “O que torna o raciocínio seguro?”) IN EP 2, 252-53. 
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Ockham” na grande maioria das questões ditas filosóficas, alegando que são “pseudo-

problemas”, ou “questões mal-formuladas”;
436

 exemplarmente, como quando se pergunta se 

“Deus existe”, ao invés de se “Deus é [Real]”. Quanto aos “limites da razão” em Locke, 

repetimos que Peirce conhecia bem a primeira Crítica de Kant
437

 (e James era um “Empirista 

Radical”)
438

 e, quanto a Newton (1643-1727) e sua busca das “leis universais” (Terceiro) e 

seu “abandono da antropologia”,
439

 coadunam-se perfeitamente com a heurística peirceana. 

Agora vamos convidar o leitor a testemunhar uma virada no texto harrisoneano – que 

ele decerto não viu, senão ele teria colocado o Capítulo 2 no final -, com recurso à heurística 

peirceana.  

Peirce distinguiu claramente entre (I) investigação científica; e, (II) questões de 

importância vital.
440

 Já vimos anteriormente que para Peirce, “nas grandes decisões, eu não 

                                                           
436

 Ver o primeiro parágrafo de What Pragmatism Means (“O que significa pragmatismo”) de William James. 

“É impressionante ver como quantas disputas filosóficas se desmancham na insignificância no instante em que 

você as submete a este simples teste de traçar uma consequência concreta”. What Pragmatism Means IN 

Selected Writings – William James. Rutalnd, Vermot: Everyman, 1995, p. 6. 
437

 A razão humana, num determinado domínio dos seus conhecimentos, possui o singular destino de se ver 

atormentada por questões, que não pode evitar, pois lhe são impostas pela sua natureza, mas às quais também 

não pode dar resposta por ultrapassaram completamente as suas possibilidades”. Crítica da Razão Pura, Prefácio 

à primeiro edição, 1781. Lisboa: Gulbenkian, 2008, p. 3. 
438

 “Não há nenhum ponto de vista através do qual o mundo possa aparecer um fato absolutamente singular”. (...) 

“O Empirismo Radical consiste primeiro de um postulado, depois de uma afirmação de fato, e por fim de uma 

conclusão generalizada. O postulado é que as únicas coias que serão debatidas entre filósofos serão coisas 

definíveis em termos auridos da experiência”. Radical Empiricism IN Selected Writings – William James. 

Rutalnd, Vermot & Londo: Everyman, 1995, p. 98. 
439

 Para Peirce, o homem é um singular, um Segundo (Existente; Particular); já como Homem-Símbolo, ele é um 

Terceiro (com todos os homens, com a Natureza e com Deus), i.e., um Contínuo (Universal; Real). 
440

 A raiz desta distinção não está dada, obviamente, em Peirce, a despeito de seu gênio; ela está, aparentemente 

– e logo volveremos ao “aparentemente” -, dada em Duns Scotus (c.1265-1308), de grande influência sobre 

Peirce (na questão da realidade dos universais, contra o nominalismo), quando este postula a centralidade do 

“voluntarismo” (em contraposição ao intelectualismo de Aquino). Para Scotus, “a vontade é uma causa total de 

seu próprio ato, e porquanto esta vontade – pelo menos no plano humano – tem como razão formal a liberdade”. 

(Mora, 3042) Depois Mora mostra como o “voluntarismo” está presente em Jakob Boehme (1575-1624; que teve 

grande influência sobre Schelling – ver suas Investigações filosóficas sobre a essência da liberdade humana, p. 

53: “Em última e na mais elevada instância, não há outro ser senão a vontade”), depois em Fichte, “para o qual a 

vontade é algo assim como ‘a raiz do Eu’”, e em Schopenhauer (1788-1860) “como a ‘coisa-em-si’ kantiana, 

de caráter totalmente irracional”, (Mora, 3043) para depois ganhar projeção psicológica com Maine de Biran 

(1766-1824), Wundt (1832-1920; que influenciou toda uma geração, inclusive a William James, seu aluno na 

Alemanha) e ao psicólogo escocês Alexander Bain (1818-1903), responsável pela implantação da ideia 

(Pragmatismo) no Metaphysical Club do qual James, Peirce e outros participaram de Janeiro a Dezembro de 

1872. Acima dissemos “aparentemente” posto que essa “Vontade” é o Amor – “O Amor mais elevado”, para 

Schelling [“Investigações, 125], que “já existia antes do fundo e antes do existente”. E se formos capazes de 

compreender que esse Amor e Vontade têm identidade comum (apenas diferença de grau), pois, como diz 

Schelling, “mas permanece sempre no fundo aquilo que não tem regra (o originário)” (Investigações, 64), então, 

ele está dado no Fogo de Heráclito (fl. 500 a.C.), em O Banquete de Platão (428-348 a.C.) como Eros, assim 

como nos Neoplatônicos (Jâmblico tornou-o central em sua Teurgia) e, como já vimos, na Metafísica de Peirce 

(Ontologia), como Amor Criativo (Ágape, de estrato paulino) e dynamis de seu Evolucionismo (Snequismo) e 

Semiose, como Primeiro. O que não é de pouca monta, posto que, assim, é sua causa eficiente e final -, para não 

dizer material e formal, já que para Peirce, “matéria é mente envelhecida” -, o que faz de sua doutrina panteísta, 

uma doutrina (leibnizeanamente) otimista. A esse otimismo contrapõe-se a dourina pessimista [ou deveríamos 
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acredito que seja seguro confiar na razão individual”,
441

 pois “são os instintos, os sentimentos, 

que fazem a substância da alma. A cognição é apenas sua superficie, seu local de contato com 

o que lhe é externo”.
442

 Mais, “o terceiro tipo de raciocínio apela ao il lume naturale” (de 

Galileu), i.e., “ao instinto”, pois “a razão em sua própria essência é egoísta” e apela ao 

“sentimento como último recurso” pois “sente que ele [o sentimento] é o homem”.
443

  

 

Nada é vital para a ciência, nada pode ser. Suas proposições aceitas, 

portanto, não são senão opiniões; e toda a lista é provisória. O homem de 

ciência não está nem um pouco comprometido com as suas conclusões. Ele 

não arrisca nada nelas. Ele está pronto a abandoná-las, uma ou todas, assim 

que a experiencia se lhes opõe. (…) Não há, portanto, nenhuma 

proposição na ciência que responda à concepção de crença.
444

 

 

 

“Mas em questões vitais, é muito diferente. Devemos agir em tais questões; e o 

princípio a partir do qual nós estaremos querendo agir é uma crença.
445

 (nossa ênfase em 

negrito, mas não o itálico) Pode parecer, à primeira vista, que isto não tem “consequências 

teóricas e práticas, mas tem-nas. Em termos filosóficos, por exemplo, isto significa que o 

sentido ou significado da vida – “A Conduta da Vida”, como ele intitulou seu magnífico 

ensaio – não está na Terceiridade da Terceiridade, i.e., no Intelecto ou na Razão, na Ciência 

Positiva -, senão temporariamente (negativamente)
446

 – até porque essa ciência é falibilista, 

                                                                                                                                                                                     
dizer realista, no sentido, não da ideia (universal), mas do Objeto que determina o Signo] de Schopenhauer, de 

herança indiana, especialmente de viés budista, para quem a raiz da existância é taṇhā, uma desejo (insaciável). 
441

 Philosophy and the Conduct of Life (1898; “A filosofia e a conduta da vida”) IN EP 2, 30. 
442

 Philosophy and the Conduct of Life (1898; “A filosofia e a conduta da vida”) IN EP 2, 31. 
443

 Philosophy and the Conduct of Life (1898; “A filosofia e a conduta da vida”) IN EP 2, 32. Porém, o cientista 

crê. 
444

 Philosophy and the Conduct of Life (1898; “A filosofia e a conduta da vida”) IN EP 2, 33. 
445

 Philosophy and the Conduct of Life (1898; “A filosofia e a conduta da vida”) IN EP 2, 33. 
446

 Para melhor se compreender este conceito recomendamos a leitura de Pseudo-Dionísio, o Areopagira. Obra 

completa. São Paulo: Paulus, 2004. No curto, mas sempre sintético Prefácio, o nosso querido Ivo Storniolo, que 

nos deixou em 2008 – “Quem morreu, não morreu”, diz Camões, “partiu primeiro” -, diz, bem, que “A 

preocupação fundamental do Pseudo-Dionísio é Deus”. É Dele que estamos tratando aqui, neste ramo das 

Ciências Psíquicas na Idioscopia, terceiro e último ramo das Ciências da Descoberta (Heurística) na 

“Arquitetônica” de Peirce. Segue Storniolo, “Ele repete as tríades dialéticas de Proclo, tanto no processo que vai 

do Uno até o mundo [do monádico ao triádico, em linguagem matemática peirceana], como no processo de 

‘retorno para o Uno’ [que é o que nos interessa aqui], por meio de uma gradual superação da razão discursiva 

[Terceiro, Lógica, Metafísica], até finalmente chegar à fusão da alma no e com o Uno”. Quer seja, como diria 

Sidarta Gautama, o Buda (e por isso é que Ele é “Desperto”), para “descobrir que nunca deixamos de ser o que 

sempre fomos” [um Mistério Tremendo, capazes de Sentimento (Primeiro), Volição-Ação (Segundo) e 

Pensamento-Reflexão-Criação (Terceiro)]. Se a Ciência é uma “via apofática” (ou afirmativa), posto que 

nomeiapositivamente todos os possíveis atributos de Deus (envergonhados, os homens de ciência atuais 

preferem referir-se a Ele como “Natureza”), a “via apofática” (ou [escultural]) deve negar-Lhe todos aqueles 

nomes para chegar ao Silêncio (místico, Storniolo, 7), à Simplicidade, para que se dê conta de que no elemento 

Primeiro do Terceiro (monádico, estético, ontológico) peirceano, não há dois, é-se Um com tudo (Natureza) e 

todos.  
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hipotética e provisória - como é o caso do Albedo no processo Alquímico junguiano
447

 -, mas 

no Monádico, no Primeiro, no Sentimento, na Crença, no Amor.  

Trata-se de um universo fascinante e extremamente rico, e mais fácil de ser 

conhecido através da “vivência” do que através do “intelecto”, embora este tenha um papel 

importante no “mapeamento” do roteiro e na nomeação do “método”.  

Vamos, então, retomar a análise crítica da obra de Peter Harrison – seu Capítulo 2, -

“Agostinho redivivo”
448

 - e ver se ele é capaz de nos fornecer esse “mapa” e esse “método” 

do “retorno ao Um”, sempre em diálogo com a heurística de Peirce, pois o “mapa” deve 

mostrar o “roteiro de retorno” do Terceiro do Terceiro para o Segundo do Terceiro e deste 

para o Primeiro do Terceiro, quer seja, do Pensamento (Triádico) para o Existente 

(Diádico)
449

 e deste para o Sentimento (Monádico).
450

  

                                                           
447

 O “Albedo”, para Jung, é uma fase intermediária do Processo Alquímico e de Individuação. É uma 

“Iluminação”, um “Entendimento” – como aquela que se dá àquele que sai da “Caverna” no Mito na República 

(VII) de Platão. É o “Nirvana” ou a “Experiência da Vacuidade” dos Budistas. Para quem tem dificuldade de 

compreender isto deve ver o filme “Fernão Capelo Gaivota”. A vida no bando é a vida insconsciente 

(“Nigredo”); a saída do bando – para o homem recomenda-se imigrar (não é por acaso que Platão sempre 

introduz um “estrangeiro” em seus “Diálogos”) – é o Albedo. Na Índia, a metáfora para este “processo” é a de 

“ir para a outra margem”, i.e., olhar para a realidade de outro ponto de vista. Lá não há a palavra “filosofia”; usa-

se o termo “ponto de vista” (darśana), e há oito escolas principais. Uma “margem” é a do “devir”, 

circunferência; a outra, para a qual se deve ir, é “o ponto” no “centro do círculo”. Para que isto faça algum 

sentido para nós, precisamos da chave junguiana. Para Jung (1875-1961), a psíque possui cinco funções: (i) 

sensação; (ii) sentimento; (iii) pensamento; (iv) intuição; e (v) transcendente. Em Peirce, a Sensação está ligado 

ao Segundo; o Sentimento ao Primeiro; o Pensamento ao Terceiro; Peirce descarta a “intuição” psicológica 

[“Nós não temos nenhum poder de Intuição, mas cada cognição é determinada logicamente por cognições 

prévias”, Some Consequences of Four Incapacities (1868; “Algumas consequências das quatro incapacidades” 

IN EP 1, 30; ele ainda era psiquicamente “imaturo”, decerto); “intuição” em filosofia significa “sensação”, 

“ver”] e descarta a Função Transcendente [basta-lhe a função Pensamento, fazendo o Signo, determinado por 

um Objeto, determinar um Interpretante].  
448

 Capítulo este subdividido em 2.1. “Lutero e o filósofo pútrido”; 2.2. “Depravação e dúvida”; 2.3. 

“Agostinho”; e, 2.4. “A hipótese cética”. 
449

 Diz Fichte: “Há na consciência qualquer coisa de mais original do que o fato: a ação produtora. Pois a 

consciência é no fundo ativa – ‘a razão é prática’ -, a sua essência particular não se esgota, portanto, no caráter 

de ser um fato. Deste modo, o centro de grávida da filosofia teórica desloca-se para a prática. Só esta pode 

proporcionar o primeiro princípio supremo. O Eu teórico não possui autonomia”. (Teoria da Ciência IN 

Hartmann, 59) e, “Vida é necessidade, impulso; a satisfação do impulso é bem-aventurança; nela a vida cumpre-

se. Vida verdadeira e bem-aventurança são uma e a mesma coisa. (...) Ora, quando a necessidade e o impulso se 

encaminham para um objeto, o seu objetivo é reunir-se com esse objeto. A aspiração à reunião com o objeto é 

o amor. Assim, no final de contas, a vida e a bem-aventurança coincidem com o amor. Só no Amor há vida 

verdadeira. O amor é a ‘raiz e o centro1 da vida humana, Quem não ama, tão-pouco vive, em rigor”. 

(Exortação à vida bem-aventurada, 1806 IN Hartmann, 123; nossa ênfase) Este é um apelo ao retorno à 

Primeiridade da Terceiridade. 
450

 “A ação do infinito sobre o homem, portanto, é a intuição [primeiridade]; o sentimento é a resposta do 

sujeito: é o estado de espírito, ou seja, a reação à consciência [terceiro]. Este sentimento que acompanha a 

intuição do infinito é sentimento de total dependência do sujeito [interpretante] em relação ao infinito. O 

sentimento religioso, portanto, é sentimento de total dependência do homem (finito) em relação à totalidade 

(infinita)”. Schleiermacher IN Reale e Antiseri. Volume 5, 21.  
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Harrison diz que “o teólogo de Princeton, B. B. Warsfield observou que ‘a Reforma, 

internamente considerada, foi tão só o último triunfo da doutrina agostiniana
451

 da graça sobre 

a doutrina agostiniana da Igreja”. (Harrison, 52) A “igreja” (de Roma) para Lutero tornou-se 

“uma infeliz superestrutura sobre uma fundação infeliz”. (Ibid., 55) A fundação é “o errôneo 

entendimento aristotélico da natureza humana”. (Ibid., 56)
452

 Para Calvino “esta cegueira 

sobre a nossa enfermidade inata era em si mesma ‘um sinal e prova do pecado original’”. 

(Ibid., 59) “A Queda devia ser entendida como uma perda das perfeições naturais por parte de 

Adão, como consequência do que seguiu-se a malícia da vontade [segundo ‘degenerado’], 

uma rebelião da natureza humana mais baixa, e uma depravidade intelectual que resultou 

em ignorância” [terceiro ‘degenerado’].
453

  

Depois cita o professor de literatura e filosofia [Logic (1662)] de Port-Royal de Paris, 

Pierre Nicole (1625-95) que, em um de seus doze volumes de Ensaios morais (1671) diz que 

“a maior parte da Filosofia humana é apenas um monte de coisas obscuras, incertas e até 

falsas”. (Harrison, 72) Retórica sofística. Assim, para renascentistas como Agrippa (1486-

1535), inspirador do Fausto de Goethe, tinha-se que apelar ora para as “escrituras” – e para tal 

“deveríamos contar com a iluminação do Espírito Santo”, (Ibid., 74) ora para o “ceticismo”, 

de que Montaigne (1533-92) se tornou arauto. Pascal (1623-62) compreendeu a questão ao 

dizer que “nós ‘somos incapazes de certo conhecimento ou ignorância absoluta’”. (Ibid., 82) 

Porque somos OdSIs (Objeto dinâmicos-Significantes-Interpretantes) essa dynamis 

(Amor Criativo ou Ágape) – nosso verdadeiro Eu, diz pela pena de Agostinho: “Nos criastes 

para Vós e o nosso coração vive inquieto, enquanto não repousa em Vós”. (Confissões, I, 9) 

Esse “Vós”, porém, diz Eckhart,  

 

[…] é algo na alma, que é secreto e velado, que está bem acima de onde 

irrompem as forças, bem acima da mente [terceiro do terceiro] e da vontade 

[segundo do terceiro]. (…) Do que seja a alma no seu fundo, disso ninguém 

sabe nada.
454

  

                                                           
451

 Agostinho de Hipona (354-430) teve, certamente, uma experiência do aquietamento (silêncio) do Terceiro do 

Terceiro (pensamento) e do Segundo do Terceiro (Vontade; Ação) e uniu-se (ou melhor dizendo, descobriu-se 

unido) ao Primeiro do Terceiro, senão não teria dito, “Tarde Vos amei, ó Beleza tão antiga e tão nova, tarde Vos 

amei. Eis que habitáveis dentro de mim, e eu lá fora a procurar-Vos”. Confissões, 27 in Agostinho. São 

Paulo: Abril, 1980, p. 190. Para uma introdução à história da mística, recomendamos Dicionário de Mística. 

Mística (notas históricas). São Paulo: Paulus, 2003, pp. 706-714. E todas as outras místicas, Anglicana, da 

Essência, da Luz, Grego-Helenística, Hindu, Islâmica, Judaica, na Revelação Bíblica, Natural, Russa; e, Místicas 

da Ásia. (pp. 715-54) 
452

 O equívoco é imaginar que o Homem é apenas um ente biológico e material, destituído de interioridade 

psicológica e espiritual.  
453

 Michael Bius (1513-89) da Universidade de Louvain IN Harrison, 67; nossa ênfase. 
454

 Mestre Eckhart. Sermões alemães I. Bragança Paulista & Petrópolis: Editora universitária são Francisco e 

Loyola, 2006, p. 78. 
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Pois, 

O olho com que vejo Deus é o mesmo olho com que Deus me vê; meu olho e 

o olho de Deus são um olho e um ver e um conhecer e um amar.
455 

 

Quem compreendeu o elemento “monádico” na Matemática de Peirce – assim como 

a categoria da Primeiridade em sua Fenomenologia, o estatuto ontológico da Estética (como 

o Admirável), assim como o fundamento Agápico de sua Ontologia, é capaz de compreender 

o que significa “Experiência Unitiva” e porque dela nada se pode falar, pois que não é 

Terceiro do Terceiro. (Ver p. 192) 

Assim, podemos dizer que as “questões de importância vital” estão relacionadas a 

Deus, à Alma e à Liberdade e que a Evolução deve nos levar de volta ao Um [Primeiro do 

Terceiro], posto que o Segundo [Existente] não nos basta; e o Terceiro, como Ciência, é 

falível. E, superficial, segundo o próprio Peirce. (Ver p. 215) 

                                                           
455

 Mestre Eckhart. Sermões alemães I. Bragança Paulista & Petrópolis: Editora universitária são Francisco e 

Loyola, 2006, p. 105. E, diz mais: “Assim, pois, dizemos que o homem deve existir tão pobre que não seja nem 

possua lugar algum onde Deus possa atuar. Onde o homem ainda contém em si lugar, ainda conserva 

diferenciação. Por isso peço a Deus que me esvazie de Deus; pois meu ser essencial é acima de Deus 

[dualidade, segundo do terceiro], na medida em que concebemos Deus como a origem das criaturas. Naquele ser 

de Deus, onde Deus está acima de todo ser e acima de toda diferenciação [primeiro do terceiro], lá eu era eu 

mesmo, ali eu queria a mim mesmo e conhecia a mim mesmo, a fim de criar esse homem que sou eu. Por isso, 

sou a causa de mim mesmo, segundo meu ser que é eterno, mas não segundo meu devir, que é temporal. E por 

isso sou não-nascido e, segundo o modo de meu ser não-nascido, jamais posso morrer [Primeiro do 

Primeiro]. Segundo o modo de eu ser não-nascido, fui eternamente e sou agora a permanência eternamente. O 

que sou segundo minha natividade [Segundo, Existente] há de morrer e será aniquilado, pois é mortal e deve 

portanto corromper-se com o tempo. No meu nascimento eterno nasceram todas as coisas, e eu era causa de mim 

mesmo e de todas as coisas. Se tivesse querido, não existiriam nem eu nem todas as coisas. Se eu, porém, não 

fosse, também ‘Deus’ não seria. Que Deus é ‘Deus’, disso sou eu a causa. Se eu não fosse, também ‘Deus’ não 

seria. [Não há dois Primeiros] Que Deus é ‘Deus’, disso sou eu a causa. Se eu não fosse, Deus não seria ‘Deus. 

Saber isso não é necessário. Um grande mestre diz que sua irrupção é mais nobre que seu efluir, e isso é verdade. 

Quando eu eflui de Deus, todas as coisas disseram: Deus é. Isso, porém, não pode me fazer bem-aventurado, pois 

nisso eu me reconheço como criatura. Mas na irrupção, onde estou vazio de minha vontade própria [segundo], da 

vontade de Deus, de todas as suas obras e até mesmo de Deus, ali eu sou acima de todas as criaturas e não sou 

nem ‘Deus’ nem criatura, sou antes o que eu era e o que permanecerei agora e para sempre. [Primeiro] 

Recebo então um embalo [Ágape] que me deve elevar acima de todos os anjos. Nesse embalo recebo tão grande 

riqueza que Deus não me pode ser suficiente com tudo o que é como ‘Deus’ e com todas as suas obras divinas. É 

que nessa irrupção Deus me é partilhado de modo que eu e Deus somos um. [O Primeiro do Terceiro 

coincide com o Primeiro do Primeiro ]. Ali eu sou o que eu era, sem tirar nem pôr, pois sou uma causa imóvel 

que move todas as coisas. Deus não encontra aqui mais lugar algum no homem pois com essa pobreza o homem 

enlaça o que ele foi eternamente e o que há de permanecer para sempre. Aqui Deus é um com o Espírito, e isso é 

a extrema pobreza que se pode encontrar”. E arremata, “Quem não compreende a fala, não se aflija com isso no 

seu coração, pois enquanto o homem não se iguala a essa verdade, não compreenderá essa fala. Essa é, sim, uma 

verdade sem véu, vinda diretamente do coração de Deus”. Mestre Eckhart. Sermões alemães I (Sermão 52). 

Bragança Paulista & Petrópolis: Editora universitária são Francisco e Loyola, 2006, p. 291-92. Quanto ao “não-

nascido”, o leitor merece saber que Sidarta Gautama, Buda (geralmente “vendido” como ateu) disse: “Há algo 

não-nascido, não-originado, não-feito, não-composto; não houvesse tal coisa, não haveria nenhum [possibilidade 

de se] escapar daquilo que é nascido, originado, feito e composto”. Udana, viii, 3.10 IN S. Radhakrishnan. 

Indian Philosophy. Volume 1. Oxford: Oxford University Press, 2003 (1923), p. 689. 
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Peter Harrison termina concluindo que espera que com sua obra ele consiga acabar 

com a “amnésia histórica sobre o papel da religião em suas origens no início da 

modernidade”. (Harrison, 245) Difícil, porque não se trata de amnésia… 

 

 Convidamos agora, o leitor, a analizar alguns poemas de Tomas Tranströmer, para 

conhecer, na poética, este “retorno ao Um” [Primeiro do Terceiro], desta feita, como 

Estética, seguindo as pegadas dos deuses de Hölderlin… 
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2.2.3. Crítica Literária (Poesia) 

 

Deus quere, o homem sonha, a obra nasce. 

Fernando Pessoa. Mensagem. Mar Portuguez 1. O 

Infante. Obra Poética, p. 12 

       

  

2.2.3.1. Definição de Poesia. 

 

2.2.3.2. Texto e Autor. Tomas Tranströmer: The Great Enigma – New Collected 

Poems (“O grande enigma – Novos poemas coligidos”; traduzidos por Robin Fulton). New 

York: New Directions, 2006. 

 

Texto de Apoio. 

(I) Henryk Siewierski. “Correntes e perspectivas da teoria da literatura no século 

XX”, em “Um século de conhecimento – Arte, Filosofia, Ciência e Tecnologia no Século 

XX”. Brasília: Editora da UNB, 2011 (pp. 1255-81).
456

 

                                                           
456

 Ver Nota 210, p. 82. Para melhor conhecer a revolução operada na Crítica Literária no século XX, 

estudamos o artigo “Correntes e perspectivas da teoria da literatura no século XX”, em “Um século de 

conhecimento – Arte, Filosofia, Ciência e Tecnologia no Século XX”. Brasília: Editora da UNB, 2011 (pp. 1255-

81), do Professor Associado, Departamento de Teoria Literária, Instituto de Letras, Universidade de Brasília, 

Henryk Siewierski, que divide o artigo em Considerações Preliminares, 1255: (“Jonathan Culler (Teoria 

literária, 1997): “Tudo é um produto histórico, cultural”, 1255), (1) Herança Positivista e as resistências, 1256: 

“Para o positivista Hippolyte Taine, as leis e os fatos que explicam a literatura são determinadas pela raça, meio 

e momento histórico”, 1256; “A reação antipositivista veio com Dilthey, Croce, Bergson, Husserl. Para Croce, ‘a 

poesia é a expresão de um conhecimento intuitivo cujo sentido é dado pelo pathos que o provocou e o sustenta”, 

1257; “Auerbach, Kayser, Staiger, chamam a atenção para a importância da imaginação, da criatividade e até do 

engajamento emocional de quem interpreta a obra literária”, 1257; “A Nova Crítica – Wellek & Warren (1948)” 

– mostrou-se “cética quanto a qualquer determinismo”, pois via “a literatura como arte e não como ilustração da 

história social ou descrição de obras em ordem cronológica”, 1258; (2) Herança Positivista: continuações, 

1258: “As ciências naturais da época do positivismo dão agora lugar à psicanálise, linguística estrutural, 

estilística, história da arte, antropologia cultural, que emprestam seus conceitos e métodos aos estudos da 

literatura em busca de maior precisão”, 1258; (3) Novos rumos: análise formal ou contextual, 1259: “Um fator 

novo e central da ciência da literatura do século XX é a visão da obra literária como um produto da arte da 

linguagem ou um objeto estético” (Ingarten, Kayser, Walzel), 1259; “A estilística inaugurou uma aliança entre a 

linguística e a ciência da literatura” (Spitzer, Alonso), 1259; “As escolas em que esta corrente chegou às 

consequências extremas foram a dos formalistas russos da primeira fase” (Chlóvski, Jakobson, Elchenbaum), 

“depois a Nova Crítica ‘contextual’ (Brooks, Ransom, Tate, R. P. Warren, Empson) e a escola alemã-suíça de 

Emil Staiger, Wolfgang Kayser e Erich Auerbach), 1259; “A Nova Crítica enfrentou uma forte oposição da 

escola ‘neo-aristotélica’ de Chicago (Northorpe Frye, Crane, Olson), que privilegia a análise das estruturas 

genéticas (mimese)”, 1260; “Além do existencialismo e da psicanálise, também as concepções marxistas 

inspiraram essa orientação, em oposição à orientação analítica”, 1260; (4) Os estruturalismos, 1260: “O campo 

da realidade literária estava, para eles, repleto de tensões dinâmicas e havia um intercâmbio entre os diversos 

planos da cultura, que ligados entre si formavam uma ‘estrutura das estruturas’, situada além da ‘superestrutura’ 

da organização social”, 1261; “Os trabalhos de Roman Jacobson, Levin, Riffaterre, temos outra versão do 

estruturalismo que concentra sua análise na ‘função poética da linguagem’”, quer seja, no ‘valor estético do 

signo’”, 1260; “Em função [da insuficiência e limitação dos métodos quantitativos] a poética estrutural vai 

buscar uma aliada na semiótica, nova disciplina que constrói uma teoria dos sistemas de signos, tomando como 
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base na linguística e antropologia estrutural (Lévi-Strauss) e na gramática gerativa (Chomsky)”, 1261; “Os dois 

principais pólos desse estruturalismo encontram-se na URSS e França. O estruturalismo francês (Barthes, 

Greimas, Kristeva, Todorov) visa à construção de uma ‘gramática do discurso literário’, entendida como 

instrumento de descrição formal da organização de diversos tipos de estrutura literária, concentrando sua 

pesquisa na narratologia. Submentendo-se  à disciplina do método científico, os estruturalistas franceses abdicam 

da interpretação da obra literária, deixando essa tarefa para a crítica”, 1261-62; (5) A vertente historicista, 1262: 

A vertente historicista da teoria da literatura no século XX desenvolve-se em grande parte sob o signo do 

marxismo (Adorno, Althusser, Benjamin, Jameson, Lúkacs, Plekhanov, etc.), 1263. “Eles procuram na literatura 

o reflexo da realidade social, suas determinações e limitações”, uma vez que para eles “o texto da obra literária 

pertence à superestrutura que, por sua vez, é determinada pela base econômica”, 1263; (6) Semiótica e 

progressos do estruturalismo, 1263: “Após a publicação da Análise do texto poético de Iúri Lotman, em 1972, 

os trabalhos da escola semiótica russa concentram-se na construção de uma metalinguagem capaz de abarcar 

todos os sistemas da cultura”, 1263; “Nos anos 80 ele substitui esse sistema estático por uma concepção do 

universo dinâmico da semiosfera”, i.e., “um organismo vivo, em que todos os elementos se relacionam 

envolvidos no ritmo de uma constante evolução”, 1263; “No seu último livro, Cultura e explosão (1992), ele 

esboça uma teoria da evolução criativa da semiosfera no tempo histórico”. Ele “serve-se da teoria dos processos 

de Ilya Prigogine para descrever o jogo do acaso e necessidade, possibilidade e imprevisibilidade, a explosão e 

os processos evolutivos no devir histórico”, 1264; (7) Os caminhos e os descaminhos da hermenêutica, 1264: 

“Na interpretação ou hermenêutica literária manifestaram-se duas tendências opostas: A primeira, objetivista, 

sustenta que o significado original, atribuído pelo autor à obra, é definido e alcançável por meio da interpretação 

intersubjetiva” (Hirschm Abrams Juhl) A segunda tendência, subjetivista, além de questionar a objetividade do 

significado do texto, relativiza-o a ponto de admitir, como Stanley Fisch que é a interpretação que constitui o 

texto”. “Entre os extremos opostos dessas duas tendências situa-se uma terceira, conciliadora, para a qual o 

significado da obra é o resultado da ‘interação’ entre o texto e o seu leitor (Wolfgang Iser) ou de diálogo no 

sentido bhaktiniano”, 1265; “Gadamer fala da ‘fusão de horizontes’ (histórico e contemporâneo)”, 1265; “A 

única regra geral da interpretação – observou E. D. Hirsch – é que não há regras de interpretação, que cada 

interpretação é a resolução de um enigma, e ninguém até agora inventou o método de resolução dos enigmas” 

(Hirsch, 1967, p. 171), 1265; (8) Estética da recepção: um novo paradigma, 1265: “O ‘novo paradigma’ da 

ciência da literatura, introduzido por Hans Robert Jauss e Wolgang Iser, chamado de ‘estética da recepção’, 

elege como objeto de pesquisa o processo de recepção da obra literária, O leitor ‘implícito’, ‘modelar’, 

‘abstrato’, ou ‘ideal’ torna-se um elemento imprescindível das descrições da obra literária”, 1265; (9) O 

radicalismo pós-estruturalista e a intertextualidade, 1266: “O pós-estruturalismo é uma orientação que diverge 

radicalmente das apresentadas acima, Surgido na França no final dos anos 1960 (Barthes, Derrida, Foucault, 

Kristeva, Sollers) e difundido nos EUA graças a Jacques Derrida e os críticos da desconstrução da Universidade 

de Yale (Paul de Man, J. H. Miller, G. Hartman), o pós-estruturalismo emerge do estruturalismo, mas chega a ser 

a negação deste último ao radicalizar alguns de seus princípios. Essa nova orientação do pensamento 

humanístico rejeita as principais categorias da filosofia ocidental, tais como ‘identidade’, ‘sujeito’, ‘presença’, 

‘verdade’; questiona os esquemas do pensamento como ‘construção de oposições binárias’ e inverte a hierarquia 

de valores elegendo, por exemplo, a escrita, a forma e a ficção em detrimento da fala, do conteúdo e da verdade”, 

1266; “Um dos conceitos-chave da crítica pós-estruturalista – a intertextualidade – foi introduzida por Julia 

Kristeva, que atribuindo a Bakhtin a descoberta do fenômeno que faz com que cada texto seja um ‘mosaico de 

citaçãoes, absorção e transformação de outro texto’, propõe esse termo em lugar de intersubjetividade”, 1267; 

“Harold Bloom, em sua ‘crítica antitética’ adota a intertextabilidade”, 1267; (10) Teoria e interpretação: 

relação tensa, 1268: “A definição do termo ‘interpretação’ tem necessariamente que passar pela definição do seu 

objeto”, 1268; “Há duas orientações em que se dividem as teorias contemporâneas da interpretação: a primeira, 

em que se encontram a Nova Crítica e a fenomenologia com as escolas tradicionais da hermenêutica, psicanálise, 

estruturalismo e semiótica, restringe o campo da interpretação aos fenômenos a respeito dos quais não temos um 

conhecimento certo”, 1268 [é fundamentalista, 1269]; “A segunda orientação – representada pelo 

desconstrucionismo e várias espécies do pós-estruturalismo, assim como a hermenêutica relativista de Gadamer 

– não separa os campos da epistemologia dos da hermenêutica, mas considera a interpretação um instrumento 

universal que nos possibilita o contato com o mundo, em que são incessantemente constituídos os atributos dos 

seus objetos, pois a sua ‘objetividade’ e ‘autonomia’ são ilusórias. Aqui a interpretação não leva ao âmago 

imutável do sentido, já que o sentido é sempre indefinido, e o objeto não tem nenhuma unidade orgânica pré-

estabelecida”, 1269; “pois é a leitura que constitui o significado conforme a pespectiva cultural de uma 

comunidade interpretativa”, 1269; “Questionamento tão radical dos axiomas do fundamentalismo leva os 

desconstrucionistas a um ceticismo extremo”, 1270; (11) Interpretação triunfante, 1271: “A crítica pós-

estruturalista questiona, em primeiro lugar, o caráter objetivo da estrutura da obra literária”, 1272; (12) 

Gadamer: rumo à inexplorável riqueza do sentido, 1272: “O caos possui, apesar de toda a sua desordem e 

instabilidade, uma certa estrutura profunda, uma certa ordem matemática, cujo conhecimento permite controlar o 
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2.2.3.1. Definição de Poesia. 

 

A poesia, ou gênero lírico, é uma das sete artes tradicionais, pela qual a 

linguagem humana é utilizada com fins estéticos, ou seja, ela retrata algo que 

tudo pode acontecer dependendo da imaginação do autor como a do leitor. 

Poesia, segundo o modo de falar comum, quer dizer duas coisas. A arte, que 

a ensina, e a obra feita com a arte; a arte é a poesia, a obra poema, o poeta o 

artífice. O sentido da mensagem poética também pode ser, ainda que seja a 

forma estética a definir um texto como poético. A poesia compreende 

aspectos metafísicos (no sentido de sua imaterialidade) e da possibilidade de 

esses elementos transcenderem ao mundo fático. Esse é o terreno que 

compete verdadeiramente ao poeta.  

Num contexto mais alargado, a poesia aparece também identificada com a 

própria arte, o que tem razão de ser já que qualquer arte é, também, uma 

forma de linguagem (ainda que, não necessariamente, verbal).
457 

 

 

2.2.3.2. Texto e Autor. 

 

Tomas Tranströmer: The Great Enigma – New Collected Poems (“O grande enigma – 

Novos poemas coligidos”; traduzidos por Robin Fulton). New York: New Directions, 

2006. 

                                                                                                                                                                                     
seu potencial destrutivo e torná-lo previsível”, 1273; “A compreensão acontece entre as pessoas e não dentro de 

um indivíduo isolado”, 1274. [...] “A base de qualquer compreensão é a comunidade”, 1274; “A língua não é 

apenas um sistema de signos a serviço da comunicação, é antes de tudo o espaço comunitário do pensamento e 

da compreensão”, 1274; “A razão só está presente quando os homens conversam. [Vejam Rorty aqui!] 

Portanto, a razão é histórica, tem caráter extra-individual e sua origem é a comunidade humana. O sentido do 

mundo não é dado ao homem de forma pronta e definitiva, mas in status nascendi, no processo infinito da 

comunicação entre os homens. A verdade, segundo Gadamer, não pode ser possuída, nenhuma pergunta pode ter 

uma resposta definitiva. Conhecer é abrir-se para novas experiências, participar conscientemente da 

comunicação interhumana”, 1274-75; (13) A indecidibilidade, 1275: “Mas é no livro Simbolisme et 

interpretation (1978) que Tzvetan Todorov aplica pela primeira vez ao estudo literário o termo 

‘indecidibilidade’, transplantado da lógica e filosofia da matemática para a filosofia e a teoria da interpretação 

por Jacques Derrida”. O ‘referente’ já não está simplesmente escondido. Ele é, pela própria essência, 

inacessível”, 1275-76; “As teses de Todorov provocaram a reação de Michael Riffaterre, que no seu artigo 

Interpretation and Undecibility (1981) refuta-as ponto por ponto”, 1276. (14) A ciência da literatura a serviço 

das outras ciências: o caso da história, 1276: “Segundo Hayden White (Metahistory & Tropics of Discourse) 

[na História] não existe o campo dos fatos puros não contagiados pelas categorias do processo do 

conhecimento”, 1277; “A criação da história ocorreria então em dois níveis: (1) o nível da estória (story), em que 

se desenvolve a própria narração; e, (2) o nível das categorias narrativas (mythoi), que constituem as principais 

estruturas ‘pregenológicas’ (pré-genetic structures), as formas que Northrop Frye denomina comédia, tragédia, 

romance e sátira. Segundo White a obra histórica é uma obra de arte literária e entre a ficção e a história não 

existe nenhuma diferença relevante, uma vez que as duas formas são ornadas pelos mesmos elementos de 

figuratividade e narração”, 1277; e, Considerações finais, 1278: “Ao longo do século XX se fortaleceu a 

consciência da relação da literatura com outras artes e disciplinas do conhecimento, a consciência da inserção da 

obra literária numa rede de relações tanto intra quanto extraliterárias, tanto no plano diacrônico como no 

sincrônico”, 1278; “Além das correntes aqui mencionadas é preciso reconhecer a importância da literatura 

comparada que, nutrindo-se de diversas correntes metodológicas, tornou-se um grande incentivo para o 

conhecimento da literatura numa perspectiva internacional, intercultural e interdisciplinar”, 1278; “Susan Sontag 

diz que precisamos de uma erótica da arte”, 1279. 
457

 Fonte: Wikipédia. 
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Justificativa para a escolha de autor e obra. Três são os motivos pelos quais 

optamos pelo poeta sueco: (i) o escritor da Tese é poeta publicado
458

 e premiado;
459

 (ii) é 

graduado em Letras (FIEO, 2005); e, (iii) a obra de Tomas Tranströmer, que lhe valeu o 

Prêmio Nobel de Literatura de 2011, é altamente Biográfica e conta uma História 

Monumental – que elege a Natureza e a Cultura como tema – e que é, ao mesmo tempo, uma 

Crítica Literária.  

 

Naturalmente, não poderemos mais do que escolher alguns exemplares de seus 

Selected Poems – 1954-1986 (editados por Robert Hass, 1987) e de seus novos poemas 

coligidos, The Great Enigma (traduzidos por Robert Fulton, 2006), mas valerá a pena, para 

que sirva de bálsamo (schopenhaueriano) benigno para aqueles que suportaram a “travessia” 

imposta pela leitura desta obra. 

*** 

 

O livro de Tomas Tranströmer, “O grande enigma” – que, não deixa de ser curioso, 

faz eco (divina simetria) ao “enigma” do poema-filosófico de Emerson, “A esfinge” (1841, 

1867), que fundamentou nossa Dissertação de Mestrado (2008) – está assim dividido: 

 

Prefácio 

17 Poemas (1954) 

Segredos no caminho (1958) 

Prisão (1959) 

Sinos e trilhos (1966) 

Vendo na escuridão (1970) 

Sendas (1973) 

Báltico (1974) 

As barreiras da verdade (1978) 

A louca praça de mercado (1983) 

Para os vivos e os mortos (1989) 

A triste gôndola (1996) 

O grande enigma (2004) 

                                                           
458

 Luís Malta Louceiro. Escalada – Em busca do chamado gato Al. São Paulo: sem editora, 1996 & Quem sente 

somos nós. (Cláudia Pastore, ed.). São Paulo: Scortecci, 2003. 
459

 2º lugar no IV Encontro Brasileiro do Haikai. Criado por Paulo Leminski. São Paulo, 18/11/1989, com o 

Haikai: “Sobre o gelo invernal/ surge afinal,/ o broto verde”.  
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No Prefácio Robert Fulton diz que Gunnar Harding entrevistou Tranströmer em 

1973, e perguntou-lhe sobre “o aspecto profundamente religioso [místico] de seus poemas”. 

(p. xiv)  O poeta Nobel de 2011 respondeu: 

 

Palavras muito pretenciosas, místico e por aí afora. Naturalmente, sinto-me 

discreto sobre seu uso, mas você poderia pelo menos dizer que eu respondo à 

realidade de tal modo que olho para a existência como um grande mistério 

e que, às vezes, em certos momentos, este mistério possui uma enorme 

carga, de tal modo que ele possui um caráter religioso e é frequentemente 

em tal constexto que escrevo. Assim, estes poemas estão o tempo todo 

apontando na direção de um contexto maior, que é incompreensível para 

nossa razão normal cotidiana. Embora eles comecem com alguma coisa 

bem concreta. (Prefácio, xv) 

 

Se dissermos – com Peirce - que “o Homem é um Símbolo”, um Terceiro, e que este 

trás em si um Segundo (Existente; Índice) e um Primeiro (Sentimento; Ícone), então podemos 

dizer que o poeta é um Homem-Símbolo que está menos ancorado no Pensamento, embora 

use a linguagem verbal do que na Sensação (Segundo; pois tem sentidos refinados) e, 

especialmente, no Sentimento (Primeiro), esse fabuloso “reino sem rei nem lei” do Jogo das 

Musas (Play of Musement) e das Abduções, o universo da Liberdade e das Possibilidades 

Infinitas. O poeta é o pizzaiolo de Deus, e retira constantemente de seu Forno Sagrado 

(Primeiro) o alimento fascinante e musical.  

Tranströmer pergunta-nos, em Prelúdio (17 Poemas, 3), se “somos capazes de nos 

dar conta dos enormes sistemas de raízes das árvores” [sob nossos pés] em “profundidades 

sem fundo”
460

 e se “a grande luz haverá de desabrochar sobre sua cabeça”?
461

 Jung diz 
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 Recomendamos o livro brilhante de Márcia Sá Schuback. O começo de Deus. Petrópolis: Vozes, 1998, em 

que analisa em rara profundidade a obra de Schelling and Heidegger. Diz Schelling: “Mas permanece sempre, no 

fundo, aquilo que não tem regra (o originário)”. Investigações, 64. Por isso “O Pai gera seu Filho [o poeta] igual 

a si mesmo na eternidade”. Eckhart. Sermões alemães 1, 72. Gera-o, portanto, no “instante”. (Ibid., 84) Em 

Fragmentos filosóficos (13/6/1844), Kierkegaard diz-nos: “E agora, o momento. Um momento como este é 

único. Claro, é curto e temporal, como o momento é; está passando, como o momento está, passado, como o 

momento é no próximo momento e, no entanto, ele é decisivo, e no entanto ele está pleno do eterno. Um 

momento como este dever ter um nome especial. Chamemo-lo de plenitude do tempo. (Howard V. Hong & 

Edna H. Wong. The Essential Kierkegaard. Princeton: Princeton Unviersity Press, 2000, p. 123) Adorável 

Kierkegaard, merece um pós-doutorado.  
461

 “Não sabeis que aqueles que correm no estádio, correm todos, mas um só ganha o prêmio? Correi, portanto, 

de maneira a consegui-lo. Os atletas se abstêm de tudo; eles, para ganharem uma coroa perecível; nós, porém, 

para ganharmos um coroa imperecível”. Paulo. Corínthios 9:24-25 IN Bíblia de Jerusalém. São Paulo: Paulus, 

2004. Essa “Coroa da Sabedoria” encontra explicação na “Kether” (sobre a qual está a Luz Infinita), Sefirote 

Suprema da Árvore da Cabala, o esoterismo judaico, assim como no Sahasrara Chakra (Centro no Alto da 

Cabeça) do Budismo Esotérico; ou Tantra. Para a Cabala recomendamos as obras de Gershom Scholem (como A 

Cabala e seu simbolismo) e Moshe Idel (Cabala: novas perspectivas). Para o Tantra, recomendamos Carl Gustav 

Jung, The Psychology of Kundalini Yoga (ed. Sonu Shamdasani).  
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alhures, “para que minhas flores desabrochem no paraíso, minhas raízes devem estar 

profundamente ancoradas no inferno”.
462

 Tranströmer é terapeuta e se reconheceria em Jung.  

É a totalidade e não a fragmentação, o que se busca. Peirce é rico porque mostra essa 

Totalidade (1º, 2º, 3º). Por isso BoaVentura é definido como “são” e não como “doente”. 

Ainda em 17 Poemas (1954), o poeta sueco dá-nos um grande presente:  

 

Abordagem matinal 

 

A gaivota de costas negras, o capitão-de-mar bronzeado, mantém seu curso. 

Sob ele está a água. 

O mundo ainda está dormindo como uma 

pedra multicolorida na água. 

Dia indecifrável. Dias – 

como hieróglifos aztecas. 

 

Com a ajuda das Musas, especialmente de Euterpe, imaginemos que o navio e o 

capitão sejam uma metáfora para a Razão (Terceiro do Terceiro). Ela é capaz de sobrevôos, 

como a gaivota (o temor de Lyotard). Porém, a água é uma metáfora para o Primeiro do 

Terceiro, o reino do Sentimento. Este não está no tempo, mas na eternidade, no “momento 

pleno do eterno”, como o denomina Kierkegaard. A maioria das pessoas que ainda não saíram 

do “estágio pré-formal”
463

 (Primeiro ‘inocente’, como Adão no Paraíso), “estão dormindo”, 

inconscientes. Mas não são qualquer coisa, são prenhes (“multicoloridos”) de potenciais, que 

podem “vingar”. Pragmaticamente, só através do Tempo podemos conhecer se esse potencial 

frutificará. Hoje é “indecifrável”, como os “hieróglifos aztecas”.  

Em “Lares suecos solitários”, parte de “Segredos no caminho” (1958), 

Tranströmer diz-nos que “a semente está chutando dentro da terra” (p. 27) e é assim que 

devemos ver o Amor Criativo (Ágape) de Peirce, impulsionando seu Sinequismo. E, os quatro 

últimos versos da última estrofe são avassaladores: 
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 Em “Na periferia do trabalho” em “Sinos e Trilhas”, Tranströmer diz: “O subterrâneo escuta-nos através das 

folhas da grama”. (p. 84) Isto – através da “angústia da influência” de Harold Bloom – remete-nos, 

semioticamente, às “Leaves of Grass” (“Os folículos da folha da grama”) de Walt Whitman. O tema das raízes é 

recorrente em Tranströmer: “Alguns minutos” – “O pinheiro dobrado no pântano mantém sua coroa: um farrapo 

escuro./ Mas o que se vê é nada/ comparado com as raízes, o sistema de raízes, espalhadas, movendo-se 

furtiva e secretamente, imortais ou/ semi-imortais”. (“Vendo no escuro”, p. 99) Um dia vários membros do 

grupo Transcendentalista de Emerson, conversavam em sua casa em Concord e um deles disse: “Devemos ter 

orgulho da Universidade de Harvard, pois hoje já tem todos os ramos do saber”. Ao que retrucou o sábio 

Thoreau: “Todos os ramos, mas nenhuma raiz”. Esse é o problema...  
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 O psicólogo transpessoal Ken Wilber (n. 31/1/1949) fala de três estágios: (1) Pré-formal; (2) Formal; e, (3) 

TransFormal. Estes podem ser associados ao Primeiro, Segundo e Terceiro “estádios” de Kierkegaard, (1) o 

Estético, (2) o Ético; e, (3) o Religioso. Ver. Ken Wilber. A visão integral. São Paulo: Cultrix, 2009. 
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Deixem-nos
464

 sentir sem alarme as asas camufladas
465

 e a energia de Deus 

enrolada na escuridão. 

 

Já falamos, acima, sobre a Kundalini. Esta é, para o Budismo Tantra, uma energia 

enrolada no Mūlādhāra Chakra, o centro de energia na base da coluna (corpo emocional, 

portanto Primeiro do Terceiro), que estaria “adormecida” na maioria das pessoas e seria 

despertada através de várias técnicas de Yoga, especialmente através de técnicas de respiração 

(Prānāyāma), e então é levada até ao centro no alto da cabeça (Saharara Chakra; Kether), de 

que já falamos. Esse é o “método” a que nos referimos na Religião (Mística).
466

 O intuito é 

fazer – metaforicamente – a Kundalini (denominada Shakti) encontrar-se com Shiva (que 

mora no Sahasrara Chakra) no centro do Coração (Anahata Chakra). Com este “casamento” 

(interior), o indivíduo leva uma existência mais desperta, segundo os budistas tântricos. 

Quando o poeta Nobel sueco fala da “energia de Deus”, é decerto a ela que se refere, pois o 

grande poeta tem um repertório vasto. Mas isto não nos deve afastar da heurística peirceana: 

essa energia é o Amor Criativo
467

 “enrolado” (daí a ideia de serpente) na Primeira das 

categorias fenomenológicas de Peirce, que é prenhe de Liberdade e de Possibilidades. 

Ainda em “Segredos no caminho” (1958), Tranströmer diz-nos, em um verso do 

poema “Os quatro temperamentos”, que “o caminho nunca chega ao fim. O horizonte corre 

na frente”. (p. 30) Isto remete-nos ao grande ensaio de Emerson, Círculos,
468

 em que diz, 

 

O olho é o primeiro círculo; o horizonte que ele forma é o segundo; e em 

toda a natureza esta figura primária se repete sem fim. É o mais alto 

emblema e cifra do mundo. (...) Nossa vida é um aprendizado para a verdade 

de que ao redor de cada círculo outro pode ser desenhado; que não há fim na 
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 Ele refere-se às pessoas que se movem apressadamente (sempre sem tempo, posto que possuídas por Cronos) 

no teatro de luz artificial ou em algum Shopping Mall, subindo e descendo escadas rolantes, galhardadas por 

espelhos que refletem – ao menos os espelhos o fazem – figuras narcísicas, solipsísticas e rasas. 
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 Ele refere-se aos estorninhos, sturnus vulgaris, de hábitos gregários, que voam em bandos compactos, 

mudando, repentinamente, de direção e, curiosamente, capazes de ingerir enorme quantidade de álcool (de frutos 

e bagas). Assim é a maioria da humanidade. 
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 Quando o presidente eleito, Tancredo Neves (1910-85) foi hospitalizado com diverticulite, chamaram o maior 

especialista no assunto, um médico norte-americano que, quando perguntado, “Mas como é que não se pode 

salvar o presidente?”, respondeu: “Sabemos mais sobre a superfície de Marte do que sobre o intestino do 

homem”. Imagine-sem então, para um ocidental, conhecer algo sobre o “diagrama” interior do Homem-Símbolo. 

Entretanto, já se soube mais sobre ela [a Kundalini] e suas propriedades curativas. Haja vista o símbolo da 

Medicina, o Caduceu. Hoje o Juramento de Hipócrates foi igualmente esquecido e tamanho é o grau de 

especialização que um dia o autor desta Tese ouviu, no elevador de um hospital de primeiro nível, em São Paulo, 

um médico dizer ao outro: “Estou com um fígado que está me dando problemas...”. 
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 Em “Após a morte de alguém” em “Sinos e Trilhas”, Tranströmer diz: “Ainda é belo sentir o bater de teu 

coração”. (p. 85)  
468

 Circles (1841; “Cículos”) IN The Selected Writings of Ralph Waldo Emerson.  New York: The Modern 

Library, 1968.  
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natureza, mas cada fim é um início; que há sempre outra aurora após a 

meia-noite, e que sob cada profundidade uma mais profunda se abre.
469 

 

Preste atenção, caro leitor, no título do poema de Tranströmer: os “quatro 

temperamentos”. Trata-se de uma “Teoria da Saúde e da Doença” (hipocrática ou galênica) 

usada no Ocidente até o século XVII. Há, para ela, quatro “tipos”: (1) sangue (coração; 

corajoso); (2) fleuma (pulmão; racional); (3) bílis amarela (fígado; colérico); e, (4) bílis negra 

(baço; melancólico).  

No meio do poema ele fala de “todo mundo com um ingresso para o inferno” (linha 

12, p. 30). Que “inferno” é este? Que caminho é este que “não tem fim”? De que “círculos” 

fala Emerson? Platão, no Filebo, fala do embate entre peras (limite) e do apeiron (ilimitado) 

e, como vimos na Estética, Schiller fala do Belo (limitado) e do Sublime (ilimitado). Quer o 

poeta, ao revisitar os medievais, chamar nossa atenção para algo que se perdeu “no caminho”? 

O Primeiro decerto que é ilimitado, e o Segundo e o Terceiro são limitados. Mas vimos – na 

Religião (Mística), que caberá ao Homem-Símbolo “retornar ao Um” (Primeiro do Terceiro). 

O caminho da “Ciência” é razoável para nos fornecer uma techné (emprego) e technologia, 

mas, como já vimos, ad nauseam, é falível e, portanto, não pode oferecer-nos respostas para 

nossas “dúvidas vitais”. Ademais, só aquele que volta, mas que já foi – pois “bem educado” 

(pelos “fatos brutos” do Segundo e a “reflexão” do Terceiro) – é capaz de usuFruir de fato ao 

“retornar ao Um” (Primeiro do Terceiro). Isso está belamente ilustrado pela Parábola do 

“Filho Pródigo” (Lucas 15:11-32).
470

 Aquele que escolheu nascer filho de um carpinteiro em 

uma gruta em nenhum lugar, permanece dotado de uma sabedoria (quase) insuperável... 

Ainda em “Segredos no caminho” (1958), Tranströmer diz-nos, em um verso do 

poema “Kyrie”, que “Às vezes minha vida abriu seus olhos na escuridão./ Um sentimento 

como se multidões aparecessem pelas ruas/ em cegueira e ansiedade no caminho rumo a um 

milagre,/ enquanto eu invisivelmente permaneço em pé”. (p. 35) “Kyrie” significa 

“Senhor” em grego e faz parte de uma oração da liturgia cristã. Trata-se, portanto, de uma 

oração: estamos no Primeiro! Esse “reino sem rei nem lei” do Sentimento é, de fato, uma 
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 Em “Sinos e trilhos” (1966), Tranströmer dá-nos um verso precioso no poema “De um diário africano” 

(1963): “Aquele que já chegou tem um longo caminho a percorrer”. (p. 73) Ainda em “Sinos e trilhos” (1966), 

Tranströmer se supera ao dizer, em “Pássaros da manhã”: “Fantástico sentir como meu poema cresce/ enquanto 
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poema está pronto”. (p. 88) Em “Ao longo do raio” (Along the radius), o poeta Nobel sueco diz: “Uma roda 

espalha sem fim, gira./ Aqui está o centro, quase/ parado”. (The Great Enigma, 118)  
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 Recomendamos o estudo das imagens do “Pastoreio Zen” na obra de D. T. Suzuki. A pessoa está totalmente 
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esse “processo” do Budismo Mahayana com o “processo alquímico” de Jung (Nigredo, Albedo, Rubedo). 
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“escuridão”, mas também é o local dos “milagres”. Ali é-se e não se é ninguém. Como diz a 

mente mais brilhante que já se manifestou no Ocidente, Mestre Eckhart (c.1264-c.1327):  

 

Puro nada são todas as criaturas. Não estou a dizer delas que sejam de pouco 

valor ou simplesmente um algo qualquer: Elas são puro nada. O que não tem 

ser é nada. As criaturas todas não têm ser, pois o seu ser depende da 

presença de Deus. De Deus apenas só por um instante, desviasse sua face 

das criaturas, elas seriam aniquiladas.
471

 (nossa ênfase) 

 

Cremos que agora o leitor já entendeu que o Primeiro do Terceiro (Sentimento) está 

não só presente no Segundo do Terceiro (Existente) e no Terceiro do Terceiro (Reflexão), 

mas sustenta-os, é seu fundamento (Continuum). Na Matemática vimos como para Peirce, “o 

tempo, como uma forma universal da mudança, não pode existir a menos que haja algo para 

passar pela mudança, e para passar por mudança contínua o tempo, deve haver uma 

continuidade de qualidades mutáveis”, (New Elements IN EP 2, 323; nossa ênfase) e que “a 

primeira característica de uma ideia geral é a de que se trata de um sentimento vivo”. (New 

Elements IN EP 2, 325; nossa ênfase) Quem “permanece em pé”
472

 no poema de 

Tranströmer? Ali, no Continuum “vivo”, não há nenhum “eu” (ponto), senão um pseudo-ego 

(pseudo-contínuo). É como diz Lao Tsé: “Conhecer o sempre-assim é ser iluminado;/ não 

conhecê-lo significa ir cegamente para o desastre”.
473

  

Ainda em “Segredos no caminho” (1958), Tranströmer diz-nos, em um verso do 

poema “O homem de Benin” -, decerto um dos mais belos do livro -, “Eu vim encontrá-lo/ 

àquele que levanta sua lanterna/ para ver-se em mim”. (p. 37) Como não pensar em Diógenes, 

o Cão (404-323 a.C.), o que se dizia “Cidadão do mundo”? Mas só que, Tranströmer fá-lo 

“renascer na raça de metal”, como diz o verso anterior (antes de “Eu vim encontrá-lo”). Em 

um africano de Benin, na “Costa dos Escravos”. Quem é “escravo” e quem é “cidadão do 

mundo”? Diógenes, o Cínico, andava em Atenas, com uma lanterna na mão, durante o dia, “à 

procura de um homem de verdade”. Quando somos capazes de nos vermos no Outro, estamos 

salvos. Esse é o resultado da “experiência mística”, a comunhão do Primeiro do Terceiro com 

o Primeiro. Quando não nos vemos [como Primeiro do Terceiro] no Outro -, i.e., quando não 

amamos e somos amados de verdade -, então somos “escravos”. “Onde há Amor não há 

poder”, diz Jung. E, “onde há poder não há Amor”. O Segundo é o reino do “Senhor e do 

Escravo” (Hegel). Para “entender” isto precisamos “saltar” (diria Kierkegaard) para o 
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 Mestre Eckhart. Sermões alemães 1, 59. 
472

 “Uprightness” em inglês significa “ter caráter”. E que caráter pode ter alguém que mente o tempo todo? 
473

 Em A filosofia perene de Aldous Huxley, p. 164. 
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Terceiro, mas não um Terceiro falível da Ciência, a Razão pela Razão, mas para o Primeiro 

do Terceiro do “Estádio Religioso” do filósofo existencialista dinamarquês. Mas isso exige 

um “aprendizado de desaprender”, (Caeiro) e a maioria ainda está no caminho de ida... 

Em “O céu meio-acabado” (1962), Tranströmer diz-nos, em três versos do poema 

“Onde vimos as ilhas de novo”, que “Uma surpresa sempre brilhante/ quando a ilha estica o 

braço/ e arranca-me da tristeza”. (p. 57) Falar de “um céu [religioso; heaven] meio-acabado” é 

falar do mundo em constante transformação, aberto, pois como diz William J. Gavin sobre o 

também pragmatista clássico, William James (1842-1910),  

 

“Para James a realidade é mais vasta do que o conhecido, e isto não é 

simplesmente uma problemática temporária. “O pensamento lida... apenas 

com superfícies. Ele é capaz de nomear a espessura da realidade, mas ele 

não é capaz de conhecer-lhe a profundidade, e sua insuficiência aqui é 

essencial e permanente, não temporária”. E mais, “Todo o processo da vida 

deve-se à violação de nossos axiomas lógicos pela vida”. O que realmente 

existe para James “não são as coisas feitas, mas as coisas sendo feitas”. E 

este processo não pode ser completamente compreendido pela linguagem, 

conceitos, ou pelo próprio pensamento. Cada momento que passa é mais 

complexo do que imagináramos, mais vago e multi-dimensional do que 

nossos conceitos são capazes de pescar. Mesmo o menor pulso de 

experiência possui esta complexidade simples, esta vagueza”.
474

  

 

E sobre essa “mão familiar” que se estende em nossa direção e “nos arranca da 

tristeza”? De onde nos vem a tristeza senão de uma vida “estranha” e “estúpida” da 

Segundidade, a dos “fatos brutos”, do “determinismo” e da “necessidade”? Ou mesmo de 

“uma Razão [Terceiro] que”, como diz Peirce, “é por sua própria essência egoísta”?
475

  

Nós precisamos volver ao Primeiro, mas a um Primeiro do Terceiro, ao Sentimento 

no cerne do Homem-Símbolo, pois é lá que está aquele Ícone (primordial). Diz Eckhart: “A 

alma tem algo em si, uma centelha do intelecto, que jamais se apaga, e é nessa ‘centelha’, 

como a parte mais elevada do ânimo, que colocamos a imagem da alma”.
476

 Ícone (Gênese 

I.26). Essa é a “ilha [mônada] familiar” que nos estende a mão... da outra margem (eterna; 

ponto no centro do círculo) para esta margem do devir... (a circunferência “das horas”). Para 

bom entendeDor... 

Em “Sinos e trilhos” (1966), Tranströmer diz-nos, em nove versos sublimes do 

poema “Retrato com comentário” (p. 71): 
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 Marsoobian & Ryder. The Blackwell Guide to American Philosophy, 111. 
475

 Philosophy and the Conduct of Life (1898; “A filosofia e a conduta da vida”) IN EP 2, 32. 
476

 Mestre Eckhart, Sermões alemães 2, 91. 
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Aquilo que é Eu nele está parado. 

Existe. Ele não nota e, portanto, vive, existe. 

O que sou eu? Agora e então há muito tempo 

eu cheguei por alguns segundos muito perto  

de MIM, de MIM, de MIM. 

Mas no momento em que ME vislumbrei 

Perdi-ME – havia apenas um buraco 

através do qual caí como Alice. 

 

Este poema lembra aquele poema de Mário de Sá-Carneiro (1890-1916), “Perdi-me 

dentro de mim,/ Porque eu era labirinto;/ e hoje, quando me sinto,/ é com saudades de mim”. 

O poeta modernista português, perdeu-se, suicidou-se. Mas nós não. Vamos à análise do 

poema de Tranströmer. “Aquilo que é eu nele está parado”. O que está parado?  

No Yoga Clássico de Patañjali (Raja ou Ashtanga Yoga; ou, disciplina óctupla que 

leva à União Mística), este diz em um de seus magníficos aforismos (Livro IV – Sūtra 18): 

Sadā jñātāś citta-vṛttayas tat-prabhoḥ puruṣasyāpariṇāmitvāt (“As modificações da mente 

são sempre conhecidas por seu dono, em razão da imutabilidade do puruṣa”).
477

 Esta escola 

indiana, a Yoga, que é, na verdade, uma Ciência (psícofísica), tem como sua filosofia ancilar, 

o Sāṃkhya. Esta escola que, de acordo com Max Müller,
478

 é a mais antiga escola indiana (fl. 

500 a.C.), postula uma dualidade salutar, entre a Prakṛti e o Puruṣa, grosso modo, entre a 

Natureza e o Espírito. Para esta escola, o Espírito (Puruṣa) é tão somente o “Observador 

Eterno” (como se fora um “espelho-testemunha”). As emoções [primeiro], sensações 

[segundo] e pensamentos [terceiro], compõe a Prakṛti. O “Purusha” simplesmente 

testemunha toda essa atividade psíquica. Para o Sāṃkhya-Yoga, nós somos o “Purusha”. 

Portanto, “Aquilo que é Eu nele está parado”, é o Purusha, a “Centelha Divina” de 

Mestre Eckhart. A Filosofia Vedānta (indiana), refere-se a este Purusha como sendo “O 

Observador Eterno” ou Ᾱtman,
479

 mas dizem algo mais – que o Samkhya-Yoga – sobre ele. 

Dizem, por exemplo, que “nós temos “Quatro Estados de Consciência”: (1) Sono profundo; 

(2) Sono com sonhos; (3) Vigília (dormindo acordados); e, (4) Turya (“Quarto”). Poderíamos 

dizer que o primeiro está relacionado ao corpo físico (o Segundo em Peirce; sensação); o 

segundo está relacionado ao corpo emocional (ao Primeiro em Peirce; sentimento); o terceiro 

                                                           
477

 I. K. Taimni. A ciência do yoga. Brasília: Editora Teosófica, 1996, p. 316. I. K. Taimni é Doutor em Química. 
478

 Max Müller (1823-1900) traduziu as “Upanishades” a pedido de Schelling (1775-1854), seu professor, e mais 

tarde tornou-se o primeiro professor de Ciências da Religião em Oxford. 
479

 O nome do poodle de Schopenhauer (1788-1860). Ele costumava levá-lo para fazer as necessidades na praça 

perto da pensão onde morava em Frankfurt. O velho guarda, que o sabia o maior filósofo do mundo, então, 

tolerava o fato, proibido por lei. Este tendo falecido, foi substituído por um jovem guarda que não sabia quem o 

autor de “O mundo...” era. Ao ver o poodle urinar e defecar a seu bel-prazer, infringindo a lei, chamou a atenção 

do filósofo e perguntou-lhe: “Quem você acha que é?” Ao que dono do Ᾱtman retrucou: “Venho-me fazendo 

essa pergunta há 60 anos”. 
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está relacionado ao corpo mental (ao Terceiro de Peirce; pensamento) e este QUARTO seria – 

para Schopenhauer (1788-1860), o “Puro Sujeito da Aperceção” (já presente em Kant). Os 

vendantinos dizem que ele tem três atributos: (i) Sat (seidade); (ii) Chit (consciência 

cósmica); e, (iii) Ananda (beatitude). Mas na verdade ele – como o “Purusha” do “Samkhya-

Yoga” – não tem nenhum atributo, ele é o que somos, um mistério profundo. Esses três 

atributos referem-se, na verdade, aos outros três estados de consciência -, purificados -: (i) Sat 

(seidade), está relacionado ao sono profundo e ao corpo físico (cujas funções são, em grande 

parte, inconscientes); (ii) Chit (consciência ‘cósmica’), está relacionada ao sono com sonhos e 

ao corpo emocional; enquanto (iii) Ananda (beatitude) está relacionada ao estado de vigília e 

ao corpo mental.  

Quando Tranströmer diz, “Ele não nota”, refere-se, naturalmente, ao Purusha em 

relação à Prakrti (emoções, sensações, pensamentos), com a qual todas as pessoas – em sua 

grande maioria – se identificam. (Ver “Maya”, Nota 355) Quando ele se pergunta “O que 

sou?”, a resposta, para as Escolas indianas Samkhya-Yoga e Vedānta, é que ele é o “Purusha” 

ou o “Observador Eterno”. “Perdi-ME”, diz ele. Perdeu-se porque se identificou com a 

“Prakrti”, o devir. (1) pensamentos (terceiro), (2) sensações (segundo), (3) emoções 

(primeiro), são como (1) o vento, (2) a areia das dunas; e, (3) as águas do mar. Todo o 

“processo” do Yoga é buscar “arrear” (a raiz sânscrita “jug” deu o inglês “yoke” e o 

português “jugo”) esse três elementos psíquicos, transmutá-los, reduzir sua apeirônica 

“quantidade” em peirônica “qualidade”. Assim, ao invés de (1) pensar o tempo todo, busca-se 

o Silêncio mental, i.e., mandar o vento parar de soprar, como fez o Cristo no Lago Tiberíades; 

o que surge misteriosamente nesse Vazio é a Criatividade, a Inteligência Pura e a Sabedoria 

(Chit), além da constatação peirceana de que “não somos nós que pensamos; somos 

pensados” (CP 5.289); (2) ao invés de estar sempre “extrovertido” (voltado para fora), como 

dizia Agostinho, “lambendo as coisas” (“colado” nelas), vítimas da “quantidade” no reino das 

sensações, busca-se o recolhimento, ou, como dizia Pascal (1623-62), “ficar quieto em casa”, 

para que, desse Vazio, possa se ver a Beleza; e aí o nosso barco-corpo não afunda no Lago 

Tiberíades; e, temos a certeza de Ser (Sat) de onde nasce a Saúde; e, (3) ao invés de viver 

sempre “molhado” (como dizia Heráclito) e preso no pântano do “apego”, busca-se a 

purificação emocional para que através da água cristalina – sem tempestades com ondas 

gigantes do Lago Tiberíades – possamos sentir Amor; isto é Ananda (Beatitude e Paz). 

Uma das mais belas frases do Corão, é que “Deus está mais próximo de nós do que 

nossa veia jugular” (Corão 50:16); o Primeiro está em nós! O Primeiro somos nós! Com 

Deus, com a Natureza, e com todas as outras pessoas. Mas Deus está tão “próximo” que não 



232 

 

nos damos conta Dele. A história Sufi
480

 é exemplar: “O peixinho perguntou à sua mãe-peixe: 

‘Mãe, Deus é real?’ A mães respondeu: ‘É’. O peixinho: ‘Cadê?’ Ela respondeu: ‘É a água do 

mar!’. O peixinho: ‘Água, que água?’”. Pois é... 

Em “Sinos e trilhos” (1966), Tranströmer diz-nos, em cinco versos fabulosos do 

poema “Winter’s Formulae” (“Fórmulas de inverno”; p. 77):  

 

Eu adormeci entre as andorinhas 

e acordei entre as águias. 

(...) 

Isto não é a África. 

Isto não é a Europa. 

Isto é lugar nenhum senão ‘aqui’. 

 

Se andávamos à procura de um “mapa” e de um “método”, ei-lo. O “método” é 

deixar a companhia das andorinhas – as Hirundinidae andam em bandos e alimentam-se (de 

insetos) em pleno vôo - e “acordar entre as ‘águias’ – as Pandionidaes (de Pan e de Dio), que 

são mais solitárias, e possuem uma excepcional acuidade visual. Deixar as “quantidades”, o 

reino do “múltiplo” ou do “sensível” (doxa) [Segundo, circunferência] e se “introverter” 

(buscar o “centro” do círculo; Primeiro) e se “sublimar” (ascender) para se chegar ao “pico” 

(mosaico) e lá fazer ninho. Esta, sim, é que é uma Topologia deveras interessante. Quanto ao 

“mapa”, veja caro leitor, como quem conhece o “caminho” é claro: Não é lá fora! “Não é na 

África, nem na Europa”. Não é na “circunferência”, mas “aqui”, neste “não lugar”, no 

elemento “monádico”. Poderíamos acrescentar que é sempre “agora”.
481

 Toda a extensão 

espacial deve, então, ser reduzida ao “aqui” e toda a extensão temporal deve ser 

reduzida ao “agora”. Que Agostinho, Mestre Eckhart, Boaventura e João da Cruz – para 

ficar apenas entre os cristãos – saibam disto é compreensível; que um poeta se dê conta disto e 

o descreve, é que é surpreendente... 

 

                                                           
480

 O Sufismo é a corrente cotemplativa e mística do Islã. Metaforicamente, toda a tradição religiosa é como uma 

noz. Tem uma “casca grossa” (endocarpo) que protege a “noz” (juglans regia), que ajuda a eliminar o colesterol 

mau (LDL; ou, Low Density Lipoprotein) e a proteger o coração. Recomendamos duas obras para se conhecer 

melhor o islã: (1) Hans Küng. Islão – Passado, presente e futuro. Coimbra: Edições 70, 2010; e, (2) Rosalie 

Helena de Souza Pereira (Org.). O islã clássico – Itinerários de uma cultura. São Paulo: Perspectiva, 2007. 
481

 Em “O posto fronteiriço” (The Outpost) – parte da obra “Caminhos” (1973), Tranströmer diz: “Lá fora no 

frio eu começo a voar/ como um xamã. (...) Eu engatinho para fora das pedras. Aqui e agora./ Missão: estar 

onde estou./ Mesmo naquele papel ridículo, mortalmente sério/ Eu sou o lugar/ onde a criação está se 

elaborando”. (The New Enigma, 116) Diz Eckhart: “Já diversas vezes tenho dito que Deus cria todo este 

mundo, plena e inteiramente, agora, neste instante”. Sermões alemães 1, Sermão 30, p. 190. E mais, “Mas se 

tomo o instante, este então contém em si todo tempo”. (Ibid., 84) 
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Neste processo em que percorre – com seu olhar de águia - os três universos 

peirceanos -, ainda em “Sinos e trilhos” (1966) -, Tranströmer esclarece um dos maiores 

males que afligiram o século XX,
482

 em cinco versos fabulosos do poema “Sobre a história” 

(p. 80): 

 

Radical e reacionário vivem juntos como em um casamento infeliz. 

Moldados um pelo outro, dependentes um do outro. 

Mas nós que somos seus filhos devemos nos libertar. 

Cada problema chora em sua própria língua. 

Vai que nem um cão-de-caça onde a verdade está espezinhada. 

 

É tão claro que nem demanda explicação; só adicionar o célebre verso do (também) 

poeta William Cullen Bryant (1794-1878): “A verdade, espezinhada, haverá de ressurgir”,
483

 

e o Homem-Símbolo deverá assumir seu estatuto de Terceiro para subsumir essa tola 

bipolaridade [Segundidade].  

Ainda em “Sinos e trilhos” (1966), Tranströmer vai falar-nos do compositor 

norueguês Edvard Grieg (1843-1907), no poema “Um artista do norte” (p. 92): 

 

Eu, Edvard Grieg, andei como homem livre entre os homens. 

(...) 

Eu trouxe-me até aqui para me trancar com o silêncio. 

(...) 

No ano antes de eu morrer enviarei quatro hinos para seguir o rastro de 

Deus. 

Mas isso começa aqui. 

O que está perto. 

O campo de batalha dentro de nós 

onde nós, os Ossos dos Mortos, 

lutam para se tornarem vivos. (nossa ênfase) 

 

Perceba, caro leitor, que isto não é um poema, mas um universo tão rico que 

mereceria um livro só para explorá-la toda. Comecemos pelo primeiro verso. Diz Schelling: 

“Quem saboreou a liberdade pode sentir a ânsia de tornar tudo semelhante a ela, e alargá-

la”.
484

 Volvendo ao “mapa” e “método”, os “sinos tocam” (para despertar o leitor) e “toma-se 

                                                           
482

 Em 500 anos, quando se tiver a perspectiva que se tem hoje do Renascimento florentino, haverá de se ter a 

clareza de que o século XX foi um século entrevado devido à cegueira totalitária. Recomendamos a obra de 

Hannah Arendt. As origens do totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 1989 (1951) para se conhecer 

essa miséria. 
483

 The Battle-Field (1839; “O campo de batalha”), stanza 9 IN On Science and Natural Classes (1902; “Sobre a 

ciência e as classes naturais”) IN EP 2, 122. 
484

 Investigações, 54. 
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a trilha” (a Senda) que leva ao SILÊNCIO; para bom entendeDor, introversão, sublimação.
485

 

A “prece” – “eu enviarei quatro hinos” – ajuda no “processo”. A meta? “To track down God”. 

Aqui a língua inglesa é mais sintética: “seguir os rastros de Deus até encontrá-lo”. Já vimos, 

acima, que “Deus é o que está mais perto”. Ele repete-o: “O que está perto”. Nada está mais 

perto de nós do que nós mesmos [o Primeiro do Terceiro]. A respiração. Não é decerto o 

Terceiro, pois como diz Eckhart,  

 

Um único pensar em acréscimo encobre o ser. Isso, portanto, é, pois 

ordem divina. Onde, pois, Deus encontra igualdade com essa ordem na alma, 

ali o Pai gera seu Filho. A alma deve com todo o poder irromper para 

dentro da sua própria luz. Do poder e da luz salta um ardor, um amor. 

Assim, a alma, com todo seu poder, deve irromper para dentro da ordem 

divina.
486

 (nossa ênfase) 

 

Sobre “a batalha dentro de nós”, ela nos remete – perdoe-nos, caro leitor, pela 

referência à cultura oriental, particularmente à indiana, com que talvez não esteja tão 

familiarizado – à Bhagavad Gīta, o livro sagrado do Hinduísmo, que é uma síntese (séc. VI 

a.C.) de todo o conhecimento espiritual indiano desde os Vedas (1.200 a.C.) e as Upanixades 

(c. 800 a.C.) – cujo contexto é uma “guerra civil” entre o Terceiro [vida contemplativa] e o 

Segundo [vida ativa]. A vida ativa (Karma Margha) tinha sido proposta pelos Vedas; a vida 

contemplativa (Jñana Margha)
487

 tinha sido adotada por aqueles que deixaram a sociedade 

para buscar Deus (Brahman), cujo exemplo mais conhecido é o de Sidarta Gautama (563-483 

a.C.),
488

 que deixou seu palácio-shopping center (em que seu pai o manteve ‘prisioneiro’), 
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 “A sublimatio é uma ascensão que nos eleva acima do emaranhado, confinador da existência terrestre, 

imediata, e de suas particularidades concretas, pessoais, mas, ao mesmo tempo, ranto mais distantes ficamos da 

vida real e tanto menor nossa capacidade de agir sobre aquilo que percebemos. Tornam-nos espectadores 

magníficos, mas impotentes”. Edward F. Edinger. Anatomia da psique – O simbolismo alquímico na 

psicoterapia. São Paulo: Cultrix, 1995, p. 136. Portanto, como ela está relacionada ao Albedo [Terceiro], sobre o 

que já exposemus, a volta [Rubedo] subentende que já se tenha ido, senão o Primeiro [Sentimento] não é puro, 

“admirável”, como diz Peirce, mas pesado, pantanoso, paralizante [Nigredo]. 
486

 Mestre Eckhart. Sermões alemães 1, Sermão 30, p. 196-97. 
487

 A palavra grega “Gnose” deriva do sânscrito “Jñana”. Devemos ao orientalista inglês Sir William Jones 

(1746-94) a divulgação do sânscrito na Europa. Falando na Asian Society em Calcutá a 2/2/1786, disse: “A 

linguagem Sânscrita, seja qual for sua idade, é de uma linda estrutura; mais perfeita que o grego, mais copiosa 

que o latim, e mais precisamente refinada que ambas, ainda compartilha com ambos uma forte afinidade, tanto 

nas raízes dos verbos quanto nas formas de gramática, que não pode ter sido criada por acidente; é, na verdade, 

tão forte, que nenhum filólogo poderia examinar as três sem acreditar que tenham nascido de uma fonte comum, 

que, talvez, nem exista mais”. 
488

 O verdadeiramente grandioso Gregório, o Grande, fala da importância d’“O Contemplativo em Ação” e 

associa a linda e lúcida, mas estéril Raquel à vida contemplativa [Razão Pura, Terceiro] e a feia e cega, mas 

fecunda Lia, à vida ativa. Bernard McGinn. The Growth of Mysticism – Gregory the Great through the 21th 

Century. New York: Crossroad, 2007, p. 36. Estamos de volta à questão posta por Kant: “pensamentos sem 

conteúdo [empíricos] são vazios; intuições sem conceitos [racionais] são cegas”. (CRP, 89). Agradeço um ano de 

aulas sobre este tema com o professor Valverde (2009). 
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após conhecer, aos 29 anos, (i) a velhice, (ii) a doença, (iii) a morte; e, (iv) um anacoreta, e 

resolver se dedicar à busca do autoconhecimento.  

Vyasa, o poeta mítico, teria vislumbrado uma saída para esse impasse: a melhor vida 

seria permanecer no burgo e conjugar a vita ativa (segundo; karma margha) com a vita 

contemplativa (terceiro; jñana margha) – na vida devota, i.e., seguir a Bhakti Margha, uma 

vida centrada no Primeiro do Terceiro e de devoção ao Primeiro (Ágape). Na Bhagavad 

Gīta
489

 (A Canção do Senhor), dá-se uma guerra civil (interior), entre o sensível (segundo) e o 

inteligível (terceiro), e quem ganha a guerra é – filebicamente - o Inteligível (terceiro), na 

figura de Arjuna, auxiliado pelo avatar Krishna (Deus), de quem se torna devoto (Primeiro). 

É no Primeiro que está o Amor e a Vida, onde “os Ossos dos Mortos lutam para se 

tornarem vivos”. Ali, no Primeiro, ninguém, de fato, morre. Em “Prelúdios” (“Vendo na 

escuridão”), Tranströmer diz: 

 

Duas verdades aproximam-se. Uma move-se de dentro, outra move-se  

de fora 

e onde elas se encontram temos a oportunidade de nos vermos. 

Aquele nota o que está acontencendo grita desesperado: “Para! 

Seja lá o que você quiser, desde que evite me conhecer”. (nossa ênfase) 

 

As doenças talvez sejam as “consequências práticas” daqueles que “evitam se 

conhecer” mais profundamente. O problema é que esse sujeito sem predicados admiráveis que 

não quer se conhecer é um “daqueles muitos que compram e vendem pessoas e acreditam que 

todo mundo pode ser comprado”. (Tranströmer. “Schubertiana”, 5, IN “A barreira da 

verdade”, p. 150)  

Em “Vendo na escuridão” (1966) -, que não é para qualquer um -, Tranströmer vai 

contar-nos uma história, no poema “O nome” (p. 99): 

 

Fico com sono durante uma viagem de carro e levo o carro para debaixo de 

umas árvores à margem da estrada. Enrolo-me no banco de trás do carro e 

durmo. Horas. A noite cai. 

De repente acordo e não sei onde estou. Desperto, mas não ajuda. Onde 

estou? QUEM sou eu? Eu sou alguma coisa que acorda no banco de trás, 

torce-se em pânico como um gato em um saco. Quem? 

Finalmente minha vida retorna. Meu nome aparece como um anjo. Fora dos 

muros um sinal de trombeta soa (como na Abertura de Leonora)
490

 e os 

passos dos que resgatam descem sabidamente da autoestrada. Sou eu! Sou 

eu! (nossa ênfase) 
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 Recomendamos a leitura da versão de Swami Kriyananda. A essência do Bhagavad Gita. São Paulo: 

Pensamento, 2007. 
490

 Obra de Beethoven. 
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Mas impossível esquecer a luta de quinze segundos no inferno do olvido, a 

alguns metros da estrada principal, onde o trânsito passa voando com suas 

lanternas ligadas. 

 

A pergunta de Ramana Maharshi (1869-1950),
491

 geralmente considerado o maior 

mestre (Jñana Margha) da Índia no século XX, é precisamente: “Who am I?” (“Quem sou 

eu?”). Quando não há mais atividade física, emocional ou mental, i.e., quando a Prakṛti está 

totalmente aquietada, “quem [ou o quê] sou eu?” O “Puruṣa” (Sāṃkhya-Yoga), “O 

Observador Eterno” (Vedānta), o “Sem Nome”, o “Mistério Tremendo” – que é o que de fato 

somos -, mas para tornar a experiência mais familiar para o leitor, vamos citar Agostinho: 

 

10. O descortinar do mistério divino. 

 

16. Em seguida aconselhado a voltar a mim mesmo, recolhi-me ao coração 

[Primeiro do Terceiro], conduzido por Vós. 

Pude fazê-lo, porque Vos tornarnes meu auxílio. 

Entrei, e, com aquela vista da minha alma, vi, acima do meu espírito, a Luz 

imutável. Esta não era o brilho vulgar que é visível a todo homem, nem era 

do mesmo gênero, embora fosse maior. Era como se brilhassse muito mais 

clara e abrangesse tudo com a sua grandeza. Não era nada disto, mas outra 

coisa, outra coisa muito diferente de todas estas. (...) 

Quem conhece a Verdade conhece a Luz Imutável, e quem a conhece, 

conhece a Eternidade.
492

  

 

Ao dizer que essas experiências se dão “à margem da autoestrada” – do “Main 

Stream” -, i.e., do Segundo [vida ativa] e do Terceiro [vita contemplativa], é genial.  

Em “As congregações dispersas”, parte de “Caminhos”, depois de dizer com 

propriedade que “Fizemos um esforço, mostrando nossas casas./ O visitante pensou: você 

vive muito bem./ A favela está dentro de você”, (p. 122) o poeta Nobel fala daquela Luz: 

 

O sonâmbulo Nicodemo em seu caminho 

rumo ao Endereço. Quem tem o endereço? 

Sei não. Mas é para lá que estamos indo. 
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 Ver C. G. Jung. O santo hindu IN Psicologia da religião ocidental e oriental.  
492

 Agostinho. Confissões. São Paulo: Abril, 1980, p. 117. Em “Vermeer” (“Para os vivos e para os mortos”, 

1989), Tranströmer diz: “Dói atravessar paredes, deixa-o doente/ mas é necessário./ O mundo é um. Mas as 

paredes.../ E a parede é parte de você -/ nós sabemos ou nós não sabemos, mas é verdade para todos nós/ exceto 

para as crianças. Nenhuma parede para elas./ O céu claro encostou-se na parede./ É como uma prece ao vazio./ e 

o vazio vira sua  face para nós/ e murmura,/ ‘Eu não estou vazio. Eu estou aberto’”. (p. 192) 
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Em “Bálticos” (1974), o “poema 5” (p. 136), ele diz que vai devagar: 

 

Irmã caracol 

(...) 

Como parecida comigo em minha busca! 

 

 

Remete-nos ao poeta Kobayasi Issa (1763-1827) e seu Haikai:
493

 

 

Devagar, devagarinho 

o caracol sobe 

o monte Fuji. 

 

Talvez seja um equívoco achar que temos que subir o monte Fuji (interior), de algum 

“exercício espiritual”, de um “mapa” e de um “método”, como diria Huineng (638-713), o 

sábio budista Ch’an.
494

 Se já estivéssemos “secos”, como diz Heráclito... 

Diz Tranströmer em “Breve pausa em um recital de órgão”, em “A louca praça do 

mercado” (1983):  

 

Eu revivo um sonho. Estou em pé sozinho no adro (pátio da igreja; 

cemitério). Em toda parte 

urze brilha 

tão longe quanto a vista alcança. Por quem estou esperando? Um amigo. 

Porque ele  

não vem? Ele já está aqui. 

 

O Primeiro nunca deixou de estar “aqui”. O problema é aquele do peixinho na 

história Sufi. (Ver p. 232) É como diz Eckhart: 
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 Em 1991 Tomas Tranströmer teve um derrame que o mantém preso ao leito; mas, diz ele, “Sempre dá para 

escrever alguns haikais”. 
494

 Ver as fabulosas estórias do cozinheiro chinês, Huineng IN D. T. Suzuki. Essays in Zen Buddhism. Como sei 

que as chances do leitor comprar a obra e ler as estórias são remotas, vamos contar apenas uma. Huineng (638-

713), que despertara subitamente ao ouvir alguém recitar o Sūtra do Diamante, foi trabalhar no Monastério 

Ch’an da Montanha Huang Mei sob o Quinto Patriarca, Hongren. Como era analfabeto -, e para protegê-lo -, 

Hongren (601-74) nomeou-o cozinheiro. Um dia Hongren propôs que os monges participassem de uma 

competição para encontrar o seu substituto. Shenxiu escreveu, então o seguinte gatha na parede do monastério: 

“O corpo é a árvore de Bodhi,/ a mente é um espelho brilhante./ Com cuidado a limpamos continuamente,/ sem 

deixar que o pó acumule”. Todos tinham a certeza de que ele seria o Sexto Patriarca. Porém, na noite seguinte, 

Huineng pediu para um oficial do mosteiro escrever o seguinte gatha debaixo do de Shenxiu: “Bodhi não é uma 

árvore/ nem a mente um espelho brilhante/ já que tudo é vazio em essência/ onde pode o pó acumular?”. 

Hongren nomeou-o Sexto Patriarca, mas enviou-o, clandestino, para o Sul, onde ficou 15 anos, até começar a 

receber os futuros membros de sua escola, a de “rápido entendimento”. Quer seja, o importante não é o terceiro 

do terceiro (como exposto por Shenxiu), mas o primeiro do terceiro (Huineng). É necessário um “aprendizado de 

desaprender”, (Caeiro) a que já aludimos ao falarmos da via negativa em Dionísio, o Areopagita (Nota 446) e 

João Escoto Eriúgena (Nota 356). 
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Aquele que ali é sem nome, que é uma negação de todos os nomes e que 

jamais recebeu um nome. E por isso o profeta falou: ‘Na verdade, tu és o 

Deus escondido’ (Is 45,15) no fundo da alma, onde o fundo de Deus e o 

fundo da alma são um fundo. Quanto mais a ti se procura, tanto menos a ti se 

encontra. Tu deves procurá-lo assim que não o encontres em nenhum lugar. 

Se não o procuras, então o encontras. (nossa ênfase)
495

 

 

Em “Molokai” (p. 178; ilha havaiana), ainda em “A louca praça do mercado” 

(1983), ele explica a razão do problema: 

 

Faz silêncio aqui, como o silêncio quando a águia se aproxima. 

Há bosques que perdoam tudo, mas não esquecem nada. 

Damien,
496

 por amor, escolheu a vida e a obscuridade. Ele recebeu morte e 

fama. 

Mas nós vemos estes eventos do lado errado: um monte de pedras ao 

invés da face da esfinge. 

 

Nós não sabemos mais ler os “sinais” do Senhor que está em Delfos de Heráclito 

(Terceiro do Primeiro). Tudo é veloz (S1 de Khaneman), superficial e descartável. Mera 

mecadoria. Inclusive as pessoas.  

Em “Ruas em Xangai” (p. 185) -, que faz parte do livro “Para os vivos e para os 

mortos” (1989) -, ele diz-nos: 

 

Estou rodeado de sinais que não sei interpretar. Eu sou totalmente 

analfabeto. 

Mas eu já paguei o que devia e tenho recibos para tudo. 

Eu já acumulei tantos recibos ilegíveis. 

Sou uma velha árvore com folhas secas que estão suspensas e não 

conseguem cair no chão.  

 

Deve ser difícil envelhecer e descobrir que sua única função no decorrer da 

existência foi transformar tudo em deserto. E descobrir-se deserdado de tudo e de todos, 

“enterrado entre recibos”.  

Àquele que, ao invés, teve a coragem de se “converter”, de se arrancar da estulta 

extroversão plena, que ousou se introverter e sublimar, e que, ao retornar, fez de sua 

existência um exercício de transformar o deserto em óasis, onde está aquela Fonte de Água 

Viva [Primeiro], a esse, Tranströmer diz, 

 

                                                           
495

 Mestre Eckhart. Sermões alemães 1, Sermão 30, p. 119. Ver Schubach, Nota 460. 
496

 Decerto que não se trata da obra-prima de Herman Hesse (1877-1962), o Nobel de 1946, mas vale a leitura da 

obra iniciática em que o jovem Emil Sinclair aprende de Max Demian. 
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Não tenha vergonha de ser humano, tenha orgulho! 

Dentro de si, abóbada abre-se atrás de abóboda sem fim. 

Você jamais será completo, é para ser assim.
497

 

 

Peirce, em sua Heurística, jamais nos ilude. Remetemos o leitor ao ensaio 

“Imortalidade à luz do sinequismo”, no Apêndice, em que temos o Peirce mais lúcido. Nem 

qualquer grande filósofo, como Schelling; nem um sábio, como Emerson; e muito menos 

qualquer grande místico, como Eckhart. A grandeza do Homem-Símbolo – de que deve 

orgulhar-se - está no fato de que, anterior à sua própria Existência (Segundo) há nele um Ícone 

Sagrado, um Primeiro, que é ele... e o Todo (tudo e todos). 

A grandeza de um poeta como Tomas Transrömer reside no fato de que é capaz de 

nos revelar o “Caminho Real do Retorno ao Um”, que sempre esteve e estará “Aqui” e 

sempre esteve e estará no “Agora”, a cada instante entre o Big Bang e o Big Crunch, pois 

como diz Eckhart, “Ele [o grande enigma] é o chão de todas as criaturas”.
498
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 “Arcos romanescos” em “Para os vivos e para os mortos” (1989), p. 191).   
498

 Mestre Eckhart. Sermões alemães 1, 110. 



240 

 

CONCLUSÃO 

 

Fantástico sentir como meu poema cresce 

enquanto eu mesmo encolho. 

Ele cresce, e toma meu lugar.  

Ele põe-me de lado. 

Ele atira-me para fora do ninho. 

O poema está pronto.
499  

 

Estar consciente nada mais é do que sentir”.
500

 

 

O elemento monádico (presentidade) não está no tempo; trata-se de uma 

“consciência em que não há comparação, nenhuma relação, nenhuma 

multiplicidade reconhecida, nenhuma mudança, nenhuma reflexão”, (…) 

“nada além de um simples caráter positivo”, quer seja, “uma qualidade de 

sentimento”.
501

  

 

Nunca antes fui místico; mas agora sou.
502

  

 

Se, por outro lado, uma pessoa não teve nenhuma experiência religiosa, 

então qualquer religião não uma afetação, é impossível para ela; e o único 

curso que vale a pena é esperar em silêncio até que tal experiência lhe 

chegue. Nenhuma quantidade de especulação pode substituir a experiência. 
503 

 

Esta opus não nasceu pronta, foi gestada - com toda a riqueza de primeiros, 

segundos e terceiros próprios de uma gestação. Fez-se. Agora, na Conclusão, podemos, 

enfim, olhar a filha que acabamos de dar à luz. Olhamos para ela embevecidos e tomados por 

aquela perplexidade ou espanto que é a gênese de toda a Filosofia (Platão). E ela fala! 

  Logos, vamos ouvi-la. “Sou uma Água viva (Cnidário), que vive no Oceano como 

componente do Zooplâncton. Sou composta 99% de água, do Oceano, minha Mãe, elemento 

Primeiro, e o 1% restante, o Segundo [Existência; esqueleto hidrostático] é do DNA do meu 

Pai, Charles Sanders Peirce”. Este Segundo parece uma Catedral, naturalmente, viva, e 

enervada de um Terceiro (sistema nervoso), que é sua vida Inteligente, porque interliga – 

eletricamente - todas as suas partes. Trata-se de um “saco gelatinoso” com SIMETRIA 
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 Tomas Tranströmer. Pássaros da manhã. IN “Sinos e trilhos” (1966), p. 88. Veja 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Jellyfish  
500

 Peirce. The Basis of Pragmaticism in Phaneroscopy; 1905; “As bases do pragmaticismo na faneroscopia” IN 

EP 2, 367. 
501

 Peirce. On Phenomenology (1903; “Sobre fenomenologia”) IN EP 2, 149-150. 
502

 Peirce IN Brent, 1998, pp. 209-10. 
503

 Peirce IN Brent, 1998, 0. 210. “A experiência é nossa única mestra”. On Phenomenology (2/4/1903; “Sobre 

fenomenologia”) IN EP 2, 153. “Todos admitimos que a Experiência é nossa grande Mestra; e a Dama 

Experiência pratica um método pedagógico que brota de sua própria natureza afável e complacente. Seu modo 

favorito de ensinar é através de piadas práticas, - quanto mais cruéis melhor. Para descrevê-la de modo mais 

exato, a Experiência invariavelmente ensina-nos por meio de surpresas”. The Seven Systems of Metaphysics 

(16/4/1903; “Os sete sistemas de metafísica”) IN EP 2, 195. 
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RADIAL (veja seu Diagrama-Raio-X no Apêndice 4) e, para se defender do mundo dos “fatos 

brutos” (Segundidade), ela traz em sua epiderme coroas de tentáculos com células urticantes 

(cnidócitos), capazes de ejetar um minúsculo espinho, que contém uma toxina, o nematocisto. 

Perguntei-lhe quantos anos tinha. “Tenho 700 milhões de anos e sou o mais antigo dos seres 

de múltiplos órgãos no planeta Terra”.
504

 Tat twam asi.
505

 

“Veja”, prossegue ela, “que – matematicamente – sou um Diagrama que contém 

três elementos, o monádico, o diádico e o triádico -, mas que ‘nado’, por assim dizer, em um 

Continuum [Primeiro], que é (o infinito útero aquoso de) minha Mãe”. E, como vimos a partir 

da página 34 – em relação à Matemática -, no Continuum, os “pontos” (existentes) são meras 

possibilia. Como triádico é capaz de uma lógica dos relativos, i.e., é capaz de mediar entre o 

Segundo (Existência; Necessidade) e o Primeiro (Liberdade); como diádico, ela é capaz de 

co-Existir entre os outros Segundos do Oceano Primeiro, sua Mãe. “Dela vim, nela tenho 

minha vida, nela me dissolverei. Por ser composta 99% dela, sou quase que totalmente 

TRANSPARENTE, e não me angustio com o fato de assim ser”, diz ela. 

“Veja”, prossegue ela, “como – filosoficamente – sou um fenômeno, capaz de me 

impor uma normatividade e reflexão metafísica”. A partir da página 41, vimos como ela, 

fenomenologicamente, possui Qualidade de Sentimento [Primeiro, fundada no elemento 

monádico na Matemática], Existência [Segundo, fundada no elemento diádico na 

Matemática] e Capacidade de Adquirir Hábitos [Terceiro, fundada no elemento triádico na 

Matemática]. A partir da página 55, vimos como ela é capaz de se impor certa normatividade 

científica, Estética [fundada no elemento monádico na Matemática e na Primeira categoria 

fenomenológica], Ética [fundada no elemento diádico na Matemática e na Segunda categoria 

fenomenológica] e Lógica [fundada no elemento triádico na Matemática e na Terceira 

categoria fenomenológica, com sua Gramática Especulativa (Classificação dos Signos), 

Crítica (Abdução, Dedução e Indução) e Metodêutica (Pragmaticismo)]. E, a partir da página 

96, vimos como ela é capaz de reflexão metafísica, ontológica [é impulsionada pelo Ágape], 

cosmológica [Sinequismo] e metafísica religiosa [retorno ao Um]. 

“Por fim”, segue ela dizendo, “vimos, heuristicamente, como – idioscopicamente (a 

partir da página 118) – me manifestei como um elemento passível de ser entendida como uma 

entidade física (atômica, bio-química e astronômica) e como uma entidade psíquica 

(psicológica, religiosa e poética). Eu sou, ao fim e ao cabo, a Esfinge – aquela à qual se refere 
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Emerson em seu poema-filosófico -: metade leão (natural; Cianea capilata) e metade homem 

(psíquica)”.  

“E quanto à Parte 2 de nossa opus – a partir da página 125-126 (Ciências Naturais)?”, 

perguntei-lhe. Ela esclarece que “[N]a Física, com Hawking e Mlodinov fomos capazes de 

compreender que ‘[B]asta mudar as regras do nosso universo só um pouquinho, e acabam-se 

as condições para nossa existência!’ (O grande projeto, p. 117) e que ‘[N]ão fosse por uma 

série de coincidências espantosas dos detalhes precisos das leis físicas, parece que nós, 

humanos e a formas de vida semelhantes, jamais teríamos aparecido’. (Ibid., 118)”  

E ela cita, de memória, os astrofísicos, 

 

O que podemos deduzir dessas coincidências? Sorte na forma e natureza 

precisas das leis físicas fundamentais é uma espécie distinta da sorte 

encontrada nos fatores ambientais. Não pode ser explicada tão facilmente e 

tem implicações físicas e filosóficas mais profundas. Nosso universo e suas 

leis parecem seguir um projeto feito sob medida e que, for para realmente 

existirmos, deixa pouca margem para alterações. Isso não é simples de 

explicar e suscita a questão natural de por que é desse modo. (H & M, 119)  

 

A recente descoberta de que tantas leis naturais têm uma extrema sintonia 

fina pode levar ao menos alguns de nós de volta à velha ideia de que este 

grande projeto é obra de algum grande projetista. (H & M, 120) 

 

 “A questão”, diz ela, “é que a resolução do mistério do universo não pode ser 

encontrada pela Física, porque, como diz Planck, ‘Nunca resolveremos o mistério do 

universo, porque nós é que somos o mistério’. (Max Planck IN Horgan, 208)”. “Bem 

lembrado”, retorqui. 

 Recordei-lhe o quanto vimos na Bio-Química (a partir da página 143), com recurso a 

Schrödinger sobre a passagem “miraculosa” do mundo atômico (Física) para o mundo dos 

elementos (Química) e deste para o universo da molecular (Biologia) e que “uma molécula é 

um sólido”, i.e., um cristal”, (What Is Life?, 60), e que, com Shechtman (p. 164), vimos como 

há um universo anterior ao cristal, os “quase-cristais”. Ela recordou-nos que, “[M]ais 

importante ainda é a solução que vimos o Nobel de Física propor (Upanishads, Aldous 

Huxley) para o milagre da Bio-Química, àquela de Niels Bohr”: 

 

A tarefa da ciência é reduzir todos os mistérios a trivialidades. Mas a ciência 

humana não vai, e não pode, resolver o problema de ‘como posso saber se 

você tem consciência’. Só há um modo de resolvê-lo: transformar todas as 

mentes numa só. (Niels Bohr IN Horgan, 237) 
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“E Jung?”, lembrou-me ela. 

 

Em seguida o físico austríaco mostra como o grande problema da 

“objectivação” é que quando eu esqueço – ou finjo que não é o caso! – que 

“eu mesmo também faço parte deste mundo material real à minha volta”, 

(Ibid., 119; nossa ênfase) então – e ele cita C. G.Jung – “nossa visão do 

mundo torna-se ‘descolorida, fria e muda’” (Ibid., ibidem) e “nossa mente 

consciente em si permanece uma estranha dentro desse constructo”. 

(Schrödinger, What Is Life?, 122) 

 

A matéria e a energia parecem granulares em estrutura, e assim parece a   

“vida”, mas não é assim com a mente, (What Is Life?, 134) pois “a mente é 

sempre agora. Não há nem um antes nem um depois para a mente. Há 

apenas um agora que inclui memórias e expectativas”. (What Is Life?, 135) 
  

 

Recordei-lhe que, “quanto à questão entre matéria e consciência”, Peirce já dissera, 

 

 
“[V]endo uma coisa de fora, considerando suas relações de ação e reação  

com as outras coisas, isso parece como matéria. Vendo uma coisa de dentro, 

olhando para seu caráter imediato como sentimento, ela parece como 

consciência. Estas duas visões estão combinadas quando nos lembrarmos 

que as leis mecânicas nada mais são senão hábitos adquiridos, como todas 

as regularidades da mente, incluindo a tendência a adquirir hábitos em si; e 

que esta ação do hábito nada mais é do que generalização, e a generalização 

nada mais é do que a expansão de sentimentos. Mas a questão é, como é que 

as ideias gerais aparecem na teoria molecular do protoplasma?” Peirce. 

Man’s Glassy Essence (1892; “A essência vítrea do homem”) IN EP 1, 349. 

 

 

E perguntei-lhe se tinha gostado da parte relativa à Astronomia – a partir da página 

166 -, em ouvimos Penrose dizer, “[E]u estou sugerindo que o universo como um todo deve 

ser visto como um multiforme conformal estendido consistindo de uma (possivelmente 

infinita) sucessão de aeons, cada qual parecendo ter toda uma história de universo em 

expansão.  (Penrose, 147; p. 179 da Tese)  

Ela respondeu: “Há, portanto, ondas e marés [Segundo], mas o Oceano [Primeiro] 

permanece como seu Grund e esse Fundo é, mais que Inteligente, Sábio”. E recordou-nos 

sobre o que disse Andrei Linde, o físico russo, que John Horgan (“O fim da ciência”) 

entrevistou  e que citou em “O fim da cosmologia” (p. 127-), para quem, “a ciência não está 

perto de uma solução [para o enigma cosmológico], pois “ele [o cientista] não considera a 

consciência. A física estuda a matéria, e a consciência não é matéria”. (Horgan, 132) 
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E perguntei-lhe o que ela achara da Psicologia na Parte 2 de nossa opus – a partir da 

página 182 (Ciências Psíquicas) – com recurso a Daniel Khaneman. Ela disse-nos que o que 

mais gostara fora do fato de Khaneman esclarecera que “o homem-símbolo – e as 

comunidades a que pertence – se tornam ‘águas mortas’, quando vitimados pel’‘a ilusão da 

validade e habilidade’, de que ‘a comunidade de crentes de mente semelhante’ é presa 

[fácil]”. (Thinking: Fast and Slow, 217) E que gostara da solução oferecida por ele: “a 

importância da ‘visão de fora”. Ela referia-se ao Sistema 2; Ibid., 245), à vida reflexiva, como 

proposta por Peirce.  

“E”, perguntei-lhe, “sobre a importância do discernimento para saber distinguir entre 

um empreendimento honrado, mas falível, que é o científico-tecnológico (e sua prática 

techné) & as ‘questões de importância vital’: Deus, Alma e Liberdade, todos ‘objetos’ 

primeiros”.  

Ela respondeu que “essa era, de fato, a parte mais importante desta Tese”, quer seja, 

“aquela relativa à Religião”, a partir da página 199.  Perguntei-lhe se gostara da tese de Peter 

Harrison, para quem, (1) o empreendimento científico teve seu nascedouro no mito da Queda 

de Adão e na tentativa dos primeiros cientistas, há 500 anos, em recuperar esse Saber através 

da instituição da Ciência. Ela disse que sim, mas que o que mais gostara fora, (2) “que o 

próprio empreendimento científico, segundo Peirce, devido ao seu estatuto ontológico, era 

falibilista e, assim, não podia responder às “questões de importância vital” e, portanto, 

precisamos de um “mapa” e de um “método” mais profundos do que a Teologia e estes só 

podem ser-nos dados pela ‘mística’, em textos como os de Agostinho, o Pseudo-Dionísio, o 

Areopagita e Mestre Eckhart”. Para ela, “[F]oram eles que nos mostraram como é necessário 

voltar à minha TRANSPARÊNCIA, eu que sou o ancestral mais antigo, a Àgua-Viva (repetiu, 

“VIVA”), e que, para tanto, devíamos realizar um exercício de “retorno ao Um” dentro de 

nós, pois o Primeiro está dentro de nós, como Ícone Imortal”.  

Recordou-nos a frase de John Haught, 

 

É necessário um treinamento especial da mente humana para reconhecer os 

níveis de ser hierarquicamente emergentes. Especialidade química não basta. 

De modo análogo, a maioria das religiões e filosofias tradicionais têm 

insistido que ser capaz de ler um propósito no universo exige que a pessoa, 

primeiro, passe por uma transformação pessoal que prepararia sua 

consciência para ser fisgada e transportada pela realidade e significado 

último. (John Haught IN Peter Harrison, 2010, p. 269) 
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E, emocionada, citou Agostinho, 

 

Tarde Vos amei, ó Beleza tão antiga e tão nova, tarde Vos amei. Eis que 

habitáveis dentro de mim, e eu lá fora a procurar-Vos. (Confissões, 27 IN 

Agostinho. São Paulo: Abril, 1980, p. 190). 

 

E, por fim, perguntei-lhe sobre a parte final, sobre a Poesia do poeta Nobel de 2011, 

o sueco Tomas Tranströmer, a partir da página 218. 

Ela perguntou se poderia escolher os poemas que mais amara.  

Como recusar?  

E assim, ela citou, primeiro, um poema da obra “Sinos e trilhos” (1966), que fala do 

compositor norueguês Edvard Grieg (1843-1907), no poema “Um artista do norte” (p. 92): 

 

Eu, Edvard Grieg, andei como homem livre entre os homens. 

(...) 

Eu trouxe-me até aqui para me trancar com o silêncio. 

(...) 

No ano antes de eu morrer enviarei quatro hinos para seguir o rastro de 

Deus. 

Mas isso começa aqui. 

O que está perto. 

O campo de batalha dentro de nós 

onde nós, os Ossos dos Mortos, 

lutam para se tornarem vivos. 

 

Adorei a escolha, pois imaginei que, com este trabalho “os Ossos de Peirce”, seu pai, 

pudessem ter sido “ressuscitados dos mortos”, quer seja, da visão unilateral, e ter ganho sua 

verdadeira estatura, pois, como Damien, no poema “Molokai”, de Tranströmer, PEIRCE, 

isolado em Arisbe, pôde dar-nos tudo o que nos deu porque PENSOU-SENTIU: 

 

Faz silêncio aqui, como o silêncio quando a águia se aproxima. 

Há bosques que perdoam tudo, mas não esquecem nada. 

Damien, por amor, escolheu a vida e a obscuridade. Ele recebeu morte e 

fama. 

Mas nós vemos estes eventos do lado errado: um monte de pedras ao 

invés da face da esfinge.
506
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APÊNDICE 

 

1. O poema The Sphynx (1867; “A esfinge”) de Emerson e sua tradução 

 
 

I 

 
Verso 1  The Sphinx is drowsy,  A Esfinge está sonolenta, 

Verso 2  Her wings are furled:   Suas asas estão recolhidas: 

Verso 3  Her ear is heavy,   Sua audição está modorrenta, 

Verso 4  She broods on the world.  Triste, sobre o mundo, medita. 

Verso 5  “Who’ll tell me my secret,  “Quem meu segredo me dirá, 

Verso 6  The ages have kept?   O que as eras encobriram? _ 

Verso 7  I awaited the seer   Eu esperei o profeta 

Verso 8  While they slumbered and slept: _ Enquanto eles cochilaram e dormiram: _ 

 

 

II 
 

Verso 9  “The fate of the man-child,  “O destino do homem-criança, 

Verso 10 The meaning of man;   O significado do ser humano; 

Verso 11 Known fruit of the unknown;  Conhecido fruto do desconhecido; 

Verso 12 Daedalian plan;   Plano dedaliano; 

Verso 13 Out of sleeping a waking,  Do sono ao despertar, 

Verso 14 Out of waking a sleep;  Do despertar ao sono profundo; 

Verso 15 Life death overtaking;   A vida à morte a ultrapassar; 

Verso 16 Deep underneath deep?  Fundo sob fundo? 

 

 

III 
 

Verso 17 Erect as a sunbeam,   Ereta como um raio de sol, 

Verso 18 Upspringeth the palm;  A palmeira cresce palmo a palmo; 

Verso 19 The elephant browses,  O elefante pasta, 

Verso 20 Undaunted and calm;   Indômito e calmo; 

Verso 21 In beautiful motion   Com movimentos belos 

Verso 22 The thrush plies his wings;  O tordo suas asas comanda; 

Verso 23 Kind leaves of his covert,  Gentis folhas de seu esconderijo, 

Verso 24 Your silence he sings.   Teu silêncio ele canta. 

 

 

IV 
 

Verso 25  “The waves, unashaméd,  “As ondas, sem pejo, 

Verso 26 In difference sweet,   Docemente diferentes em tudo,  

Verso 27 Play glad with the breezes,  Brincam prazerosas com as brisas, 

Verso 28 Old playfellows meet;   Se encontram como velhos amigos de ludo;  

Verso 29 The journeying atoms,  Os átomos em jornada, 

Verso 30 Primordial wholes,   Primordiais totalidades, 

Verso 31 Firmly draw, firmly drive,  Firmemente desenham e dirigem, 

Verso 32 By their animate poles.  Por suas animadas polaridades. 

 

 

V 
 

Verso 33  “Sea, earth, air, sound, silence,  Mar, terra, ar, som, silêncio, 

Verso 34 Plant, quadruped, bird,  Planta, quadrúpede, ave, 
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Verso 35 By one music enchanted,  Por uma música encantados, 

Verso 36 One deity stirred, _   Uma agitada deidade, _ 

Verso 37 Each the other adorning,  Uma à outra adornando, 

Verso 38 Accompany still;   Vindo em seu socorro; 

Verso 39 Night veileth the morning,  A noite a manhã velando, 

Verso 40 The vapor the hill.   E o vapor o morro. 

 

 

VI 
 

Verso 41  “The babe by its mother O bebê ao lado de sua mãe   

Verso 42  Lies bathéd in joy;   Jaz banhado em enlevo; 

Verso 43  Glide its hours uncounted, _ Planam suas horas incontáveis, _ 

Verso 44  The sun is its toy;  O sol é seu brinquedo;  

Verso 45  Shines the peace of all being,  Brilha a paz de todo o ser, 

Verso 46  Without cloud, in its eyes;  Seus olhos nenhuma nuvem traz; 

Verso 47  And the sum of the world  E o mundo em sua totalidade 

Verso 48  In soft miniature lies.   Em delicada miniatura jaz. 

 

 

VII 
 

Verso 49   “But man crouches and blushes, Mas o homem se encolhe e ruboriza,   

Verso 50  Absconds and conceals;  Escapule e oculta; 

Verso 51  He creepeth and peepeth,  Ele move-se furtivamente e espreita, 

Verso 52  He palters and steals;   Ele trapaceia e furta; 

Verso 53  Infirm, melancholy,   Enfermo, deprimido, 

Verso 54  Jealous glancing around,  Ciumento, de soslaio mira a cena, 

Verso 55  An oaf, an accomplice,  Um bronco, um cúmplice, 

Verso 56  He poisons the ground.  Ele o solo envenena. 

 

 

VIII 
 

Verso 57  “Out spoke the great mother,  “A grande mãe falou, 

Verso 58  Beholding his fear; _  Pois o temor dele considera; _ 

Verso 59  At the sound of her accents  Ao som de seus sotaques 

Verso 60  Cold shuddered the sphere: _ De frio tremeu a esfera: _ 

Verso 61   ‘Who has drugged my boy’s cup?‘Quem envenenou o copo de meu filho? 

Verso 62  Who has mixed my boy’s bread?  Quem o pão de meu filho amassou? 

Verso 63  Who, with sadness and madness,  Quem, com tristeza e loucura, 

Verso 64  Has turned my child’s head?  A cabeça de minha criança virou? 

 

 

IX 
 

Verso 65  I heard a poet answer   Um poeta responder 

Verso 66  Aloud and cheerfully,   Alto e alegremente, ouvi; 

Verso 67    “Say on, sweet Sphinx! thy dirges “Fala, doce Esfinge! Teus cantos fúnebres 

Verso 68  Are pleasant songs to me.  São canções prazerosas para mim. 

Verso 69  Deep love lieth under   Sob as imagens do tempo 

Verso 70  These pictures of time;  O amor profundo se há alojado; 

Verso 71  They fade in the light of  Elas esmaecem ante a luz 

Verso 72  Their meaning sublime.  De seu sublime significado. 
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X 
 

Verso 73   “The fiend that man harries  “O inimigo que o homem persegue 

Verso 74  Is love of the Best;   É o amor pelo que não pode ser melhorado; 

Verso 75  Yawns the pit of the Dragon,  Escancara-se o abismo do Dragão, 

Verso 76  Lit by rays from the Blest.  Pelos raios dos Abençoados iluminado. 

Verso 77  The lethe of Nature   O esquecimento da Natureza  

Verso 78  Can’t trance him again, Hipnotizá-lo de novo não conseguirão,  

Verso 79  Whose soul sees the perfect,  Àquele cuja alma vê o perfeito, 

Verso 80   Which his eyes seek in vain.  Que seus olhos buscam em vão. 

 

 

     XI 
 

Verso 81    “To vision profounder,  “Para uma visão mais profunda, 

Verso 82   Man’s spirit must dive;  O espírito do homem deve mergulhar;  

Verso 83   His eye-rolling orb   Sua sempre-rolante órbita  

Verso 84   At no goal will arrive;   A nenhuma meta há de chegar; 

Verso 85   The heavens that now draw him  Os espaços celestes que agora o atraem 

Verso 86   With sweetness untold,  Com doçuras indizíveis, 

Verso 87   Once found, _ for new heavens  Uma vez descortinados, _ por novos céus 

Verso 88   He spurneth the old.   Ele os achará desprezíveis. 

 

 

XII 
 

Verso 89    “Pride ruined the angels, “O orgulho arruinou os anjos,  

Verso 90   Their shame them restores;  Recuperou-os o fato de se envergonhar; 

Verso 91   Lurks the joy that is sweetest  O mais doce dos gozos em ferroadas 

Verso 92 In stings of remorse.   De remorso há de se encontrar. 

Verso 93   Have I a lover    Tenho acaso um amante 

Verso 94   Who is noble and free? _  Que é nobre e tem livre passe? _   

Verso 95   I would he were nobler  Quisera que ele fosse mais nobre 

Verso 96   Than to love me.   Do que me amasse. 

 

 

XIII 
 

Verso 97    “Eterne alternation   “Eterna alteração 

Verso 98   Now follows, now flies;  Ora segue, ora voa; 

Verso 99   And under pain, pleasure, _ E sob a dor, prazer _ 

Verso 100   Under pleasure, pain lies.  Sob o prazer, a dor que não escoa. 

Verso 101   Love works at the center,  O amor atua no centro,  

Verso 102   Heart-heaving alway;   Sempre fazendo o coração bater; 

Verso 103   Forth speed the strong pulses  Para adiante avançam os pulsos fortes 

Verso 104   To the borders of day.   Até o dia anoitecer. 

 

 

XIV 
 

     Verso 105    “Dull Sphinx, Jove keep thy five wits’ “Apática Esfinge, que Júpiter mantenha 

      [vossa agudeza de espírito] 

Verso 106   Thy sight is growing blear;  Tua visão está ficando turva; 

Verso 107   Rue, myrrh and cummin for the Sphinx,  Arruda, mirra e cominho para a  

     [Esfinge,] 

Verso 108   Her muddy eyes to clear!”  Para promover, da lama de seus olhos, a purga!” 

Verso 109   The old Sphinx bit her thick lip, _ A velha Esfinge mordeu seu lábio grosso, _ 

Verso 110   Said, “Who taught thee me to name? Disse, “Quem te ensinou a me nomear? 

Verso 111   I am thy spirit, yoke-fellow;  Eu sou o teu espírito, companheiro; 
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Verso 112   Of thine eye I am eyebeam.  De teu olho eu sou o olhar. 

 

 

XV 
 

Verso 113    “Thou art the unanswered question; “Tu és a pergunta sem resposta; 

Verso 114   Couldst see thy proper eye,  Pudesses ver teu próprio olho, 

Verso 115   Alway it asketh, asketh;  Ele não para de perguntar, perguntar; 

Verso 116   And each answer is a lie.  E cada resposta é uma mentira. 

Verso 117   So take thy question through nature, Então leva tua pergunta à natureza, 

Verso 118   It through thousand natures ply;  Que mil perguntas à naturezas se faça; 

Verso 119   Ask on, thou clothed eternity;  Pergunta sem cessar, tu, eternidade vestida; 

Verso 120   Time is the false reply.  O tempo é a resposta falsa. 

 

 

XVI 
 

Verso 121   Uprose the merry Sphinx,  Ergueu-se a feliz Esfinge, 

Verso 122   And crouched no more in stone;  E não mais submetida, servilmente, à pedra; 

Verso 123   She melted into purple cloud,  Ela esfumou-se em púrpura nuvem, 

Verso 124   She silvered in the moon;  Ela, prateou-se na lua onde, agora, medra; 

Verso 125   She spired into a yellow flame;  Ela espiralou em uma chama amarela; 

Verso 126   She flowered in blossoms red;  Em florescências vermelhas aflorou; 

Verso 127   She flowed into a foaming wave:  Em uma onda espumante ela fluiu: 

Verso 128   She stood Monadnoc’s head.  Ela, a cabeça de Monadnoc, sustentou. 

 

 

XVII 
 

Verso 129   Through a thousand voices  Através de mil vozes 

Verso 130   Spoke the universal dame:  A dama universal falou: 

Verso 131    “Who telleth one of my meanings “Quem decifrar um só de meus significados 

Verso 132   Is master of all I am.”  É senhor de tudo o que sou.” 
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2. Uma Biografia Intelectual de Peirce (1839-1914)  

 

 

1839 – CHARLES SANDERS PEIRCE nasce em Cambridge,
507

 Massachusetts, EUA, do 

matemático de Harvard, Benjamin Peirce
508

 e de Sarah Hunt Mills
509

 

 

1841 - Nasce Oliver Wendell Holmes Jr. (f. 1935), um dos futuros membros do The 

Metaphysical Club. [Ver Louis Menand. The Metaphysical Club, 2001, que dedica o Capítulo 

3 a Holmes, Jr., The Wilderness and After, “A guerra e o que se lhe seguiu”). 

 

1842 - Nasce William James (11/1/1842–1910) e Emerson – que perdera seu filho, Waldo, 

de 5 anos, recentemente - aceita o convite de seu amigo James, Sr. para ser seu padrinho. 

 

1843 - Na Inglaterra, John Stuart Mill (1806-1873) publica seu A System of Logic (“Um 

sistema de lógica”). 

 

1844 - Na Inglaterra, o matemático e filósofo inglês, George Boole (1815–1864) publica seu 

famoso “Ensaio sobre lógica” (método geral em análise) na Philosophical Transactions. 

Boole foi um dos eminentes lógicos que percebeu que os símbolos da operação poderiam ser 

separados daqueles de quantidade e  tratados como objetos distintos de cálculo. Sua principal 

característica era uma perfeita confiança em qualquer resultado obtido pelo tratamento de 

símbolos de acordo com suas leis e condições primeiras e, uma capacidade e poder quase 

inigualáveis em seguir o rastro destes resultados. 

 

1845 - Em 4 de julho de 1845, Henry David Thoreau (1819-1862) construiu sua cabana em 

Walden Pond -, de propriedade de Emerson - onde morou, intermitentemente, durante dois 

anos; quando deixou o local, morou na casa de Emerson, enquanto este saía para suas rodadas 

de palestras. Seu “Journal” (“Diário”) registra que estivera lendo a Bhagavad Gῑtā e os 

“Essays on the Vedas” (1805; “Ensaios sobre os Vedas”) de Henry Thomas Colebrooke 

(1765-1837).
510

 “Fui para os bosques porque desejava viver liveremente, enfrentar apenas os 

                                                           
507

 Joseph Brent diz que Cambridge, “o subúrbio escolástico de Boston” tinha 8.000 habitantes e Boston 85.000 

(JB, 26). 
508

 Benjamin Peirce (4/4/1809 – 6/10/1880) era professor de matemática e astronomia em Harvard (JB, 29). 

Segundo JB ele foi o mais brilhante matemático a aparecer nos EUA antes da Guerra Civil (JB, 30). “Ele 

ensinava matemática como se fora uma prece pitagórica” (JB, 33). Foi ele que, ainda segundo JB, fez lobby em 

Washington para convencer Abbot Lawrence a erigir a Lawrence Scientific School em Harvard em 1847 [onde 

CSP viria a se formar químico]. No biênio de 1853 e 1854 ele foi eleito presidente da Associação Americana 

para o Avanço da Ciência e, em 1863, com Louis Agassiz (1807-73) e outros, ajudou a fundar a Academia 

Nacional de Ciências (JB, 32). Foi ele que apresentou a química a seu filho quando este tinha 8 anos (JB, 47). 
509

 Sarah Hunt Mills era filha do senador Elijah Hunt Mills, substituído mais tarde por Daniel Webster, um 

amigo da família. Charles foi o segundo – e de muitos modos o favorito – entre os 5 filhos do casal Peirce: (1) 

James Mills (1834-1906), professor de matemática, e mais tarde, reitor, de Harvard; (2) CSP; (3) Benjamin Mills 

(1844-1870), que estudou engenharia; (4) Helen Huntington (1845-1923), de quem nos chegou a maior parte da 

correspondência de CSP com a família; e, (5) Herbert Henry Davis (1849-1916), que fez carreira diplomata (JB, 

29). 
510

 Henry Thomas Colebrooke (1765-1837) foi, depois do prodigioso lingüista poliglota William Jones (1746-

94), o maior orientalista (sanscritista) britânico. Colebrooke, que morou onze anos em Calcutá, como funcionário 

do governo britânico na colônia, escreveu, ademais, uma Gramática do sânscrito, também publicada em 1805. 

Outros indologistas famosos foram Sir Monier Monier-Williams (1819-99), famoso por seu colossal Dicionário 

Sânscrito-Inglês (1846) e que foi o segundo professor a ocupar a cátedra de Sânscrito em Oxford [depois de 

Horace Hayman Wilson (1786-1860), que a ocupara em 1932]. Entretanto, o mais importante de todos foi, 

indubitavelmente o alemão Max Müller (1823-1900), filho do poeta romântico Wilhelm Muller (1794-1827) – 

sobre cujos versos Franz Schubert (1797-1828) compôs o ciclo de canções, Der schöne Müllerin (Opus 25; 



279 

 

fatos essenciais da vida, e ver se não podia aprender aquilo que ela tinha a ensinar, para que, 

quando viesse a morrer, não descobrisse que não houvera vivido”. (Walden – ou a vida nos 

Bosques, Global) 

1847 – Nasce Border Parker Browne (f. 1910), fundador do ‘Idealismo pessoal’ nos EUA. 

(Blau, 199-206). Na Inglaterra, o matemático e lógico Augustus De Morgan (1806-71) 

publica Formal Logic (“Lógica formal”) e George Boole (1815-64) publica Mathematical 

Analysis of Logic (“Análise matemática da lógica”), obras que influenciariam Peirce.  

 

1851 – Peirce começou seu estudo da lógica com os “Elementos de lógica” do arcebispo 

Richard Whately.
511

 (Brent, 1993, 48) Max Fisch afirma que o “primeiro período” (dos três) 

da “atividade filosófica” de Peirce começa neste ano – é o “período de Cambridge” – e se 

estenderá até 1870, quando de sua dissertação (memoir) sobre a “lógica dos relativos” (EP 1, 

Introdução, xxiii). Já Gérard Deledalle denomina o mesmo período de “Saindo da caverna” – 

em que parte da crítica a Kant e Descartes (EP 1, Introduction, xxiv). 

 

1854 – Henry David Thoreau (1817–62) escreve sua obra-prima, “Walden” (1854), em que 

descreve sua vida solitária (e simples) em uma cabana que construira – nas terras de Emerson 

– às margens do lago Walden. Em 1854 o jovem Peirce escreve: “Minha vida está construída 

sobre uma teoria: e se esta teoria se provar falsa, a minha vida se tornará um fracasso”. 

Enquanto isso, na Inglaterra, George Boole (1815-64) publica sua obra mais madura, An 

Investigation of the Laws of Thought, on Which are Founded the Mathematical Theories of 

Logic and Probability (“Uma investigação das leis do pensamento, sobre as quais estão 

fundadas as teorias matemáticas da lógica e das probabilidades”). 

 

1855 – Peirce matricula-se em Harvard (EP 1) e “lê as ‘Cartas’
512

 de Schiller” – com seu 

amigo Horatio Pater” (Brent, 1993, 38), e apropria-se do conceito Spieltrieb do alemão, que 

transformará em The Play of Musement– e começa a estudar a Crítica da Razão Pura (1871) 

de Kant (1724-1804). Nasce o futuro filósofo do ‘idealismo-objetivo’, Josiah Royce (f. 1916). 

 

1856 - O geólogo escocês, Sir Charles Lyell (1797–1875) lê os manuscritos do naturalista 

inglês Alfred Russell Wallace (1823–1913) – percebe sua semelhança com as teses do 

                                                                                                                                                                                     
1823) e Winterreisse (Opus 89; 1827), amigo de Felix Mendelssohn (1809-47) e afilhado de Carl Maria von 

Weber (1786-1826), um dos primeiros grandes compositores da escola romântica. Em 1844, Max Muller, que 

sabia grego, latim, árabe, persa e sânscrito, foi para Berlim, para estudar com Schelling (1775-1854) e começou 

a traduzir as Upanishads para este. Estudou também com Franz Bopp (1791-1867), o primeiro a estudar o indo-

arianismo de modo sistemático, e depois foi para Paris (1845) estudar com professor de sânscrito do Collège de 

France, Eugène Burnouf (1801-52) -, que já publicara um Ensaio sobre o Pali (língua das Tripitakas budistas) 

em 1826; estava traduzindo a Bhagavata Purana (1840-47) e iria traduzir o Sutra do Coração (budista) em 1852 

– encorajou Max Muller a traduzir todo o RG VEDA, pelo que este se mudou para a Inglaterra (Oxford; 1846), 

onde travou amizade com o esteta John Ruskin (1819-1900). Müller foi convidado a dar a primeira HIBBERT 

LECTURE (On the Religions of India; “Sobre as religiões da Índia”) em 1878. Entre os norte-americanos que 

foram convidados, devemos citar Wiliam James (1842-1910), que falou de A Pluralistic Universe (1908; “Um 

universo pluralista”) e Josiah Royce (1855-1916), que falou sobre The Problem of Christianity (1913; “O 

problema do cristianismo”). Müller ainda fez a primeira tradução da Crítica da Razão Pura (1781) de Kant 

(1724-1804) para o inglês. 
511

 Joseph Brent diz que “não deixa de ser uma ironia que foi de Ockham, Hobbes, Leibniz, Berkeley e Whately, 

todos nominalistas, que Peirce chegou à sua doutrina realista de que todos os pensamentos são signos” (JB, 48 

em Fisch, PSP, 347-49). 
512

 É nestas “Cartas sobre estética” de Schiller (1759-1805) que CSP irá buscar não apenas a ideia do 

“Spieltrieb” (“impulso lúdico”), mas também “a ideia para suas três categorias” (JB, 53; este cita Thomas 

Sebeok em The Play of Musement, 1). 
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naturalista e geólogo inglês, Charles Darwin (1809–82) – e insiste que este publique seus 

trabalhos antes de Wallace. 

 

1857 – Peirce inicia sua amizade com o matemático Chauncey Wright (n. 1830), que 

perdurará até à morte deste em 1875. Mais realista que Max Fisch ou Gérard Deledalle (ver 

1851), Murray Murphey assinala 1857 (até 1865/66) como sendo a “primeira fase” de CSP, 

que se estenderá até 1865/66, que é “a fase kantiana”. (EP 1, Introduction, xxiv). 

 

1858 – Peirce tem as suas primeiras crises de neuralgia trigêmica (que o acompanharão até à 

morte e que o levarão a tomar éter e morfina; Brent, 98). Tem início sua amizade com o 

filósofo Francis Ellingwood Abbot (n.1836), que durará até à morte deste em 1903.  

 

1859 – Peirce gradua-se em Harvard, onde permanece mais um ano e lê os Estóicos, Spinoza, 

Hegel, Hobbes, Hume e James Mill. Tornou-se assistente no U.S. Coast Survey (1/7). É 

nomeado Assistente Temporário no U.S. Coast Survey, do outono à primavera (EP 1). “Esteve 

no Maine e depois na Louisiana” (Brent, 1993, 38). Ainda nos EUA, nasce o pragmatista 

John Dewey (1859–1951). De volta à Inglaterra, o naturalista e geólogo inglês, Charles 

Darwin (1809–82) publica, no dia 22/11/1859, On the Origin of Species by Means of Natural 

Selection, or The Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life (“Sobre a origem 

das espécies através da seleção natural, ou a preservação das raças favorecidas na luta pela 

vida”) cuja “teoria da irreversível evolução biológica inaugurou”, para Peirce, “o maior 

despertar desde Newton e Leibniz” (Brent, 1993, 60; em MS 620) & George Boole (1815–64) 

publica Treatise on Differential Equations (“Tratado sobre equações diferenciais”). 

 

1860 – Peirce estudou classificação com Louis Agassiz (1807-73), no verão e outono (EP 1). 

Brent diz que ele passou a ter (o que possivelmente seriam) crises maníaco-depressivas (que o 

acompanharam para o resto da vida). Na Inglaterra, George Boole (1815–64) publica Treatise 

on the Calculus of Finite Differences (“Tratado sobre o cálculo das diferenças finitas”).  

 

1861 – Peirce entra na Lawrence Scientific School, em Harvard. Explode a Guerra Civil nos 

EUA (até 1865), mas ele não é convocado por ter sido designado, a 1 de julho, assistente 

regular da U.S. Coast Survey (EP 1) e “é enviado para Biloxi, Mississippi” (Brent, 1993, 59). 

Escreve “I, It, Thou” e lê Hamilton e Vacherot, Descartes, Boole e De Morgan. Começa a se 

corresponder com William James (1842-1910), amizade que durará toda a vida. 

 

1862 – Peirce recebe um M.A. (em nenhuma matéria) como era comum para alunos 

residentes em Harvard. Enquanto isso, casa-se com Harriet Melusina Hay
513

 no dia 16 de 

outubro (EP 1), que acabara de se formar – por recomendação de Emerson e com 

brilhantismo - na Agassiz School for Young Ladies, em Cambridge (Brent, 1993, 64). Esta 

descreve em carta a seu cunhado Ben que “CSP sofre de ataques recorrentes de neuralgia 

(facial)” [mal que o acometeria para o resto da vida] (Brent, 1993, 39). “Nos oito anos 

seguintes,” segundo Brent, “CSP dedicar-se-á (i) ao estudo da lógica -, “inspirado e auxiliado 

pelo amigo Chauncey Wright,
514

 com quem Peirce vinha estudando desde 1857, 
                                                           
513

 JB diz que “Zina – por quem os pais de CSP ficaram tão gratos pela reforma de seu filho instável – era uma 

intelectual feminista puritana, romântica e de cabeça feita” de uma linhagem “que remonta,” segundo JB, “a 

Margaret Fuller,” (JB, 63) a amiga de Emerson e editora do The Dial, veículo do Transcendentalismo. Ainda 

segundo JB, “ela era racista, como CSP,” e também “sofria de problemas físicos, no seu caso, de problemas 

ginecológicos;” mas também “sofria de depressão profunda” (JB, 64). 
514

 JB diz que o filósofo e matemático norte-americano Chauncey Wright (10/9/1830 – 12/9/1875) “era famoso 

por suas sessões socráticas com Henry James Pai e com os jovens que se tornaram membros do Metaphysical 

Club” (JB, 67). JB cita Brooks, Indian Summer, 260-261 (JB, 353): “CW era um gênio matemático (...) que 
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especialmente sobre [J. S.] Mill e Darwin” (Brent, 1993, 67) -, principalmente dos lógicos 

britânicos, tais como Hamilton
515

, J. S. Mill
516

, De Morgan
517

 e, especialmente, George 

Boole,
518

 mas também (ii) à filosofia escolástica de Ockham
519

 e Duns Scotus”.
520

 (JB, 193, 

66-67) (iii) Quanto ao estudo de Kant
521

 (e suas categorias), “há registro disso em sua 

correspondência com Francis Ellingwood Abbot (1836-1903),
522

 durante a década de 1860, 

em que ele discute as ideias kantianas de lógica, hipótese, categorias, infinitude, sua rejeição 

da ‘Coisa em si’ e outras propostas kantianas”. (Brent, 1993, 67) 

                                                                                                                                                                                     
utilizava para inventar e exibir todos os tipos de quebra-cabeças e jogos” (JB, 67). JB acredita que “a idéia de 

que o método científico é um meio de se chegar a novos resultados experimentais” – “levam a conhecimentos 

novos” – “foi um ponto de partida do pragmatismo peirceano” (JB, 68). Mas não só.  JB acrescenta que “Peirce 

também ficou em dívida para com Wright pelas origens de suas idéias sobre o acaso na noção wrighteana de 

‘clima cósmico’ (‘Cosmical weather’), que sustentava, contra os mecanicistas, que há genuína novidade na 

natureza que nenhum conhecimento de suas leis pode prever ou mesmo antecipar” (JB, 68; cita Wright, 

Philosophical Discussions, 234). Joseph Louis Blau, em “Men and Movements in American Philosophy” situa-o 

na corrente da ‘biologização da filosofia’ e como representante da ‘psicozoologia positivista.’ (Blau, 167-174).  
515

 Sir William Hamilton (1788-1856) foi um metafísico escocês que tendo visitado a ‘Alemanha’ em 1817, 

aprendeu alemão e estudou sua filosofia. Em 1829 lançou um ensaio que o tornou famoso: Philosophy of the 

Unconditioned (“Filosofia do incondicionado”) -, uma crítica do Cours de philosophie de Auguste Comte (1798-

1857) – e, em 1836 assumiu a cátedra de lógica e metafísica na Universidade de Edinburgo, onde se dedicou à 

publicação das obras de Thomas Reid (1710-96). Sua importância reside no estímulo ao espírito crítico que 

inspirou em seus alunos, ao insistir na importância da filosofia de Kant e da psicologia (como substituta da 

‘velha metafísica’). De Kant ficou a limitação da razão para dar conta do infinito, pois “pensar é condicionar.” 

Em lógica ele é conhecido como o inventor da doutrina da “quantificação do predicado” (Wikipedia). 
516

 John Stuart Mill (1806-73) foi um pensador que deixou obras marcantes em várias áreas do conhecimento. 

Em lógica, ele escrevera “Um sistema de lógica” em 1843 – obra influenciada pela “História das ciências 

indutivas” (“History of the Inductive Sciences) de William Whewell (1794-1866) - cuja reputação reside na 

análise da prova indutiva (contra o silogismo aristotélico, que é indutivo). Mill descreve os cinco princípios 

básicos da indução – que ficaram conhecidos como os ‘Métodos de Mill’ – (i) o método de concordância, (ii) o 

método da diferença, (iii) o método conjunto ou duplo de concordância e diferença, (iv) o método dos resíduos e, 

(v) o das variações concomitantes. A característica comum destes métodos, o verdadeiro método da pesquisa 

científica, é aquele da eliminação. Todos os outros métodos são, assim, subordinados ao método da diferença. 

(Wikipedia). 
517

 Augustus De Morgan (1806-71) foi um matemático e lógico britânico que formulou as leis que levam seu 

nome (“Morgan’s Law”) e introduziu o termo indução matemática e tornou sua ideia rigorosa. Sua obra 

principal em lógica fora publicada em 1847: Formal Logic (“Lógica formal”), em que introduziu não apenas a 

quantificação dos termos – que causou polêmica com Hamilton -, mas, especialmente, em sua quarta parte, em 

que deu início ao estudo da lógica dos relativos – que tanto influenciou Peirce, Ernst Schröder (1841-1902) e 

Alfred Tarski (1901-83). (Wikipedia). 
518

 O matemático britânico George Boole (1815-64) foi o inventor da álgebra booleana, que é a base da moderna 

aritmética da computação. (Wikipedia).  
519

 O teólogo franciscano inglês Guilherme de Ockham (c.1288-1347) – mais conhecido pela apologia da 

parsimônia ontológica (“a navalha de Ockham”) - é geralmente considerado ‘o pai da epistemologia’ graças aos 

seus trabalhos pioneiros sobre ‘nominalismo’ (“só os individuais existem”). Na verdade, seus estudiosos acham 

que ele deve ser visto mais apropriadamente como ‘conceitualista.’ (“os universais são conceitos mentais”). 

Ockham antecipou Kant ao declarar que “a razão humana não é capaz de provar nem a imortalidade da alma nem 

a existência, a unidade e a infinitude de Deus. Estas verdades,” ensina ele, “são-nos conhecidas apenas pela 

Revelação.” Em lógica, antecipou De Morgan – e Peirce – ao trabalhar com uma “lógica ternária” [um sistema 

de lógica com três valores de verdade (“truth value”)]. 
520

 O franciscano inglês John Duns Scotus (c.1266-1308) é geralmente considerado um dos mais influentes 

lógicos da Alta Idade Média graças ao conceito de possibilidade lógica; sua interpretação da possibilidade e 

necessidade influenciou a concepção de “possibilidade de modalidade de mundos possíveis” de Leibniz (1646-

1716). 
521

 Todo o pensador conhece bem Kant (1724-1804) e sua obra e, a importância que este exerceu sobre Peirce – 

que sabia praticamente de cor a Crítica da Razão Pura (1781) - é também conhecida.  
522

 Francis Ellingwood Abbot (6/11/1836 – 23/10/1903) foi um filósofo e teólogo norte-americano que tentou 

reconstruir a teologia de acordo com o método científico. Joseph Louis Blau, em “Men and Movements in 

American Philosophy” situa-o na corrente da ‘biologização da filosofia’ e como representante do ‘realismo 

científico.’ (BLAU, 175-186).  
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1863 – CSP gradua-se summa cum laude (Sc.B.) em Química na Lawrence Scientific 

School. (EP 1 & JB, 1993, 54)
523

 Dá a palestra “O lugar de nossa época na história da 

civilização”, na Cambridge High School (Escola Secundária Cambridge). Começa o estudo de 

Aristóteles (que aprofundará em 1883-84). Francis Ellingwood Abbot (1836–1903) publica 

dois artigos no North American Review: (i) “A filosofia do espaço e do tempo”
524

 e, (ii) “O 

condicionado e o incondicionado”. (Blau, 176) 

 

1864 – CSP é co-autor de “Pronúncia shakesperiana”. (Brent, 1998) Na Dinamarca nasce 

o (futuro) filósofo pragmatista (naturalizado inglês), Ferdinand Canning Scott Schiller 

(16/8/1864 – 9/8/1937). Na Inglaterra, o lógico britânico William Stanley Jevons (1835-82) 

publicou um pequeno (grande) volume intitulado Pure Logic; or, the Logic of Quality apart 

from Quantity (“Lógica pura; ou, a lógica da qualidade aparte da quantidade”). Este trabalho 

baseou-se no sistema de lógica de Boole, mas livre do que ele considerava serem “as falsas 

vestes matemáticas desse sistema”. 

 

1865 – Termina a Guerra Civil nos EUA. Nathan Houser e Kloesel – os editores críticos do 

EP 1 dizem que Peirce proferiu as Conferências de Harvard sobre “A lógica da ciência,” na 

primavera. Entretanto, Joseph Brent esclarece o fato. “Os estudos de Peirce com Wright e seu 

pai deu frutos em palestras e artigos. A primeira série de palestras, onze no total, era para ter 

sido dada em março de 1865, por solicitação da Harvard Corporation, mas abortaram, de 

acordo com Peirce, “[...] por falta de audiência. Um tanto mortificante, mas eu não fiquei 

desolado. Estudo para minha própria satisfação e aborreço-me com meu próprio pensamento 

se tenho que o explicar & não acho que os outros ficam”. (Brent, 1993, 68-69; cita Carta de 

CSP para Francis Ellington Abbot, 17 de março de 1865, Abbot, HU). Peirce começa a 

escrever seus “Logic Notebooks” no dia 12 de novembro [o último registro foi em 

novembro de 1909]. Na Irlanda nasce o poeta e dramaturgo William Butler Yeats (1865–

1939) e morre o matemático, físico e astrônomo William Rowan Hamilton (1805–65). 

Enquanto isso, na Morávia, o padre agostiniano austríaco Gregor Johann Mendel (1822–84) lê 

seu paper, “Experimentos sobre hibridização de plantas” em duas reuniões na Sociedade de 

História Natural de Brünn. No ano seguinte ele será publicado na ata dessa sociedade; 

entretanto, sua “teoria genética” - a partir de estudos com ervilhas - permanecerá 

desconhecida até à virada do século XIX para o XX. 

 

1866 – Em 1866 (27) Peirce profere as Conferências do Instituto Lowell sobre “A lógica 

da ciência; ou, indução e hipótese,” de 24 outubro a 1 dezembro (EP 1). Joseph Brent diz 

que as “abortadas” conferências que ele iria dar em 1865 em Harvard foram dadas, não de 

outubro a dezembro, mas em fevereiro.” (JB, 1993, 69). Sobre estas, que JB diz que “foram 

                                                           
523

 Joseph Brent diz que “duas coisas se sobressaem no período em que Peirce cursa a Lawrence Scientific 

School: sua indiferença em relação às exigências da faculdade e sua resistência consistente a qualquer autoridade 

a não ser a de seu pai” (JB, 55). Entretanto, descreve JB, ele “aprendeu latim e grego, francês e alemão e... 

Shakespeare” (JB, 56). Interessante notar como ele – em 1861 (22) – já era visitado, em gérmen, por algumas 

idéias que viriam a crescer e frutificar muitas décadas depois, por exemplo: (1) “21 de maio de 1859 – Não há 

necessidade do Transcendentalismo;” (2) “25 de julho de 1859 – Sobre Realismo. Decerto que nossas ideias são 

tão reais quanto nossas sensações;” (3) “25 de julho de 1859 – Uma lista de coisas horríveis que sou: Realista, 

Materialista, Transcendentalista, Idealista;” e, (4) “21 de agosto de 1861 – O verdadeiro valor da Metafísica deve 

residir, claro, em sua aplicação prática” (JB, 58). 
524

 Para o realista Abbot, segundo Blau, “no conhecimento, o objeto (neste caso o espaço), determina o sujeito ou 

conhecedor, ao invés do contrário” (...) o que constitui “o (seu) princípio de objetivismo filosófico” [“contra 

Kant, Hamilton e Spencer - “que concebia a evolução como sendo um processo meramente mecânico,” o que, 

“para Abbot, era meia-verdade, ‘mais perigoso que uma mentira’ (Blau, 177; Blau, 176)]. Desse princípio Abbot 

deduz dois outros: (i) Há um entendimento perceptivo que apreende as relações imediatamente; e, (ii) Estas 

relações são objetivas e não introduzidas pela mente. (Blau, 176).  
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uma grande honra para um jovem de 25 anos” (Ibid., ibidem), seu pai, o matemático Benjamin 

Peirce disse: “Meu filho Charles está dando um curso de conferências Lowell sobre a Lógica 

da Ciência, em que me surpreendeu pela amplitude, profundidade e reflexão de seus 

argumentos e seu poder de pesquisa”. (JB, 69; cita Benjamin Peirce para Charles S. Peirce, 12 

de fevereiro de 1866, Benjamin Peirce Papers, HU). O scholar Murray Murphey assinala 

1866 como sendo o início da “segunda fase” de CSP -, que é a fase que “começa com a 

descoberta da irredutibilidade das três figuras silogísticas,” que se estenderá até 1869/70. Para 

a “primeira fase,” ver 1857. (EP 1, Introduction, xxiv). 

 

1867 – Em abril Raph Waldo Emerson publica o livro de poemas May-day and Other 

Poems (“Dia de maio e outros poemas”), no qual se encontra o poema The Sphynx (“A 

Esfinge;” ver Apêndice 1) e seu “Enigma,” que Peirce tentará decifrar no seu ensaio A Guess 

at the Riddle (1887-88; “Uma conjetura ao enigma”). Em 1867 Peirce é eleito para a 

Academia Americana das Artes e das Ciências (30 de janeiro). Joseph Brent diz que “seu 

pai era um dos membros fundadores da AAAC”. (Brent, 1993) E acrescenta, que neste ano, 

Peirce “apresentou cinco trabalhos à academia sobre lógica, o terceiro dos quais ele 

considerou o mais importante escrito de sua vida e, sobre o qual ele escreveu em 1905: “Foi 

no afã desesperado de dar início à decifração do enigma [da existência humana, da conduta, e 

do pensamento, e de sua relação com Deus e a Natureza] que, no dia 14 de maio de 1867, 

após três anos de pensamento quase que insanamente concentrado, raramente interrompido 

mesmo pelo sono, eu produzi minha primeira contribuição à filosofia em A New List of 

Categories (1868; “Uma nova lista de categorias”)”,
525

 nos Anais da Academia Americana 

                                                           
525

 Os editores do The Essential Peirce 1 dizem o seguinte sobre este primeiro ensaio peirceano: “P 32: Atas do 

Academia Americana das Artes e Ciências 7 (1868): 287-98. {Também publicado em W2:49-59 (com os outros 

quatro ensaios da assim chamada Série da AAAC e com referência a manuscritos relacionados publicados em 

W1) e nos CP1.545-59. Peirce reescreveu completamente o ensaio para servir de capítulo de abertura de seu 

artigo “Como raciocinar” de 1894 (MS 403).] Apresentado à Academia no dia 14 de maio de 1867, este ensaio é, 

de acordo com Peirce, “talvez o menos insatisfatório, de um ponto de vista lógico, que eu já produzi” e, com o 

item 3 abaixo, uma de suas duas “obras filosóficas mais fortes”. A culminação de um esforço de dez anos e a 

chave do sistema de filosofia de Peirce, o ensaio defende uma série de categorias (ou concepções universais) 

pós-kantianas ao demonstrar que elas são exigidas para a unificação da experiência. O argumento peirceano é, 

essencialmente, uma derivação lógica, embora ela dependa de um tipo de separação mental que ele chamou de 

“prescisão” (“prescision”), que também é exigida para sua mais tardia derivação fenomenológica das 

categorias”. (EP 1, 1) Neste ensaio, Peirce simplesmente varre de seu horizonte noético a “concepção de ser” ou 

a “cópula,” como sendo “sem conteúdo,” pois “a unidade à qual o entendimento reduz as impressões é a unidade 

de uma proposição”. E, “esta unidade consiste na conexão do predicado com o sujeito; e, portanto, aquilo que 

está implicado na cópula, ou a concepção de ser, é aquilo que completa o trabalho das concepções de reduzir o 

múltiplo à unidade”. Quanto à “prescisão" (“prescision”), Peirce di-la “abstração,” mas distingue-a (i) ora da 

“discriminação” ora (ii) da dissociação.” “A ‘discriminação,’” para ele, “tem a ver apenas com as essências dos 

termos, e apenas faz uma distinção de significado.” (EP 1, 2) Já “a ‘dissociação’ é aquela separação que, na 

ausência de uma associação constante, é permitida pela lei de associação de imagens. É a consciência de uma 

coisa, sem a necessária simultânea consciência de outra”. (Ibid., 3) “A ‘abstração’ ou ‘prescição,’ portanto,” diz 

ele, “supõe uma separação maior do que a discriminação, mas uma separação menor do que a dissociação”. 

(Ibid., ibidem) É por isso, diz ele, que “posso discriminar o vermelho do azul, o espaço da cor, mas não o 

vermelho da cor”. (Ibid., ibidem) E mais, “a prescisão não é um processo recíproco”. (Ibid., ibidem). O que ele 

quer dizer com isso? É que, como bom filho do senso-comum escocês ou empirista (a caminho de ser realista), 

Peirce diz que, “as concepções elementares apenas surgem na ocasião da experiência; quer seja, elas são 

produzidas pela primeira vez de acordo com uma lei geral, a condição da qual é a existência de certas 

impressões”. (Ibid., ibidem) O que se segue desta premissa? Que “se uma concepção não reduz as impressões 

sobre as quais ela segue à unidade, é uma mera adição destas últimas; e concepções elementares não surgem 

assim arbitrariamente”. (Ibid., ibidem) Por outro lado, “se as impressões pudessem ser definitivamente 

compreendidas sem as concepções, estas últimas não as reduziriam à unidade”. (Ibid., ibidem) E, assim, 

livrando-se da “introspecção” (psicológica) -, já que “nada é assumido com respeito aos elementos subjetivos da 

consciência que não possam ser seguramente inferidos dos elementos objetivos” (Ibid., 4), Peirce afirma que “a 

concepção de ser surge da formação de uma proposição” (Ibid., ibidem; nossa ênfase). Esta, precisa Peirce, 
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de Artes e Ciências, Volume VII, pp. 287-98. (JB, 69; citação em Fisch e Kloesel, “Peirce e 

os pragmatistas florentinos,” Topoi 1 (1982): 68-73. Ver também CP 8.213. Sobre este ensaio, 

o primeiro do The Essential Peirce 1 (doravante EP1).
526

 JB acrescenta que “Peirce 

considerava que este ensaio  representava seu “primeiro trabalho autocontrolado e apresentou 

(“set forth”) a substância de minha realização central”. (JB, 193, 69; citado em MS 823; 

                                                                                                                                                                                     
“sempre tem, além do termo para expressar a substância, outro para expressar a qualidade dessa substância”. 

(Ibid., ibidem). E, como “a função da concepção de ser é unir a qualidade à substância”, (Ibid., ibidem) “a 

qualidade, portanto, em seu sentido mais largo, é a primeira concepção que em ordem de passagem do ser à 

substância”. (Ibid., ibidem). Peirce declara, então, que “a qualidade parece, à primeira vista, ser dada na 

impressão” (Ibid., ibidem; nossa ênfase). E mais, à abstração pura – “que é indispensável por que não podemos 

compreender uma acordo de duas coisas exceto como um acordo em algum respeito, e este respeito é uma 

abstração pura (como negritude)”, (Ibid., ibidem) -, referência à qual constitui uma qualidade ou atributo geral, 

pode ser denominada um Fundamento (“ground”).”.  (Ibid., ibidem). Partindo da psicologia empírica, para a 

qual, “nós só conhecemos uma qualidade apenas por meio de seu contraste”, (Ibid., 5), Peirce rebatiza este de 

“correlato” e apresenta-o como sendo “a concepção de referência a um fundamento” (Ibid., ibidem) ou “uma 

representação mediadora que representa o relato como estando no lugar de um correlato, com o qual a 

representação mediadora está, ela mesma, em relação”. (Ibid., ibidem) . Ora, a esta representação mediadora, 

Peirce vai dar o nome de “interpretante” (Ibid., ibidem). “As múltiplas impressões são levadas à unidade 

quando as concebemos todas como sendo nossas, isto é, quando as referimos a uma concepção como seu 

interpretante”. (Ibid., 6). A seguir, Peirce nomeará o primeiro dos “acidentes” (Ibid., ibidem) de “Quale” (“que 

se refere ao fundamento”), o segundo dos “acidentes” de “Relato” (“Relate”) (“que se refere ao fundamento e ao 

correlato”) e o terceiro dos “acidentes” de “Representamen” (“aquilo que se refere ao fundamento, ao correlato 

e ao interpretante”. (Ibid., ibidem). Depois mostra “os três tipos de representação:” (1º) “Igualdade” 

(“Similaridade”); (2º) “Índices” e, (3º) “Símbolos” – que são “os objetos do entendimento”. (Ibid., 7; nossa 

ênfase) Avisa que “a lógica trata da referência dos símbolos em geral para com seus objetos e não apenas com 

conceitos”. (Ibid., 8). No trivium, a primeira parte da lógica seria a “Gramática Formal” [futura “Gramática 

Especulativa”] – que trataria d’ “as condições formais  dos símbolos tendo significado, quer seja, da referência 

dos símbolos em geral para com seus fundamentos ou caráter de ‘input’. A Segunda parte, denominou-a de 

“Lógica” [futura “Crítica”] – que lidará das condições formais da verdade dos símbolos; e, a terceira parte, - a 

“Retórica Formal” [futura “Metodêutica”] – lidaria com “a condição formal da força dos símbolos, ou seu 

poder de apelar à mente, i.e., de sua referência em geral para com seus interpretantes”. (Ibid., 8). É assim que os 

símbolos [na verdade os Signos em relação ao Interpretante] podem ser divididos em: (1º) Termos (“símbolos 

que determinam diretamente apenas seus fundamentos ou qualidade ‘imputadas’”); (2º) Proposições (“símbolos 

que também independentemente determinam  seus objetos por meio de outro termo dos termos, e, assim, 

expressando sua própria validade objetiva, tornam-se capazes de verdade ou falsidade”; e, (3º) Argumentos 

(“símbolos que também independentemente determinam seus interpretantes”). (Ibid., 8). 
526

 Quanto ao assunto, Joseph Brent diz acrescenta: “A realização central à qual ele se refere não era tanto o 

pragmatismo professado dez anos mais tarde em How to Make Our Ideas Clear (“Como tornar nossas idéias 

claras”), que ele descreveu como uma aplicação de ‘... a definição de crença de Bain,’ quanto ‘isso sobre o qual 

uma pessoa está preparada para agir’. A substância do que Peirce considerava sua realização central estava bem 

longe da teoria da crença de Bain e, embora tenha tentado cobrir o golfo pela introdução do ‘pragmaticismo’ 

depois de 1900, o esforço parece ter sido forçado e pouco convincente, mais o resultado da súbita publicidade 

dada à doutrina do pragmatismo depois de 1898 [através de James] do que qualquer profunda unidade de ideias 

além daquela do sinequismo, a conexão das coisas”. (JB, 1993, 69) “Em sua maturidade, ele disse que fora a 

descoberta ‘da teoria das categorias que tinha sido o dom que lego ao mundo. Essa é minha cria. Nela devo viver 

quando o oblívio chegar – e deixar o meu corpo’”. (JB, 70; citação W 1:xxvi, Introdução de Fisch) “Em 1867”, 

continua Joseph Brent, “em “Uma nova lista de categorias”, Peirce tinha encontrado em cada ato de percepção 

(ou cognição) uma trindade irredutível de elementos: qualidade, relação e representação, cada uma das 

quais, quando logicamente analisadas, é constituída de mais três elementos – trindades gerando trindades. (nossa 

ênfase). Resumidamente, e sem reproduzir seus argumentos, toda representação se dá por meio de signos, dos 

quais há três tipos: semelhança (mais tarde ícone), índice e símbolo. Os símbolos são de três tipos: termos, 

proposições e argumentos  [isto em relação ao Interpretante]. Os argumentos (JB, 71) são, por sua vez, de três 

tipos, que exibem três relações entre premissas e conclusões: hipótese, indução e dedução [estes elementos 

farão parte da “Crítica”, na sua Lógica]. Cada uma destas tríades expressa as características da tríade original, de 

tal modo que um ícone é um signo de uma qualidade, um índice é o signo de uma relação, e um símbolo é o 

signo de uma representação. De modo análogo, uma hipótese é icônica, uma indução é indexical e uma 

dedução é simbólica. Assim, o sistema arquitetônico de Peirce é não apenas triádico, mas estritamente 

hierárquico também”. (JB, 1993, 72; nossa ênfase). 
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publicado como P 32). Esta é a constatação de que “em cada ato de percepção (ou cognição) 

há uma trindade irredutível de elementos: qualidade, relação e representação – por sua vez, 

compostos de outras trindades gerando trindades”. (JB, 1993, 71). Peirce resenha a “Lógica 

do acaso” de Venn. Seu pai, Benjamin Peirce, torna-se Superintendente da U.S. Coast Survey 

(se desligará em 1874 por motivos de saúde). Peirce estuda Descartes (1596-1650) e Leibniz 

(1646-1716). 

 

1868 – Peirce escreve as Séries de Cognição para o Journal de Filosofia Especulativa: 

Questions Concerning Certain Faculties Claimed for Man (“Questões sobre  certas 

faculdades reivindicadas pelo homem” IN EP 1, ensaio # 2)
527

 & Some Consequences of 

Four Incapacities (“Algumas consequências das quatro incapacidades” IN EP 1, ensaio # 

3).
528

 Joseph Brent diz que CSP começou a se corresponder, em janeiro, com o hegeliano de 

St. Louis, William Torrey Harris (1835-1909),
529

 que acabara de fundar seu Journal of 

Speculative Philosophy (trimestral; até 1893). Esta correspondência foi, de acordo com Brent, 

                                                           
527

 Os editores críticos do EP 1 (Houser & Kloesel) dão as seguintes informações a respeito deste ensaio 

peirceano: “P 26: Journal of Speculative Philosophy 2 (1868): 103-14. [Também publicado em W2:193-211 

(com cartas relacionadas e tentativas iniciais de chegar a este artigo e os dois que lhe seguem) e em CP 5.213-

63.] O artigo 2 é o primeiro de três artigos a que geralmente se referem como a JSP Cognition Series, em que 

Peirce desenvolve alguns dos resultados e consequências do ensaio de número 1 e tenta “provar e seguir as 

consequências  de certas proposições em epistemologia tendendo para o reconhecimento da realidade da 

continuidade e da generalidade e no afã de mostrar o absurdo do individualismo e do egoísmo”. (Na ‘Lei da 

mente’ [ensaio 23), ele indicará que esta foi uma tentativa inicial de desenvolver sua doutrina do sinequismo). A 

oposição de Peirce ao cartesianismo resulta nas seguintes quatro negativas: (1) nós não temos nenhum poder de 

introspecção, mas todo nosso conhecimento do mundo interior é derivado do raciocínio hipotético de nosso 

conhecimento dos fatos exteriores; (2) nós não temos poder de intuição [psicológica; o que, obviamente, é falso], 

mas toda cognição é determinada logicamente por cognições prévias; (3) nós não temos nenhum poder de 

pensar sem signos (ossa ênfase); e, (4) nós não temos nenhum concepção do absolutamente incognoscível”. (EP 

1, 11).    
528

 Os editores críticos do EP 1 fornecem a seguinte informação a respeito deste terceiro ensaio peirceano: “P 27: 

Journal of Speculative Philosophy 2 (1868): 140-57. [Também publicado em W2:211-42 e nos CP 5.264-317.]  

Juntamente com o ensaio # 1, anterior, um dos dois “trabalhos filosóficos mais fortes”, este artigo desenvolve 

um cômputo da mente e realidade a partir dos fundamentos preparados no ensaio # 2. Peirce assevera que todos 

os eventos mentais são inferências válidas, e reivindica que como cada pensamento é um signo, assim também, 

o próprio homem é um signo. Ele também dá um cômputo bastante detalhado de sua teoria dos signos desde 

1868 e faz sua primeira declaração pública a favor do realismo escolástico. (A filosofia da mente de Peirce assim 

como desenvolvida aqui é, de acordo com Christopher Hookway, um tipo de funcionalismo). (EP 1, 28; nossa 

ênfase). Entretanto, o que é digno de nota neste ensaio é, a meu ver, (1º) a refutação da dúvida cartesiana: “Não 

vamos fingir que duvidamos em filosofia daquilo que não duvidamos em nossos corações”; (Ibid., 29) (2º) “Não 

há nenhum elemento, seja lá ele qual for -, na consciência humana [“esta consciência, sendo uma mera sensação, 

é apenas uma parte da qualidade material do homem-signo” (Ibid., 54) – claro, “a consciência é às vezes usada 

para significar Eu Penso, ou a unidade do pensamento; mas esta unidade nada mais é que consistência, ou o 

reconhecimento disso” (Ibid., 54)] -, que não tenha algo lhe correspondendo a isso no mundo [como “não há 

absolutamente nenhuma cognição de qualquer objeto”, pois “a cognição surge por um processo contínuo”, “nós 

devemos começar, então, com um processo de cognição e, com esse processo [perceber] as leis que melhor 

seguem os fatos externos” (Ibid., 30)];  (3º) a realidade depende, no fim, da decisão da Comunidade [“sem 

limites definidos, e capaz de um crescimento indefinido de conhecimento”; (Ibid., 52]; pois, (4º) o homem 

individual (...) é apenas uma negação”. E termina citando um trecho da peça “Medida por medida” (Measure for 

Measure) de William Shakespeare (1564-1616): “Homem orgulhoso, / Mais ignorante do que tem mais certeza, / 

Sua essência vítrea”. (Ibid., 55). E, entretanto, Peirce é Homem; e quem isto escreve, e quem isto lê, também... 
529

 William Torrey Harris (1835-1909) foi, além de filósofo (hegeliano), um educador e um lexicógrafo. Como 

educador, entre outras coisas, estabeleceu, com Susan E. Blow (1843-1916) o primeiro Kindergarten permanente 

dos EUA [em St. Louis (1873)]. Foi lá, também, que W. T. Harris instituiu muitas ideias influentes para 

solidificar tanto a instituição estrutural do sistema de escolas públicas quanto os princípios filosóficos básicos da 

educação. Suas mudanças levaram à expansão do currículo da escola pública para tornar o Ensino Médio uma 

instituição essencial para o indivíduo e à inclusão de artes, música e estudos científicos e manuais. Ele também 

foi responsável por encorajar todas as escolas públicas a adquirirem bibliotecas. (Wikipedia). 
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de capital importância para o desenvolvimento intelectual de Peirce uma vez que, ao 

responder ao desafio de Harris (“como, a partir dos fundamentos nominalistas (dos 

metafísicos de Cambridge) as leis da lógica poderiam ser algo mais do que inexplicáveis?”) – 

em duas cartas e três artigos, o último e mais importante dos quais foi denominado Grounds 

of Validity of the Laws of Logic: Further  Consequences of Four Incapacities 

(“Fundamentos de validade das leis da lógica: mais conseqüências das quatro 

incapacidades”)
530

 – “Peirce viu-se  obrigado, pelo exame do assunto, a reconhecer que os 

gerais, tais como as leis da ciência, são reais e a examinar o significado de sua doutrina dos 

signos”. (JB, 1993, 72; cita W 2:193-273. Ver também CP 5.213-263). O maior problema, 

porém, é que já começara a criar inimigos. Amos Bronson Alcott (29/11/1799 –4/3/1888),
531

 

o decano dos hegelianos de St. Louis, sentiu-se atacado por Peirce (em carta a Harris)
532

 e este 

tipo de perseguição foi anátema para o resto da (possível) vida (acadêmica) de Peirce (JB, 

1993, 74). Francis Ellington Abbot (6/11/1836 – 23/10/1903) faz uma revisão crítica dos 

“Princípios da Biologia” de Spencer (27/4/1820 – 8/12/1903): opõe-se à “evolução 

mecanicista” deste, e aceita, como hipótese, o “vitalismo”.
533

 (Blau, 177) 

                                                           
530

 Este é o quarto ensaio do The Essential Peirce. Volume 1 (EP 1). Os editores críticos (EC) da obra prefaciam 

assim o ensaio: “P 41: Journal of Speculative Philosophy 2 (1869): 193-208. [Também publicado em W 2:242-

72 e nos CP 5.318-57. Mudanças em uma publicação em separata (MS 593), preparada para ser um ensaio de 

número 6 de seu ensaio ‘Em busca de um método” (Search for a Method), estão registradas nas Notas (de 

rodapé)]. Neste artigo, a culminação da Série Cognição, Peirce elabora um rationale para a validade objetiva 

das leis da lógica e, ao unir a epistemologia com a teoria social da lógica, fundamenta a indução nos sentimentos 

altruísticos. Ele também discute uma versão do paradoxo do mentiroso e oferece uma solução baseada na 

suposição de que ‘cada proposição assevera sua própria verdade’, e faz sua primeira referência pública à obra de 

De Morgan sobre a lógica dos relativos”. (EP 1, 56; nossa ênfase). A nosso ver, a expoência de Peirce neste 

ensaio reside em: (1º) uma exclamação de espanto – que, segundo Aristóteles, é onde começa a filosofia! -: 

“Quão mágico é que ao se examinar uma parte de uma classe nós possamos conhecer o que é verdadeiro para 

toda a classe e, pelo estudo do passado possamos conhecer o futuro; em suma, que podemos conhecer aquilo que 

não experimentamos!” (Ibid., 75); (2º) mostrar que antes da pergunta, “Como são possíveis juízos sintéticos a 

priori?” que, para Kant, era a pergunta central da filosofia, deveríamos nos perguntar “Como é possível o 

raciocínio sintético (em geral)?” (Ibid., 78) e, a resposta, naturalmente, reside no fato de que “a própria 

existência é a realidade”. (Ibid., 80; nossa ênfase).  
531

 Amos Bronson Alcott (1799-1888) foi um educador que acreditava nas ideias do pedagogo suíço Pestalozzi 

(1746-1827). Era abolicionista, protetor de John Brown (1800-59) e a favor da resistência passiva – não se 

deveria pagar impostos [como seu amigo H. D. Thoreau (1817-1862), o da “Desobediência Civil”]. Influenciado 

por Pestalozzi, Froebel (1782-1852) e Herbart (1776-1841), ele fundou a “Temple School” em Boston em 1834, 

onde lecionaram as discípulas de Emerson, Elizabeth Peabody (1804-94) e Margareth Fuller (1810-50). Teve 

“problemas” pois era contra o castigo corporal, havia conversas francas sobre os evangelhos (considerado 

blasfemo) e sobre como as crianças nasciam (obsceno) e, pior, admitiu um aluno negro na escola. Em 1840 

mudou(-se e à escola) para Concord, onde fez amizade com Emerson e seu círculo (Transcendentalista). A partir 

de 1879 ele tornou-se o diretor da “Concord School of Philosophy and Literature’. Sua filha Louise May Alcott 

(1832-88) tornou-se famosa com o clássico “Little Women” (1868). 
532

 A. Bronson Alcott para W. T. Harris, 2 de abril de 1868 (L 183). 
533

 Por “vitalismo”, diz Blau, tem-se que “a força evolucionária é um impulso vital no interior daquilo que 

evolui”. (Blau, 177) Entretanto, como bem descreve Blau, o ideal, para Abbot, residia em “uma filosofia da 

evolução orgânica, que viria com o reconhecimento de que a evolução vem através da involução, ou ‘o que quer 

que evolua como consequente deve ter envolvido como antecedente’”. (Blau, 177) Abbot estaria, portanto, mais 

próximo de Schelling do que de Hegel (como queria acreditar Royce). (Blau, 177) Blau esclarece ainda mais a 

questão: “Onde Hegel insistia no primado do pensamento, de tal modo que as leis do pensamento sejam as leis 

do ser, Abbot inverteu este idealismo absoluto em um idealismo-objetivo, fazendo das leis do ser as leis do 

pensamento também. Para Hegel, era a Razão ou o pensamento que estava se realizando a si mesmo através da 

história. Abbot, ao contrário, acreditava que o Ser se realizava a si mesmo ‘através do Conhecimento ao Fazer’. 

(...) que é o “processo mundial”. (Blau, 178; nossa ênfase) Para Blau, este “Fazer” “inclui o comportamento 

moral” que se constituía, para ele, em “uma obediência livre e inteligente a uma lei moral absoluta”. (Blau, 179) 

Esta, por sua vez, era sustentada, segundo Abbot, por um “primeiro princípio”: “O conhecimento humano existe” 

(Blau, 182; cita Abbot, The Sillogistic Philosophy. Vol. I. Little, Brown and Co., 1906, p. ix). “Considerado 

como conteúdo,” continua Blau, “este é um juízo empírico (subjetivo); considerado como fundamento, este é um 
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1869 – (RWE 66; CSP 30) Peirce escreve a primeira – de cerca de 300 – resenhas para 

revista Nation – a última das quais foi em 1908. Torna-se assistente no Observatório de 

Harvard – onde ficará até 1872 – estudando fotometria estelar, de outubro de 1869 até 

dezembro de 1872:
534

 “Fui (...) um afortunado por ter sido um dos primeiros mortais a olhar 

pelo espectro de Argon”. (JB, 1993, 75) Proferiu as Conferências de Harvard sobre “Os 

lógicos britânicos” em dezembro de 1869 e janeiro de 1970:
535

 Occam, Duns Scotus, Roger 

and Francis Bacon, Locke, Berkeley, Hamilton, Whewell, J. S. Mill, De Morgan e Boole. 

Em 1866 William Stanley Jevons (1/9/1835 – 13/8/1882) já tinha compreendido o grande e 

universal princípio de todo raciocínio”. (Wikipedia) Agora, em 1869, ele publica um esboço 

desta doutrina fundamental sob o título de The Substitution of Similars (“A substituição de 

similares”), que expressou assim: “O que quer que seja verdade sobre uma coisa é verdade 

sobre seu similar” (Wikipedia) e “ele desenvolveu em detalhe suas várias aplicações, 

incluíndo a “Logic Piano”, um computador mecânico que desenhou e construiu neste mesmo 

ano de 1869”. (Wikipedia) O fato mais importante desta primeira viagem internacional de 

CSP foi, segundo Brent, “a importância da comunidade científica na reavaliação e validação 

de suas hipóteses”. (JB, 1993, 80) Sua esposa Zina é eleita presidente da 1ª convenção do 

Parlamento das Mulheres em Nova Iorque. 

 

1870 – Peirce resenha a obra “Segredo de Swedenborg” de Henry James, Sr., em abril, 

quando seu irmão mais novo, o engenheiro de minas Benjamin Mills, morre, 

inesperadamente, em Ishpeming, Michigan, aos 26 anos”. (JB, 1993, 77) Peirce manda para o 

prelo um “Descrição de uma notação para a lógica dos relativos, resultando de uma ampliação 

das concepções do cálculo da lógica de Boole”. (DNLR) Viajou à Europa em sua primeira 

missão pela Coast Survey, de 18 de junho de 1870 a 7 de março de 1871 (EP I). “O reitor 

Eliot avisou-o de que, enquanto estivesse fora seu salário seria suspenso”. (JB, 1993, 79) Em 

Londres esteve com Augustus De Morgan (27/6/1806 – 18/3/1871), a quem entregou “um dos 

mais importantes trabalhos na história da lógica moderna”, pois “é a primeira tentativa de 

expandir a álgebra da lógica de Boole até incluir a lógica dos relativos”. (JB, 1993, 79; 

citação: W2:xlii, Introdução de Merrill): “Descrição de uma notação para a lógica dos 

                                                                                                                                                                                     
juízo racional (objetivo). Considerado como conteúdo e fundamento unidos, é empírico como juízo particular, 

racional como o fundamento universal não apenas de si mesmo, mas de todos os juízos particulares (portanto, 

subjetivo e objetivo)”. (Blau, 182) Eis, para Abbot, mais “um caso exemplar de – que “na Natureza, ou no Ser 

universal incondicionado [‘imanente, intrínseco, fundamento dos fundamentos’ Blau, 183)] há” – “uma 

identidade (razão, pensamento) na diferença (experiência, ser)”. (Blau, 182) Blau assinala, também, que “Abbot 

foi um dos primeiros pensadores a insistir na objetividade (e unidade) das relações [particulares (espécimes, 

experienciáveis) e universais (espécie, cognoscíveis)]”. (Blau, 183-184), fazendo do “individual” uma “unidade-

universal”, que seria um “percepto-conceito”. (Blau, 185; nossa ênfase) Perceba, caro leitor, que Peirce estava 

um boa companhia (intelectual) e que soube se apropriar das ideias brilhantes de seus companheiros do The 

Metaphysical Club. 
534

 Sobre este emprego, Brent cita William James (1942-1910): “O pobre obstinado (“poor cuss”) não vê 

nenhuma chance de um cargo de professor em nenhum lugar e está propenso a ir trabalhar no 

observatório de [Harvard] para sempre. É uma pena que um homem tão original quanto ele é, que quer e 

é capaz de dedicar suas forças à lógica e à metafísica, deva ficar sem carreira, quando há um número 

imenso de cargos para professores deste tipo a serem dados neste país, para pessoas ortodoxas “sem 

risco”. (JB, 1993, 74; citação WJ para HPB, 24 de janeiro de 1869, James, HU; nossa ênfase). No mesmo ano, 

Charles William Eliot (1834-1926) tornou-se reitor do Harvard College. “Dentro de um ano, ele e Peirce 

estavam brigando”. (JB, 1993, 75) 
535

 Joseph Brent diz o seguinte a este respeito: “No inverno de 1869-70, de novo como solicitação da Harvard 

Corporation, Peirce deu uma série de conferências sobre os lógicos britânicos, que incluíam Ockham, Scotus, 

Roger e Francis Bacon, Hobbes, Locke, Berkeley, Hamilton, Whewell, J. S. Mill, De Morgan e Boole”. Entre os 

presentes estava William James – “que viria a se tornar em breve seu único grande amigo” – que disse que 

“Nunca vi um homem mergulhar nas coisas de modo tão intenso e completamente”. (JB, 1993, 75; citação: WJ 

para HPB, 29 de dezembro de 1869, James, HU).  



288 

 

relativos, resultando de uma amplificação das concepções do cálculo de lógica de Boole 

(DNLR)”. CSP entregou uma cópia do trabalho a W. Stanley Jevons [1/9/1835 – 13/8/1882], 

que “foi tema de discussão na reunião da Associação Britânica para o Progresso da Ciência, 

em setembro, em Liverpool”, (JB, 1993, 79) onde e quando o lógico Robert Harley observou: 

“a mais notável amplificação das concepções de Boole, que o autor já encontrou até aqui, 

estão contidas em um recente trabalho do Sr. C S. Peirce, sobre a ‘Lógica dos relativos’”. 

(Brent, 1993, 80; citação: W2:xxxiii, Introdução de Fisch). W. Stanley Jevons [1/9/1835 – 

13/8/1882] publica Elementary Lessons on Logic (“Lições elementares sobre lógica”), que 

logo se tornou o livro sobre lógica elementar mais lido em inglês. (Wikipedia) Max Fisch 

assinala que aqui é o início do “segundo período” (dos três) da “atividade filosófica” de 

CSP – é o “período de Cosmopolitano” – e se extenderá de 1870 a 1887, quando 

produziu seu trabalho científico e fez suas cinco viagens à Europa (EP I, Introdução, 

xxiii). Já Gérard Deledalle denomina o mesmo período de “O Eclipse do sol” – em que 

CSP desenvolve sua lógica e o pragmatismo (EP 1, Introduction, xxiv). Já o scholar 

Murray Murphey assinala 1870 como sendo o início da “terceira  fase” de CSP -, que 

é a fase que “começa com a descoberta da “lógica das relações”, e que, segundo ele, se 

extenderá até 1884. [Para a “primeira fase,” ver 1857 e, para a “segunda fase,” ver 1866. (EP 

1, Introduction, xxiv)]. 

  

1871 – Peirce planeja dar 35 palestras sobre Lógica em Harvard, mas o reitor C. W. Eliot não 

as aprovou. (Brent, 1998) “CSP e Melusina voltam da Europa em março de 1871 e 

estabelecem-se em 6 Arrow Street, em Cambridge”. (JB, 1993, 82) Na Inglaterra, o naturalista 

e geólogo inglês, Charles Darwin (12/2/1809 – 19/4/1882) publica The Descent of Man, and 

Selection in Relation to Sex (“A descendência do homem;” 2 vols.). Peirce escreveu uma 

revisão crítica “Sobre a obra de Fraser sobre As obras de George Berkeley” (EP 1, ensaio 

# 5) (EP 1).
536

 “Nos anos de 1871-74, e especialmente no inverno de 1871-72, Peirce passou 

uma porção de tempo significativo (do que lhe sobrava da Coast Survey e outros trabalhos 

científicos) na companhia de “jovens sagazes” (“long-headed youths”) que constituíram o que 

desde então se tornou famoso entre estudiosos de Peirce como The Metaphysical Club
537

 “O 
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 Brent diz que Peirce estava na verdade interessado na “dialética triádica” de Hegel; mas, “o que Peirce 

acabou por fazer nestes ensaios foi desenvolver os fundamentos para sua teoria semiótica”. E cita Fisch: “A 

doutrina positiva central de todas estas séries é que ‘todo o pensamento se dá em signos’”. ([CP] 5.253; nossa 

ênfase). Cada pensamento continua um outro e é continuado por outro ainda. Não há premissas não inferidas e 

nenhumas conclusões que ponham fim à inferência (“no inference-terminating conclusions’). A inferência é o 

único ato da mente cognitiva. (...) A cognição é uma relação minimamente de três termos ou triádica... ([CP] 

5.283). A teoria-sígnica da cognição leva à teoria semiótica do eu humano, “o homem-signo” ([CP] 5.313; 

nossa ênfase), e daí a uma teoria social da lógica. (...) “O real, então, é aquilo no que, mais cedo ou mais 

tarde, a informação e o raciocínio haverão de resultar, e que é, portanto, independente dos meus ou seus 

fantasias. Assim, a origem mesma da concepção de realidade mostra que esta concepção envolve 

essencialmente a noção de uma COMUNIDADE, sem limites definidos e capaz de um crescimento infinito 

em termos de conhecimento”. ([CP] 5.311; nossa ênfase) “Assim, o princípio social está intrinsecamente 

enraizado na lógica”. ([CP] 5.534) (Brent, 73; cita Fisch, PSP, 325-26). Brent diz que “William James falou com 

[o abolicionista] Henry [Ingersoll] Bowditch [1808-92] logo depois do surgimento destes artigos: “Acabo de 

falar com CSP sobre uma dupla de artigos escritos por ele no St. Louis Journal of Speculative Philosophy que 

acabei de ler. Eles são excessivamente audaciosos, sutis e incompreensíveis e não sou capaz de dizer que suas 

elucidações viçais tenham me ajudado muito a compreendê-las e, no entanto, elas estranhamente me interessam”. 

(Brent, 73). JB arremata dizendo que “assim, Peirce, “o homem-signo,” começou sua pesquisa de uma vida 

inteira sobre a natureza do Logos, sua jornada semiótica para resolver o enigma da existência e de ser 

representado, e de achar a realidade representada por sua “essência vítrea”. (Brent, 1993, 73) 
537

 Há um problema em relação à formação “The Metaphysical Club” – sobre o Louis Menand escreveu um 

livro, “The Metaphysical Club – A Story of Ideas in America,” que ganhou Prêmio Pulitzer em 2001. Esta obra 

foi resenhada pelo Dr. Cassiano Terra Rodrigues na COGNITIO 4.1 (Jan. – junho 2003) -:  (1º) Joseph Brent diz 

que “Wiliam James já escrevera – três anos antes (1868) –, da Alemanha, a Oliver Wendell Holmes, Jr. (1841-
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Clube Metafísico” (JB, 1993, 83)”
538

 (...) “[a] partir da Sociedade Metafísica de Londres, 

fundada em 1869” (JB, 1993, 84), e “cujos membros foram, o próprio Peirce [10/9/1839–

19/4/1914]; Chauncey Wright [10/9/1830–12/9/1875]; William James [11/1/1842 – 

26/8/1910]; Nicholas St. John Green [30/3/1830–8/9/1876] e Joseph Bangs Warner 

[5/8/1848 – 1923], os dois advogados de Cambridge; Oliver Wendell Holmes, Jr. 

[8/3/1841–6/3/1935], mais tarde Juiz da Suprema Corte; e mais ou menos ocasionalmente 

John Fiske [30/3/1842–4/7/1901], o historiador e filósofo; Francis Ellingwood Abbot 

[6/11/1836–23/10/1903], autor de Scientific Theism (“Teísmo científico”); o professor Henry 

Bowen do departamento de filosofia de Harvard; e, C. C. Everett do Seminário de Harvard”. 

(Brent, 1993, 83; citação: Fisch, “Metaphysical Club,” em Studies in the Philosophy, editado 

por Edward C. Moore & Richard S. Robin, 24-29). 

 

1872 – Peirce passou a realizar experimentos com pêndulos para a U.S. Coast Survey (a 

pedido do pai, Superintendente), onde foi promovido ao cargo de Assistente em 

dezembro, por seu pai (1/12). O filósofo e historiador norte-americano, John Fiske 

(30/3/1842–4/7/1901), aliás, Edmund Fisk Green, publica Myths and Myth-Makers (“Mitos e 

fazedores de mitos”). (Wikipedia) 

 

1873 – Peirce escreve “Sobre a teoria dos erros de observação”, Apêndice 21 do Relatório 

para o Superintendente da Survey. Começa um esboço de “Lógica”. Dá início a experimentos 

com pêndulos em North Adams, Massachusetts (Ago.-Jun. 1874). 

                                                                                                                                                                                     
1935) incitando à formação de uma “...sociedade metafísica que teria reuniões regulares e discutiria apenas e tão 

somente as questões mais elevadas e vastas – e ser composto de nada mais nada menos do que o crème de la 

crème dos mancebos de Boston”. (Brent, 82; citação: WJ para Oliver Wendell Holmes, 3 de janeiro de 1868, 

conforme citado em Perry, volume 1, 508). (2º) Brent diz que “a versão de Peirce deste clube tem sido assunto 

de grande controvérsia porque pouquíssimo é mencionado pelos próprios membros, com a exceção de Peirce, 

que reivindicou ter sido esse o local de nascimento do pragmatismo”. (Brent, 1993, 83). “A exumação do clube 

por parte de Peirce”, ainda segundo Brent, “foi impulsionada por seu desejo de estabelecer sua prioridade como 

o progenitor do pragmatismo. John Dewey (1859-1952) descreveu o problema de Peirce com clareza: “O termo 

pragmatismo foi introduzido na literatura nas frases iniciais da conferência que o professor William James deu 

na Califórnia (“California Union Address”) em 1898. As frases são as seguintes: ‘o princípio do pragmatismo, 

como devemos chamá-lo, pode ser expresso de vários modos, todos eles muito simples. No the Popular Monthly 

Review de janeiro de 1878, o Sr. Charles S. Peirce introduziu-o assim: etc. Os leitores que se voltaram para o 

volume em questão, entretanto, não encontraram a palavra lá”. (Brent, 83; citação: John Dewey, “The 

Pragmatismo of Peirce”, em Chance, Love, and Logic [“O pragmatismo de Peirce em Acaso, amor e lógica”], 

editado por Morris R. Cohen, 301). Esta embaraçosa ausência foi o que Peirce buscou explicar”. (Brent, 1993, 

83)  
538

 Sobre a formação do The Metaphysical Club, Peirce diz o seguinte (em 1904): “Na década de sessenta eu 

comecei um clube chamado The Metaphysical Club. Ele raramente, se alguma vez, teve mais do que meia dúzia 

de [membros] presentes. [Chauncey] Wright era o membro mais forte e provavelmente eu era o próximo. 

Nicholas St. John Green era uma inteligência maravilhosamente forte. Depois havia Frank Abbot, William James 

e outros”. (Brent, 1993, 84; citação: Christine Ladd-Franklin, “Charles S. Peirce na Johns Hopkins,” The Journal 

of Philosophy, Psychology, and Scientific Methods 13 (1916): 719 (O 1243). Brent diz que, em 1906, Peirce faz 

um relato um tanto contraditório [da fundação do “The Metaphysical Club”] em um fragmento intitulado 

“Pragmatismo tornado simples” (Pragmatism Made Easy): “Após meu retorno da Europa (...) nós -, Chauncey 

Wright, Nicholas St. John Green, Wiliam James e outros, incluindo ocasionalmente Francis Ellingwood Abbot e 

John Fiske -, costumávamos nos encontrar para discutir questões fundamentais. Green estava especialmente 

impressionado pelas doutrinas de [Alexander] Bain, e impressionou o resto do grupo com elas; e, finalmente, o 

escritor deste trabalho lançou o que chamamos de o princípio do pragmatismo. Vários anos mais tarde, isto foi 

estabelecido [mas não nomeado] em dois artigos impressos no Popular Science Monthly (Nov. 1877 e Jan. 1878) 

[“A Fixação da crença” e “Como tornar nossas ideias claras”] e, subsequentemente, na Revue Philosophique. O 

ponto específico que tinha sido posto por [Alexander] Bain e que tinha chamado à atenção de Green, e através 

dele, do restante do grupo, foi a insistência de que naquilo que uma pessoa realmente acredita é aquilo pelo 

qual ele estaria pronto para agir e arriscar”. (Brent, 1993, 85; nossa ênfase). 
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1874 – Seu pai, Benjamin Peirce deixa o cargo de Superintendente do Survey e Carlile P. 

Paterson ssume seu lugar. O filósofo e historiador norte-americano, John Fiske (30/3/1842–

4/7/1901) publica Outlines of Cosmic Philosophy  (“Esboços de filosofia cósmica”) e W. 

Stanley Jevons [1/9/1835–13/8/1882] publica The Principles of Science (“Os princípios da 

ciência”). 

 

1875 – Peirce viaja à Europa em sua segunda missão pela Coast Survey, de abril de  1875 

a agosto de 1876. Serviu como primeiro oficial da delegação americana à Associação 

Geodésica Internacional, de 20 a 29 de setembro (EP1). Escreve o “Terceiro”, um Fragmento 

(CP 1.337). Zina deixa-o na Europa  (outono). William James recomenda-o ao reitor Gilman 

da Johns Hopkins University (JHU). O futuro idealista-objetivo, Josiah Royce (1855-1916) 

recebe seu BA da Universidade da Califórnia, em Berkeley. Segue depois para a  Alemanha 

onde admira a filosofia de Rudolf Hermann Lotze (21/5/1817–1/7/181). 

 

1876 – Peirce tem os primeiros colapsos nervosos em maio (que se repetirão em 1877, 

1879, 1884, 1904, 1905, 1909 e 1911; Brent, 1998). No dia 8/8/1876, o pai de Peirce insistiu 

que ele e Melusina voltassem a Boston “para que ele pudessse recuperar a saúde”. (JB, 1993, 

106) Entretanto, ele acabou separando-se dela em outubro (EP 1). Torna-se membro do 

Century Clubem Nova Iorque. “Suas dificuldades com o Reitor Eliot de Harvard se 

agravaram” (JB, 106-107)
539

 devido à publicação das Pesquisas fotométricas (publicadas em 

agosto de 1878). A esposa, MeluZINA,
540

 “voltou-se, com maior paixão ainda, para a 

emancipação da mulher”. (JB, 1993, 112)
541

 O filósofo e historiador norte-americano, John 

Fiske (30/3/1842–4/7/1901) publica The Unseen World (“O mundo invisível”). Ainda nos 

EUA, o então coronel da 7ª Cavalaria, George Armstrong Custer (5/12/1839–25/6/1876), 

enquanto servia nas Indian Wars (“Guerras aos Indígenas”), morre na batalha de Little 

Bighorn e torna-se uma “media personality” – um herói militar trágico - graças às obras 

escritas por sua esposa (isto sim, é “o comércio de signos”). 

 

1877 – Peirce é eleito para a Academia Nacional de Ciências a 20 de abril. Viajou à 

Europa em sua terceira missão pela Coast Survey, de 13 de setembro a 18 de novembro. 

Representou os EUA na conferência da Associação Geodésica  Internacional em 

Stuttgart, de 27 de setembro a 2 de outubro. Joseph Brent diz que “foi nesta viagem que 
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 Joseph Brent diz que o x da questão foi que CSP não avisou a Eliot sobre o que combinara com Winlock (seu 

chefe e Diretor do Observatório de Harvard) sobre receber $1.200 por suas “Pesquisas fotométricas”). Ademais, 

Eliot quis suspender os salários de Peirce enquanto este realizara estes estudos na Europa. Quando Winlock 

morreu, Eliot não deu o cargo a Peirce, mas a Edward C. Pickering (Brent, 1993, 109). Quando suas 

“Photometric Researches” foram finalmente publicadas em 1878, Peirce escreveu uma carta a Eliot – que enviou 

junto com uma cópia do trabalho – dizendo: “Nunca fui assistente do Observatório” (...) “Toda esta pesquisa é 

minha, sua ideia, plano, execução, tudo. Nenhum crédito é devido ao prof. Winlock”. (Brent, 1993, 111). Por 

estas e por outras é que, sendo “Eliot um dos homens mais poderosos da educação superior nos EUA” as portas 

do ensino superior não se abriram para CSP (Ibid., ibidem). 
540

 Em seu ensaio, How to Make Our Ideas Clear (1878; “Como tornar nossas idéias claras”), Peirce irá escrever 

“uma elegia críptica de seu casamento” (Brent, 1993, 113) referindo-se à “Melusina da fábula” que trata de “um 

espírito que habitava a nobre casa de Lusignan, perto de Poitiers” (...) “que aprisionara seu pai em uma 

montanha em Northumberland por males que fizera a sua mãe. Como punição, ela fora condenada a se 

transformar, todo sábado, em serpente, da cintura para baixo. Ela só se livraria da punição se conseguisse 

encontrar um marido que prometesse jamais vê-la aos sábados. Ela encontrou Raymond, que tornou rico e 

famoso graças a suas maquinações, com quem teve seis filhos horrorosos. Raymond, não resistindo, olhou pelo 

buraco da fechadura enquanto ela se banhava (purificava) e ela virou um dragão assustador, passando a voar ao 

redor do castelo” (Brent, 1993, 113).   
541

 No Prefácio de seu livro “New York: A Symphonic Study” (Nova Iorque: um estudo sinfônico;” que só viria 

a lume em 1918) ela diz: “[Meu desejo é] “resgatar meu próprio sexo da profanação e da ruína...”. (Brent, 1993, 

112) Graças aos esforços de mulheres como ela, a condição da mulher hoje é incomparavelmente melhor. 
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Peirce terminou a segunda série de artigos publicados no ano seguinte no Popular Science 

Monthly, How to Make Our Ideas Clear (“Como tornar nossas ideias claras”) e completou a 

tradução para o francês da Fixation of Belief (“A fixação das crenças”)”. (JB, 1993, 115-

116)
542

 Escreve “Sobre uma nova classe de observações, sugeridas pelos princípios da 

lógica” (EP 1, ensaio # 6).
543

 Como Ilustrações da lógica da ciência, Peirce escreve “A 

fixação da crença” (EP 1, ensaio # 7).
544

 Escreve um trabalho sobre erros com experimentos 
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 Joseph Brent acrescenta: “Os dois ensaios terminados durante esta viagem e os outros quatro [The Doctrine of 

Chances (“A doutrina das Probabilidades”), The Probability of Induction (“A probabilidade da indução”), The 

Order of Nature (“A ordem da natureza”) e Deduction, Induction, and Hypothesis (“Dedução, indição e 

hipótese”), que foram todos publicados em 1877 e 1878 sob a rubrica geral de “Illustrations of the Logic of 

Science” (“Ilustrações da lógica da ciência”) no Popular Science Monthly, eram expressões da experiência 

íntima de Peirce em realizar ciência experimental exata na última década. Ele tinha começado o projeto de 

examinar como a ciência procede com sua “Lógica de 1873”. As ‘Ilustrações” foram a primeira expressão 

formal do método científico como a lógica da ciência. Não apenas isso, eles constituíram o primeiro ataque, 

completo e convincente, ao fundacionalismo dedutivo da dúvida cartesiana, e à metafísica tradicional em geral. 

Para o Peirce de então, “As demonstrações dos metafísicos são todas devaneios (moonshine)”. Ao mesmo 

tempo, Peirce ofereceu o alternativo e timidamente falível ponto de partida de aceitar o mundo como nós os 

experimentamos e seguir a partir daí, passo a passo”. (Brent, 1993, 116-117; nossa ênfase). Depois Brent mostra 

que o “método da ciência” – um século depois que CSP o propôs – parece-nos óbvio; entretanto, lendo Popper e 

Carl Hempel, ficamos com a impressão de que “pouco foi acrescentado ao modelo primeiro proposto por Peirce” 

ao passo que nos ressentimos da falta da “inferência hipotética”. (Brent, 1993, 117).    
543

 Sobre este ensaio, “On a New Class of Observations, Suggested by the Principles of Logic” (“Sobre uma 

nova classe de observações, sugeridas pelso princípios da lógica”), os editores do EP 1 dizem o seguinte: “MS 

1104. [Primeiro publicad como MS 311, em W3:235-37.] Escrito no verão de 1877, aparentemente para 

apresentação, este breve ensaio recomenda o estudo observacional das sensações (como Peirce recomedava para 

todas as ciências, mesmo matemáticas). Oposta à visão “comum” de que “há sensações últimas sem quaisquer 

relações entre elas”, Peirce argumenta que, embora jamis possamos capturar completamente descrições gerais as 

diferenças entre sensações diferentes, nós podemos “fazer um progresso ilimitado rumo a tal resultado”. “Mas, 

se isso for pouco convincente”, Peirce segue dizendo, “talvez devêssemos tentar uma abordagem 

fenomenológica. Quer haja sensações individuais puras e completamente determinadas é uma questão com que 

se pode lidar através da ciência observacional”. “Aqui, então”, conclui ele, “está todo um mundo de observação, 

para o qual nós temos estado sistematicamente cegos, simplesmente porque acometidos por um preconceito 

metafísico errôneo”. (EP 1, 106). É que, para CSP, “nós não temos sensações puras, mas apenas elementos 

sensacionais de pensamento” (Ibid., 107).  
544

 Sobre a este trabalho, The Fixation of Belief (“A fixação da crença”) os editors do EP 1, dizem o seguinte: 

“P 107: Popular Science Monthly 12 (Novembro 1877): 1-15. [Também publicado em W3:242-57 (com partes 

das versões anteriores, MSS 187-189 {pp. 22-28} e nos CP 5.358-87. Peirce tencionava usar este trabalho como 

como ensaio 8 de seu “Search for a Method” (“Em busca de um método”) de 1893, como capítulo 5 de seu 

“How to Reason” (“Como raciocinar” de 1894 (MS 407), e como primeiro ensaio de seus “Essays on the 

Reasoning of Science” (”Raciocínio da ciência”) de 1909-1910 (MS 334). Mudanças substantivas [realizadas] 

nestes dois ensaios estão registradas nas Notas [de rodapé]; para [ter acesso às] seções manuscritas no MS 407 e 

às mudanças tomadas das seções da cópia que não existe mais, ver os CP.5.358-87] Este é o primeiro de uma 

série de seis trabalhos , coletivamente entitulados “Illustrations of the Logic of Science” (“Ilustrações da lógica 

da ciência”); pelo menos um trabalho adicional foi projetado e eles foram apenas listados como um livro a ser 

publicado na Série Científica Internacional da Appleton. O objetivo das “Ilustrações’ é “descrever o método 

da investigação científica” e eles contêm, como Peirce mais tarde recordou, “a primeira das formulações de um 

método de análise lógica que tinha tido o hábito de aludir como [meu] ‘pragmatismo’” ou “a minúscula semente 

que sob a cultura de mentes mais ricas, cresceu a ponto de se tornar aquela boa árvore daquela mesma apelação 

que já começa a fornecer uma habitação confortável e saudável para muitas almas”. No primeiro trabalho, ele 

desenvolve uma tese que o pensamento é uma forma de inquirição e que a crença é a cessação da dúvida, e 

ele enfatiza a natureza auto-corretiva do método científico. Além disso, ele discute quatro métodos de fixar 

as crenças (aquele da tenacidade, da autoridade, o a priori e o método científico) e argumenta que apenas o 

quarto, que apela apenas para uma “permanência externa”, pode levar ao sucesso a longo prazo. (EP 1, 109). 

Depois de começar dizendo que ‘poucas pessoas se interessam por estudar lógica porque cada qual se acha 

proficiente o suficiente na arte do raciocínio”. (EP 1, 109), Peirce diz que ela exige estudo – “é uma arte difícil” 

(EP I, 110) - pois “não é um dom natural”. (Ibid., 110). Depois percorre vários séculos da história da lógica – “a 

história de sua prática seria um livro e tanto” (EP I, 110) -, da época dos romanos, Roger Bacon – “aquela mente 

notável” (Ibid., ibidem) -, Sir Francis Bacon – que “na primeira parte de seu livro, Novum Organum, mostrou 
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com pêndulos. Ameaça deixar a Survey em junho. O pai, Benjamin Peirce, recomenda-o ao 

reitor Gilman da JHU (Nov.). Brent diz que ele deve ter se encontrado com Juliette Annette 

(Froissy) Pourtalai [sua futura esposa] pela primeira vez em um  baile em Nova Iorque 

patrocinado pelo Cercle Français de l’Harmonie. 

 

1878 – Publica “Comment se fixe la croyance” e “Comment rendre nos idées claires’ em 

francês. Começa a trabalhar em espectrometria – para medir o comprimenrto de onda da luz 

para determinar mensurações mais acuradas para o metro -  e escreve, em um relatório para ao 

Survey, “Medidas de gravidade e Estações iniciais na América e na Europa (Apêndice 15, 

13/12). Peirce publica “Pesquisas fotométricas,” em agosto e mais cinco ensaios como 

Ilustrações da Lógica da Ciência: How to Make Our Ideas Clear (“Como tornar nossas 

                                                                                                                                                                                     
que a experiência como tendo que estar aberta à verificação e reexame” (Ibid., ibidem) -, depois Copérnico, 

Tycho Brahe, Kepler, Galileu e Gilbert. (Ibid., ibidem) Para Peirce, “cada passo importante na ciência foi uma 

lição em lógica” e cita o exemplo de Lavoisier e Darwin. (Ibid., 111). Então, qual seria o objeto do raciocínio 

para CSP? “O objeto do raciocínio é descobrir, a prtir da consideração do que já sabemos, algo mais que não 

sabemos. Consequentemente, o raciocínio é bom se for tal que forneça uma conclusão verdadeira a partir de 

premissas verdadeiras, e não ao contrário. Assim, a questão de sua validade é (Ibid., ibidem) puramente de fato e 

não de pensamento”. (Ibid., 112). O problema para Peirce é que, embora sejamos “animas lógicos”, (Ibid., 

ibidem), “não o somos tanto assim” (Ibid., ibidem) – “somos naturalmente mais sanguíneos e esperançosos” 

(Ibid., ibidem; i.e., mas Segundo e Primeiro do que Terceiro, para falar fenomenologicamente) - e, para piorar as 

coisas, “há uma divisão entre fatos” (EP I, 113) uma vez que, “uma variedade de fatos já são presumidos quando 

uma questão lógica é primeiramente feita. É presumido, por exemplo, que há tais estados mentais como 

dúvida e crença – que a passagem de um a outro é possível, que o objeto do pensamento permaneça o 

mesmo, e que esta transição esteja sujeita a algumas regras a que todas as mentes estão sujeitas”. (Ibid., 

113; nossa ênfase). Em suma, “nossas crenças guiam nossos desejos e formam nossas ações” (Ibid., 114). E 

mais, “a dúvida é um estado desconfortável e insatisfatório do qual tentamos nos livrar para passar ao estado de 

crença”. (Ibid., ibidem). E é assim que damos início á “inquirição” (Ibid., ibidem) – cujo único objeto é o 

estabelecimento da opinião” que é uma “proposição importante”. (Ibid., 115). “A dúvida, porém, deve ser real e 

viva”, diz Peirce, criticando Descartes, “senão toda a discussão é ociosa”. (Ibid., 115). Sobre o primeiro dos 

métodos de fixar a crença, o “método de tenacidade” – embora “não possa ser negado que uma constante 

imovível de fé traga grande paz mental”  (Ibid., 116) a essa “crença individual, “que eu admito por sua força, 

simplicidade e objetividade” (Ibid., 122) - ele é “inconveniente” porque “o impulso social é contra ele”. (Ibid., 

116) “A menos que nos tornemos ermitões, devemos, necesariamente, influenciar as opiniões uns dos outros; de 

tal modo que o problema se torna em como fixar a crença, não no indivíduo apenas, mas na comunidade”. (Ibid., 

117). E é então que “age” não a vontade do indivíduo, mas “a vontade do estado” (Ibid., 117) e “que todos os 

indivíduos que rejeitam a crença estabelecida sejam reduzidos ao silêncio”. (EP 1, 117). “Quando o acordo 

completo não pode ser alcançado, um massacre de todos aqueles que não pensem igual provou-se um meio 

muito eficiente de estabelecer a opinião em um país”. (Ibid., ibidem) É difícil não pensar nos sistemas totalitários 

de esquerda que “eliminaram” mais de 100 milhões de pessoas da face da Terra no século XX, de Stalin a Mao 

Tsé Tung e Pol Pot. [Ver “O livro negro do comunismo”, de vários autores] Eis o “método de autoridade” 

(Ibid., ibidem) – “religioso” e “político” (Ibid., ibidem) que, segundo Peirce, “é o melhor método para a 

grande maioria da humanidade” que “nasceu para ser “escrava intelectual” (Ibid., 118). No entanto, como 

“mesmo nos estado mais sacerdotais alguns indivíduos sempre ultrapassam esse condição” (Ibid., ibidem), estes 

[indivíduos excepcionais] chegam ao “método a priori” (Ibid., 119) que “desenvolvem crenças em harmonia 

com causas naturais”. (Ibid., 118). “Este método, porém,” de acordo com Peirce, “não difere de modo mui 

essencial daquele da autoridade” (EP I, 119) e, assim, “se experimentarmos uma verdadeira dúvida” iremos em 

busca de um método “pelo qual nossas crenças possam ser causadas por nada humano, mas por alguma 

permanência externa – por algo sobre o qual nosso pensamento não tem qualquer efeito” (Ibid., 120): eis o 

“método da ciência”. Para Peirce, sua “hipótese fundamental é: há coisas reais cujas características  são 

inteiramente independentes de nossas opiniões sobre elas; estas realidades afetam nosso sentidos de acordo com 

leis regulares”. (Ibid., 120). E termina o ensaio dizendo que “o gênio do método lógico do homem deveria ser 

amado e reverenciado como sua noiva, a quem ele escolheu entre todo mundo”. (EP 1, 123) O que o autor desta 

Tese não consegue entender é como podemos confiar no “método científico” quando este é “falível” 

(Falibilismo), i.e., ele não é capaz de nos arrancar da “dúvida” e de nos levar à “crença”. O próprio Perice irá 

dizer que “em questões de importância vital” não devemos confiar na Razão, mas no Instinto. 
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ideias claras”) IN EP 1, ensaio # 8);
545

 The Doctrine of Chances (“A doutrina do acaso”) 

IN EP 1, ensaio # 9);
546

 The Probability of Induction (“A probabilidade da indução”) IN 

                                                           
545

 Sobre este ensaio How to Make Our Ideas Clear (“Como tornar nossas ideias claras”), os editores do EP 1 

dizem o seguinte: “P 119: Popular Science Monthly 12 (Janeiro 1878): 286-302. [Também publicado em 

W3:257-76 e nos CP 5.388-410. Peirce tencionava usar este trabalho como o ensaio 9 de seu “Search for a 

Method” (“Em busca de um método”) de 1893 e como o capítulo 16 de seu “How to Reason” (“Como 

raciocinar”) de 1894 (MS 422); as mudanças no MS 422 estão registradas nas Notas [de rodapé]. Escrito entre 13 

e 24 de setembro de 1877, enquanto Peirce estava viajando de navio para Plymouth, Inglaterra, este trabalho 

critica a doutrina da clareza das ideias de Descartes e segue desenvolvendo a sua própria teoria, de acordo com a 

qual há três níveis ou graus de clareza. A teoria do significado associada ao terceiro grau de clareza está 

representada na máxima pragmática (e é às vezes tida como uma teoria operacionalista; ela fará parte do 

terceiro ramo de sua Lógica, a “Metodêutica”). Peirce termina o paper aplicando a máxima pragmática em seu 

exame do significado de várias concepções, incluindo o “realismo”. (Mais tarde ele achou que seu pragmatismo 

inicial era nominalista demais; EP 1, 124). Para Peirce, “a primeira lição que temos o direito de exigir que a 

lógica nos ensine é, como tornar nossas idéias claras” para que “saibamos o que pensamos, para que sejamos 

senhores de nosso próprio significado, para que possamos criar uma fundação sólida para o pensamento 

grandioso e de peso”. (Ibid., 126) E, então, depois de fazer alusão à sua ex-esposa, ao se referir à “fábula da 

Melusina” (Ibid., 127), Peirce retoma a questão da “ação do pensamento como necessidade de dar fim à irritação 

da dúvida para se estabelecer a crença” (Ibid., 127) que, mais uma vez, deve partir de uma “dúvida real e viva” 

para que não seja um mero produto do “diletantismo”. (Ibid., 129). “E”, pergunta-nos ele, “o que é crença?” E 

responde: “Ela tem apenas três propriedades: Primeiro, é algo de que temos consciência; segundo, ela elimina a 

irritação da dúvida; e, terceiro, ela envolve o estabelecimento, em nossa natureza, de uma regra de ação, ou, para 

encurtar, um hábito”. (Ibid., ibidem) Assim, “o remate final do pensamento é o exercício da volição, e disto o 

pensamento não mais forma uma parte; mas a crença é o único estádio da ação mental, um efeito sobre nossa 

natureza devido ao pensamento, que influenciará o pensamento futuro”. (Ibid., ibidem; nossa ênfase). 

Quanto ao pragmatismo, ele começa dizendo que “nossa idéia de qualquer coisa é nossa ideia de seus efeitos 

sensíveis; e se nós imaginamos que temos qualquer outra decepcionamo-nos”, pois “é absurdo dizer que o 

pensamento tem qualquer significado não relacionado a sua única função”. (Ibid., 132). E, dá-nos, enfim, a sua 

primeira definição da “máxima do pragmatismo”: “Considere que efeitos, que possam concebivelmente ter 

aspectos práticos, que consideramos que o objeto de nossa concepção tem. Então, nossa concepção destes 

efeitos é o todo de nossa concepção do objeto”. (EP 1, 132). Quanto à lógica neste ensaio peirceano, ela está, 

para ele, totalmente alicerçada na “realidade”. (Ibid., 136). Esta [realidade] “não é um produto da imaginação de 

alguém”, (Ibid., 136) mas “aquilo cujas características são independentes do que qualquer pessoa possa pensar 

que sejam”. (Ibid., 137). Assim, se a nossa “atividade mental for levada, não para onde desejamos, mas para uma 

meta pré-ordenada, que é como uma operação do destino”, (Ibid., 138), então veremos que “o objeto 

representado nesta opinião é o real”. (Ibid., 139). Por isso é que “a verdade, mesmo esmagada, renascerá”. (Ibid., 

ibidem) 
546

 A respeito deste ensaio peirceano, The Doctrine of Chances (“A doutrina do acaso”), os editores críticos do 

EP I dizem o seguinte: “P 120: Popular Science Monthly 12 (Março 1878): 604-14. [Também publicado em 

W3:276-89 e nos CP 2.645-60. Embora a terceira e quarta “Ilustrações” fossem tencionadas para ser um só 

trabalho, os editores do PSM publicaram-no em duas partes em dois meses consecutivos. Em 1893, Peirce 

redatilografou o terceiro paper para servir de ensaio 10 da “Search for a Method” (“Em busca de um método”) e 

o capítulo 18 de “How to Reason” (“Como raciocinar”) (MS 424) e, em 1910, ele escreveu várias “Notas sobre o 

Terceiro Paper de CSP no Pop. Sci. Monthly. 1878, Março” (em MSS 703 e 704); algumas destas mudanças na 

datilografia e uma das notas de 1910 estão registradas nas Notas.] Em uma discussão inicial do que mais tarde se 

tornará seu Sinequismo, Peirce argumenta que a suposição da continuidade fornece um motor poderoso para a 

lógica, e desenvolve sua teoria das probabilidades como sendo a ciência da lógica quantitativamente tratada (ou 

como lógica geral). Para ser lógico, Peirce diz, as pessoas precisam ser egoístas, pois a lógica exige a 

identificação de seus interesses com aqueles de uma comunidade ilimitada. (Peirce também discute a 

probabilidade de um evento não-repetível em um caso que Hilary Putnam nomeou de “Enigma de Peirce.”). (EP 

1, 142). Peirce começa por dizer que “a ciência começa a ser exata quando é quantitativamente tratada”. (Ibid., 

ibidem) “E, no entanto,” de acordo com ele, “não é tanto na concepção de números quanto de quantidade 

contínua que a vantagem do tratamento matemático provém”. (Ibid., 143). Assim, ele vai abrir mão do “número” 

– “que, afinal de contas, só serve para reduzir a uma precisão em nossos pensamentos [e] que, embora útil, 

raramente pode levar a concepções elevadas, e que frequentemete desce à insignificância” e “só tende a estreitar 

os poderes da mente” (Ibid., 143) – e vai passar a adotar a “concepção de quantidade contínua” que “tem uma 

grande missão a cumprir, independente de qualquer tentativa à precisão”, pois “longe de tender ao exagero das 

diferenças, ela é o instrumento direto das melhores generalizações”. (Ibid., ibidem) “Esta, afinal,” de acordo com 

Peirce, “é a essência do método do naturalista”: “ele constrói a partir do estudo da Natureza uma nova concepção 
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EP 1, ensaio # 10);
547

 The Order of Nature (“A ordem da natureza”  (EP 1, ensaio # 

11);
548

 e, Deduction, Induction and Hypothesis (“Dedução, indução e hipótese”) IN EP 1, 

                                                                                                                                                                                     
geral do caráter em questão”. (Ibid., ibidem) Pois “é, ao levar vantagem da ideia de continuidade, ou da 

passagem de uma forma à outra através de graus insensíveis, que o naturalista constrói suas concepções”. (Ibid., 

ibidem). Quanto à teoria da probabilidade, diz ele que “ela é simplesmente a a ciência da lógica 

quantitativamente tratada”. (Ibid., 144) “É verdade”, diz ele, “que o caráter da probabilidade pertence, 

primariamente, sem dúvida, a certas inferências”, e cita Locke (Ibid., 145), em que “a inferência de uma 

premissa A, para a conclusão, B, depende, como já vimos, de um princípio guia, [em] que, se um fato da classe 

A é verdadeiro, um fato da classe B é verdadeiro”. (Ibid., 146) Já “a probabilidade consiste da fração cujo 

numerador é o número de vezes em que tanto A e B são verdadeiros, e cujo denominador é o número total de 

vezes em que A é verdade, quer B seja ou não”. (Ibid., ibidem) Entretanto, quem haverá de ajuizar a verdade ou 

falsidade da “correspondência do fato real com a proposição verdadeira”? (Ibd., 147) “Toda a comunidade, (...) 

todas as raças de seres com quem entramos em relação imediata ou mediata”, (Ibid., 149) porque “a lógica está 

enraizada no princípio social (egoísta)”. (Ibid., ibidem) Isso, naturalmente, chega a exigir “heroísmo” (Ibid., 150) 

em nome de “três sentimentos: (...) a Caridade, a Fé e a Esperança”. (Ibid., ibidem; citando são Paulo). 
547

 Quanto a este paper de CSP, The Probability of Induction (“A probabilidade da indução”), os editores 

críticos do EP 1 dizem o seguinte: “P 121: Popular Science Monthly 12 9Abril 1878):705-18. [RTambém 

publicado em W3:299-305 e nos CP 2. 669-93.] Neste paper Peirce continua a desenvolver sua teoria da 

probabilidade e dá regras para calcular a probabilidade de múltiplos eventos. Ele compara a visão 

conceptualista (que refere a probabilidade a eventos) com a visão materialista (que faz da probabilidade a fração 

da frequência de casos favoráveis a todos os casos) e diferencia acaso de probabilidade. Ele argumenta em favor 

da visão da frequência (que ele manteve até quase o fim do século) e, então, conecta sua visão da probabilidade 

com a natureza do raciocínio indutivo (ou sintético) e o problema da indução, pelo qual ele considera a 

necessidade de apelar a mundos possíveis. (EP 1, 155). Neste paper, depois de mostrar que “cada argumento 

deriva sua força de verdade geral da classe de inferências à qual pertence”; e que a probabilidade é a proporção 

de argumentso carregando verdade com elas entre aquelas de qualquer genus”, Peirce vai buscar dois termos na 

nomenclatura dos lógicos medievais – “antecedente” e “consequente” – para expressar isto melhor. Assim, 

“antecendente” é a premissa e o “consequente” é o que lhe segue (“consequentemente”). Ora, para Peirce “a 

probabilidade pertence exclusivamente aos ‘consequentes’”, (EP 1, 155) pois é “a razão dos casos favoráveis em 

relação a todos os casos”, (Ibid., 156) ao passo que “um acaso” – que “indubitavelmente pertence principalmente 

aos ‘consequentes’ – “é uma quantidade que pode ter qualquer magnitude, não importa quão grande”. (Ibid., 

158). É curioso que Peirce introduza aqui a questão da crença, dizendo que “a crença é mais do que um mero 

sentimento”. (EP 1, 158; nossa ênfase). Brilhantemente mostra que, “qualquer quantidade que varie com o 

acaso poderá, portanto, assim parece, servir como um termómetro para a adequada intensidade da crença. Entre 

tais quantidade há uma que é peculiarmente apropriada. Quando há um grande acaso, o sentimento de crença 

deve ser intenso. Certeza absoluta, ou um acaso infinito, jamais poderá ser atingida pelos mortais, e isto pode ser 

representado adequadamente por uma crença infinita”. (EP 1, 158). É quase Schleiermacher (21/11/1768 – 

12/2/1834) falando d’“a religião [como sendo] o sentimento de dependência do limitado em relação ao ilimitado, 

do finito em relação ao infinito”. (Mora, 2613; Tertuliano dizia “creio porque é absurdo”). Voltando a Peirce, 

para ele, “há uma quantidade que, mais simplesmente do que qualquer outra, preenche estas condições; é a do 

logaritmo do acaso”. (EP 1, 159). Ele utiliza “a lei psico-física de Fechner” que dá conta da “lei geral da 

sensibilidade”. (Ibid., ibidem) Para esta, “a intensidade de qualquer sensação é proporcional ao logaritmo da 

força externa que a produz”. (Ibid., ibidem) E, para Peirce, “está completamente em harmonia com esta lei que o 

sentimento de crença deveria ser como o logaritmo do acaso, este último sendo a expressão do estado de fatos 

que produz a crença”. (Ibid., ibidem) Depois, Peirce vai explicar as “duas formas de raciocínio: (1) o 

explicatico, analítico ou dedutivo; e, (2) o ampliatico ou sintético ou (grosso modo) indutivo”. (Ibid., 161; 

nossa ênfase). Depois Peirce cita Kant e sua pergunta: “Como são possíveis juízos sintéticos a priori?” – que, 

segundo ele deveria ser extendida a “Como são quaisquer juízos sintéticos possíveis?” (Ibid., 167) – e responde: 

“Juízos sintéticos a priori são possíveis porque o que quer que seja universalmente verdadeiro está 

envolvido nas consições da experiência”. [The Probability of Induction (1878; “A probabilidade da indução”) 

IN EP 1, 168; nossa ênfase] E, “uma vez que todo nosso conhecimento vem da inferência sintética, devemos 

igualmente inferir que toda a certeza humana consiste meramente em sabermos que os processos através dos 

quais nosso conhecimento foi derivado é tal qual deve geralmente ter levado a conclusões verdadeiras”. (Ibid., 

169) ou seja, que “a realidade é apenas o objeto da opinião final à qual uma investigação suficiente levaria” 

(Ibid., ibidem; ao Interpretante Final) e é por isso que “a crença gradualmente tende a se fixar sob a influência da 

investigação”. (Ibid., ibidem).   
548

 Sobre este ensaio de CSP, The Order of Nature (“A ordem da natureza”), os editores críticos do EP 1 dizem 

o seguinte: “P 122: Popular Science Monthly 13 (Junho 1878): 203-17. [Também publicado em W3:306-22 e 

nos CP 6.395-427.] No quinto paper das “Ilustrações” Peirce argumenta contra a visão de Mill de que a 
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ensaio # 12)
549

 (EP 1). Segundo Joseph Brent, as “Ilustrações” foram a  primeira expressão 

formal do método científico como a lógica da ciência. Não apenas isso, elas [as “Ilustrações”] 

constituíam o primeiro ataque completo e convincente ao fundacionalismo dedutivo da dúvida 

cartesiana e à metafísica tradicional em geral – daí CSP dizer que “as demonstrações dos 

metafísicos são todas fantasias (“moonshine”) – e, ao mesmo tempo, Peirce ofereceu o ponto 

de partida alternativo e auto-conscientemente falível de aceitar o mundo como o 

experimentamos e partindo daí passo-a-passo”. (J.B., 1993, 117) O futuro filósofo idealista-

objetivo, Josiah Royce (20/11/1855 – 14/9/1916) recebe seu Ph.D. em filosofia pela recém 

                                                                                                                                                                                     
uniformidade da natureza é a única garantia para a indução e a favor da teoria estabelecida no paper anterior: de 

que a indução deveria ser explicada pela doutrina das probabilidades (que, como ele acentua, não deveria 

postular qualquer problema para a religião). Ele também proclama, como fez durante toda a vida, que “a mente 

do homem está fortemente adaptada a compreender o mundo”, uma capacidade explicada como o resultado 

da seleção natural e como sendo fundamental para o sucesso em raciocínio abdutivo (ou hipótese). Finalmente, 

ele volta-se para algumas das questões cosmológicas que abrem a linha de investigação que eventualmente 

resultarão em seu [paper] “Uma conjectura ao enigma do universo” (1887). Neste ensaio, Peirce começa por 

dizer que “qualquer proposição concernente à ordem da Natureza deve tocar mais ou menos na religião”. (EP 1, 

170). “Ora”, diz ele, “se encontrarmos uma notável e universal ordem no universo, deve haver alguma 

causa para esta regularidade”. [The Order of Nature (1878; “A ordem da natureza”) IN EP 1, 170]. Trata-se, 

diz ele, de “um problema fundamental na teoria do raciocínio”. (Ibid., 171). Como “um mundo de acaso é 

simplesmente nosso próprio mundo visto do ponto de vista de um animal no próprio ponto-sumidouro 

(“vanquishing-point”) da inteligência” e que “o mundo mesmo é quase um meio-de-acaso para a mente de um 

pólipo”, Peirce conclui dizendo que “[A]ssim, nada pode ser concluído a partir da ordem da Natureza a respeito 

da existência de Deus, a menos que seja afirmado que a existência de uma mente finita prove a existência de uma 

infinita”. (Ibid., 176). Depois Peirce volta-se para a refutação de Mill de que “a indução depende, para sua 

validade, da uniformidade da Natureza”, (BID., 177), embora conceda que “parece incontestável que a mente 

do homem esteja fortemente adaptada para a compreensão do mundo” [The Order of Nature (1878; “A 

ordem da natureza”) IN EP 1, 181], que ela deriva da “seleção natural”. (Ibid., 181). Entretanto, quanto “à exata 

natureza destas relações [de espaço, tempo e massa]”, ele concede, também, que “pode ser que haja algum 

segredo aqui que resta ser descoberto”. [The Order of Nature (1878; “A ordem da natureza”) IN EP 1, 182]. 

Aqui Peirce ainda é (espiritualmente) imaturo. E, depois de expressar sua total descrença – “de modo análogo, se 

alguém reivindicar ter descoberto um plano na estrutura dos seres organizados, ou um esquema em sua 

classificação, ou uma combinação regular na forma humana (...) ou uma chave para os sonhos, a primeira coisa 

que temos que perguntar é se tais relações são suscetíveis de uma explicação em princípios mecânicos, e se não 

forem, elas devem ser vistas com desfavor como tendo já uma forte suposição contra elas; e o escrutíneo, em 

geral, já explodiu todo esse tipo de teorias”, (EP 1, 183) que são nutridas por mentes “que imaginam que o 

conhecimento das outras é tão nebuloso quanto o seu” (Ibid., ibidem) – mas expressa sua simpatia por 

“mentes melhores, que assumem teorias místicas”, [The Order of Nature (1878; “A ordem da natureza”) IN 

EP 1, 183 nossa ênfase] que “aspiram ao perfeito que constitui a essência da religião”. [The Order of Nature 

(1878; “A ordem da natureza”) IN EP 1, 184; nossa ênfase]. Ele deveria estar se referindo a Henry James, Sr. e a 

Emerson.
 

549
 Quanto ao ensaio Deduction, Induction, and Hypothesis (“Dedução, indução e hipótese”), os editores 

críticos do EP 1 dizem o seguinte: “P 123: Popular Science Monthly 13 (Agosto 1878): 470-82. [Também 

publicado em W3:323-38 e nos CP 2.619-44.] Peirce conclui suas seis “Ilustrações” com uma discussão dos três 

tipos de raciocínio (dedução, indução, hipótese) baseado na forma geral do argumento silogístico composto de 

regra, caso e resultado. Com exemplos da história da ciência, ele demonstra que a hipótese é diferente da 

indução em si na medida mesma que “a hipótese supõe alguma coisa de um tipo diferente do que nós 

observamos diretamente e, frequentemente, alguma coisa que seria impossível para nós observarmos 

diretamente,” ao passo que a indução apenas “infere a existência de fenômenos tais como aqueles que já 

observamos em casos que são similares.” (EP 1, 186). O que os editores críticos não disseram é que, no final 

do ensaio -, a respeito do terceiro mérito da distinção [entre os dois tipos de inferência (hipótese e indução)] - 

Peirce mostra que “a indução infere uma regra” e que “a crença de uma regra é um hábito”; portanto, “a indução 

é a fórmula lógica que expressa o processo fisiológico da formação do hábito”; (Ibid., 198) e mais, que “a 

hipótese produz o elemento sensual do pensamento” enquanto “a dedução é o elemento volicional do 

pensamento” e “a indução produz o [seu] elemento habitual”. (Ibid., 199). Portanto, que a “hipótese” (“abdução) 

está ligada à Primeira das Categorias fenomenológicas; que a “dedução” está relacionada à Segunda; e que a 

“indução” estaria, assim, ligada à Terceira. 
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fundada Johns Hopkins University. Segue depois para a Universidade da Califórnia em 

Berkeley, para lecionar (até 1882, quando passa a lecionar em Harvard). 

 

1879 – Peirce, 40, aceita o cargo de Professor convidado (“Lecturer”) de Lógica na 

Johns Hopkins University (até 1884). Lê Joseph Glanvill. Primeira reunião  do 

Metaphysical Club da JHU (em 28/10). Sofre uma crise nervosa em dezembro (e fica 

acamado até abril). Brent crê que, devido às dores, Peirce passa a usar cocaína. (Brent, 

1998) John Fiske (30/3/1842 – 4/7/1901) publica Darwinism and other Essays (“Darwinismo 

e outros ensaios”; revisados e ampliados em 1885). O filósofo alemão Rudolf Hermann Lotze 

21/5/1817–1/7/1881) publica sua Metaphysik. No Brasil, o filósofo, poeta, crítico e jurista 

Tobias Barreto de Meneses (7/6/1839–26/6/1889) publica “Ensaio de pré-história da literatura 

alemã. Filosofia e crítica. Estudos alemães”. Nasce Albert Einstein (f. 18/4/1955). 

 

1880 – Peirce é eleito para a Sociedade Matemática de Londres, 11 de março. Viajou à 

Europa em sua quarta missão pela Coast Survey, de abril a agosto. Morre seu pai, 

Benjamin Peirce, no dia 6 de outubro. Dá uma palestra na Academia Francesa sobre o valor 

da gravidade, a 14 de junho. Escreve On the Algebra of Logic (“Sobre a álgebra da 

lógica”) IN EP 1, ensaio # 13)
550

 (EP 1). Renuncia à JHU no dia 19/12.  

 

1881
551

 – Renomeado Professor convidado (“lecturer”) na JHU (março) e eleito para a 

Associação Americana para o Avanço da Ciência em agosto. O  Superintendente Paterson 

morre e é substituído por Julius Erasmus Hilgard. 

  

1882 – Enquanto leciona na JHU, Peirce produz uma Introductory Lecture on the Study 

of Logic (1882; “Palestra introdutória sobre o estudo de lógica”) IN EP 1, ensaio # 14).
552

 

No dia 27 de abril Ralph Waldo Emerson (n. 25/5/1803) falece de pneumonia em Concord. 

                                                           
550

 Sobre este ensaio, On the Algebra of Logic (1880; “Sobre a álgebra da lógica”) IN EP 1, os editores críticos 

dizem o seguinte: “P 167: American Journal of Mathematics 3 (1880): 15-57. [Também publicado em W 4:163-

73 (com  duas versões anteriores de parte de um primeiro capítulo, MSS 350 e 354 [pp. 38-46], e uma 

continuação fragmentada de todo o artigo, que termina com “a ser continuado”, em MS 371 [pp. 210-11] e nos 

CP 3.154-81. (Três outras tentativas de continuação estão em W5:107-15)]. Este artigo tem um lugar de alguma 

importância na história da lógica formal e matemática. No que está publicado aqui, a partir do primeiro capítulo, 

Peirce discute a relação entre pensamento e cerebração (ou lógica e fisiologia), formula a teoria para sua lógica 

da cópula utilizando afirmações de inclusão ao invés das equações booleanas, e coloca algumas das suas 

concepções epistemológicas mais importantes em um contexto de lógica formal. O ensaio 16 representa o 

estágio subsequente de desenvolvimento desta parte da álgebra da lógica e deveria ser lido juntamente com este 

item 13.” [Ver 1884]  
551

 Em 1881, Machado de Assis (1839-1908) abandona definitivamente a “Fase Romântica” (até 1878) e publica 

o romance “Memórias Póstumas de Brás Cubas”, que dá início ao Realismo no Brasil. Esta “Segunda Fase” 

caracteriza-se pela “introspecção, o humor e o pessimismo com relação à essência do homem e seu 

relacionamento com o mundo”. (Wikipédia). 
552

 Sobre este ensaio, Introductory Lectures on the Study of Logic (1882; “Palestras introdutórias sobre o estudo 

da lógica”) IN EP 1, os editores críticos dizem o seguinte: “P 25: Hohns Hopkins University Circulars 2:19 

(Novembro 1882): 11-12. Também publicado em W4:378-82, nos CP 7.59-76, e nos HPPLS 940-44]. Neste 

‘Esboço sobre as observações feitas pelo prof. C. S. Peirce, no início de seu Curso, Setembro 1882, ‘Peirce 

reflete sobre a realização de Darwin (que tinha morrido em abril) e atribui-a principalmente a seu método. Ao 

descrever a palestra a seu irmão mais velho, James Mills, em uma carta de 4/10/1882, Peirce disse: ‘Eu falei-lhe 

de nosso tempo como a da [E]ra do [M]étodo e disse-lhe que as mais altas honras não poderiam mais ser 

prestadas ao mero especialista científico, mas àqueles que adaptaram os métodos de uma ciência à utilização de 

outra. Que uma educação liberal na medida mesma em que considera que intelecto significa lógica, considerada 

como o método dos métodos -, a via ad principia methodorum. Que os alunos devem se sentir, do início ao fim 

do curso, não importa em que sala de aula estiverem, que é lógica o que estarão estudando’. Peirce agora define 

sua tarefa como sendo a de aplicar os métodos da lógica, especialmente a indução e a hipótese, à filosofia e à 

ciência”. 
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Whitman (31/5/1819-26/3/1892) visita seu túmulo e diz: “Um homem justo, centrado em si, 

todo amor, capaz de integrar, e são e cristalino como o sol”. Border Parker Browne (1847-

1910), fundador do ‘Idealismo pessoal’ nos EUA, publica Metaphysics (“Metafísica”; ver 

Blau, 199-206).
553

 O filósofo idealista absoluto Josiah Royce (1855-1916) passa a lecionar 

em Harvard [graças a interferência de William James (1842-1910), ao mesmo tempo amigo 

pessoal e antagonista em filosofia; Wikipédia]. Na Alemanha, o compositor, regente, crítico 

musical e ensaísta Wilhelm Richard Wagner (22/5/1813–13/2/1883) produz sua última obra-

prima, “Parsifal” (1882). No Brasil, em 1882, o escritor Machado de Assis (21/6/1839 – 

29/9/1908), agora emsua fase “realista”, publica o romance “Quincas Borba” e o livro de 

contos “Papéis avulso” e o filósofo, poeta, crítico e jurista Tobias Barreto de Meneses 

(7/6/1839–26/6/1889) é selecionado, por meio de concurso público, para uma cátedra na 

Faculdade de Direito de Recife (que, até hoje, é carinhosamente chamada, em sua 

homenagem, de “A Casa de Tobias”). 

 

1883 – Os Estudos de lógica de Peirce são publicados na primavera. Divorciou-se de 

Melusina no dia 24 de abril e casou-se com Juliette Froissy (Pourtalès) no dia 30 de 

abril. A “sociedade civil” da Nova-Inglaterra jamais o perdoará. Quinta e última missão 

à Europa pela U.S. Coast Survey (de maio a setembro). Escreve “Desígnio e acaso” (EP 

                                                           
553

 Blau diz que o professor da Universidade de Boston, B. P. Browne (1847-1910) foi mais bem sucedido – do 

que George Holmes Howison (1834-1916) - em promover o ‘idealismo pessoal’ – ou o que ele cunhou de 

‘personalismo’ – em seus livros, pois ele era não apenas um construtor de sistemas, mas também o fundador de 

uma tradição e uma escola – mesmo que influenciado pelo ‘idealismo pessoal’ de Herman Lotze (1817-81), que 

era médico e lógico. Seu principal alvo foi a ‘teoria do conhecimento’ – na verdade, o ‘sensacionalismo’ - de 

Herbert Spencer (1820-1903). (Blau, 199) Blau diz que “há um fio de realismo do ‘common-sense’ no 

pensamento de Browne” -, tanto que diz que Browne denominava sua ‘doutrina do eu’ como ‘empirismo 

transcendental’ (Blau, 201) – “como há em muitos idealistas objetivos” [Blau, 200); como em Peirce]. Por isso, 

ele acreditava que “nós não fazemos o mundo lá fora, mas descobri-mo-lo. Apontamos para um mundo real, que 

‘joga limpo’ conosco” (Ibid., ibidem). Entretanto, apesar de acreditar na existência do ‘mundo objetivo’ ‘lá fora,’ 

ele não deixou de ser idealista, pois “considerava as forças no universo objetivo como sendo expressões de 

ideias”. (Blau, 201) E mais, “não há realidade exceto na experiência consciente”. (Blau, 201) Ele define o “Self” 

como “um ser ativo que é invariável – quer seja, que tem auto-identidade, ou que permanece constante em seu 

próprio ser a meio à mudança”. (Blau, 201) “Quando a estes atributos acrescentamos a auto-consciência e a 

memória, unindo o passado com o presente – em uma unidade de consciência -, chegamos a uma concepção de 

personalidade”. (Blau 201-02) É aqui que ele se opõe (i) ao ‘fluxo de consciência’ de William James (1842-

1910); e, (ii) (hipoteticamente) a Peirce, pois – como escreve a um de seus discípulos, A. C. Knudson – “a 

questão sobre meu empirismo transcendental não contém qualquer mistério. Eu simplesmente tencionei chamar à 

atenção para o fato de que a inteligência não pode ser entendida através das categorias, mas as categorias devem 

ser entendida através da inteligência, na medida em que a inteligência é simplesmente um fato básico que explica 

tudo mais, mas aceita a si mesma”. [Citado em Francis J. MacConel, Borden Parker Browe. The Abingdon Press, 

1929, pp. 118-119; Blau, 202) Para Browne, “nós não devemos esquecer que a única maneira que estas 

categorias adquirem significado concreto é através da sua realização na experiência. É nossa própria atividade 

como pessoas que dá sentido à categoria da ação, nossa própria unidade de consciência à categoria de unidade, 

nossa própria consciência de nossa permanência, apesar das mudanças, à categoria da identidade na mudança. 

Aqui a personalidade é o ‘fato basilar’ que explica as categorias do ser”. (Blau, 202) Ao declarar que “as pessoas 

são propensas à Falácia do Universal, pois permitem que o termo geral se passe pelo fato básico da realidade”, 

levaria a classificá-lo como nominalista? Ou seria um idealista-objetivo? Ele vai resolver o impasse ao postular a 

existência de “um ser infinito como pessoa” (Blau, 203) – “o argumento decisivo a favor de seu teísmo pessoal é 

a inteligibilidade [i.e., ordem e propósito] do universo” (Blau, 204) - que possibilitaria a “interação” entre as 

“diversas pessoas”. (Ibid., ibidem). E mais, “as coisas são inteligíveis como ideias em um sistema, e sistema 

aponta para a mente”. (Blau, 205) Já as “mentes particulares” interagem entre si e chegam à conclusão de que 

habitam um universo conhecível e que, portanto, há um Deus da Verdade, que é também um Deus da Bondade e 

um Deus da Beleza”. (Blau, 206) Estamos de volta a Platão. 
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1, ensaio # 15) (EP 1).
554

 John Fiske (1842-1901) publica Excursions of an Evolutionist 

(“Excursões de um evolucionista”).
555

 

 

1884 – Peirce é demitido do cargo de “lecturer” na Johns Hopkins University por razões 

morais (26/1). Ameaça se suicidar (Brent, 1998). Serve como chefe do Escritório de Pesos 

e Medidas dos EUA, de outubro 1884 a 22 de fevereiro  1885 (EP 1). O scholar Murray 

Murphey assinala 1884 como sendo o início da “quarta (e última) fase” de Peirce -, que é a 

fase que “começa com a descoberta da quantificação e da teoria dos grupos”. [Para a 

“primeira fase,” ver 1857, para a “segunda fase,” ver 1866; e, para a “terceira fase,” ver 1870. 

(EP 1, Introduction, xxiv)]. Ainda nos EUA, John Fiske (1842-1901) publica The Destiny of 

Man Viewed in the Light of his Origin (1884; “O destino do homem visto à luz de suas 

origens”) e dá “uma notável palestra” sobre o tema na Concord Summer School de Filosofia 

(Schneider, 323). John Dewey (20/10/1859–1/6/1951) publica The New Psychology (“A nova 

psicologia”).  

 

1885 – Peirce começa a trabalhar intensivamente na preparação de mais de 5.000 

definições para o “Dicionário Century” (publicado entre 1889 e 1891). Escreve “Sobre a 

álgebra da lógica: uma contribuição para a filosofia da  notação” (EP 1, ensaio # 16)
556

 e 

“Um Platão norte-americano: revisão crítica da obra O aspecto religioso da filosofia de 

                                                           
554

 Sobre este ensaio, Design and Chance (1883; “Desígnio e acaso”) IN EP 1, os editores críticos dizem o 

seguinte: “MS 875. [Primeiro publicado como MS 494, em W4:544-54]. Escrito em dezembro de 1883/ Janeiro 

1884, este manuscrito fragmentário foi usado para uma palestra intitulada Design and Chance (“Desígnio e 

acaso”), dada no Metaphysical Club da Johns Hopkins University no dia 17/1/1884. Apesar de sua brevidade e 

incompletude, ele representa um enorme avanço no progresso de Peirce rumo à sua conjectura ao enigma do 

universo, e ele marca o início de sua explicação evolucionária das leis da natureza (e de sua metafísica 

arquitetônica, detalhada nos ensaios 21-25). Pelas hipóteses de acaso absoluto, aquisição de hábitos, e 

evolução universal, Peirce alarga o postulado de que ‘tudo é explicável... de modo geral’”. (Design and 

Chance (1883; “Desígnio e acaso”) IN EP 1, 213). Mas este ensaio é uma mina de ouro: “[A] evolução é o 

postulado da lógica, em si; pois o que é uma explicação senão a adoção de uma suposição mais simples para dar 

conta de um estado de coisas complexo”. (EP 1, 218). Quanto ao acaso, diz ele, “Quer me parecer que o acaso é 

uma agência essencial sobre a qual todo o processo [de evolução] depende”. (Ibid., 219); “A explicação não tem 

nenhum limite determinado ou absoluto. Tudo sendo explicável, tudo tendo ocorrido; e consequentemente, tudo 

está sujeito à mudança e sujeito ao acaso”. (Ibid., ibidem) “O acaso é indeterminação, é liberdade”. (Ibid., 

222) “A visão de Darwin está mais perto da minha. De fato, minha opinião é apenas darwinismo 

analizada, generalizada, e trazida para o reino da Ontologia”. (Ibid., 222) “O sentido interno, a reflexão, que 

nos torna conscientes de que pensamos, é, na verdade, a coisa principal que nos distingue dos brutos. É através 

dele que controlamos nossos pensamentos, e conquistamos os impulsos que não aprovamos”. (Ibid., 222) “O que 

é essencial é que todas as nossas cognições deveriam ser reunidas em uma unidade e que nossas ações deveriam 

proceder da totalidade de nosso conhecimento”. (Ibid., 223) 
555

 Schneider diz que Fiske descreveu Deus da seguinte maneira no prefácio a esta obra: “A ‘Energia infinita e 

eterna da qual todas as coisas procedem’, e que é o mesmo poder que ‘em nós se acumula (“wells up”) na forma 

de consciência’, é certamente o poder que é aqui reconhecido como Deus”. (Schneider, 323) 
556

 Sobre o ensaio [from] On the Algebra of Logic: A Contribution to the Philosophy of Notation [P 296: 

American Journal of Mathematics 7 (1885):180-202, também publicado em W 5:162-90 (com vários 

manuscritos relacionados, MSS 506-508 e 538-539, pp. 107-16 e 191-220) e CP 3.359-403], os editores do 

Volume 1 do The Essential Peirce (Houser & Kloesel) dizem o seguinte: “Este trabalho, que Peirce primeiro 

apresentou (pelo menos em parte) nos dias 14 a 17 de outubro de 1884 em uma reunião da Academia Nacional 

de Ciências em Newport, RI, consiste de quatro partes, e é reconhecido como uma contribuição substancial  para 

a lógica moderna e para a filosofia da lógica e a teoria da notação. Na primeira parte, aqui publicada, Peirce 

considera os diferentes tipos de signos necessários para uma uma completa lógica da notação, e conclui que é 

necessário que haja tokens (signos convencionais ou gerais, geralmente chamados símbolos), índices (signos 

demonstrativos), e ícones (signos de semelhança). É aqui que aparece pela primeira vez a tricotomia ícone-

índice-símbolo e a primeira vez que Peirce aplica sua teoria dos signos à lógica algébrica”. (EP 1, 225) 
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Royce” (EP 1, ensaio # 17) (EP 1).
557

 Francis Ellington Abbot (1836-1903) publica 

“Teísmo científico”
558

 (Wikipédia & Schneider, 326). John Fiske (1842-1901) publica sua 

oitava obra, The Idea of God as Affected by Modern Knowledge (“Como a ideia de Deus foi 

afetada pelo conhecimento moderno”)
559

 e dá “uma notável palestra” sobre o tema na 

Concord Summer School de Filosofia (Schneider, 323).
560

 Francis Ellington Abbot (1836-

1903) participou deste mesmo simpósio com a palestra, The Way Out of Agnosticism (“A 

saída do agnosticismo”; Schneider, 325). O idealista-objetivo Josiah Royce (1855-1916) 

publica The Religious Aspect of Philosophy (“O aspecto religioso da filosofia”).
561

 Na 
                                                           
557

 Sobre o ensaio An American Plato: Review of Royce’s Religious Aspect of Philosophy (MS 1369 

[Publicado como MS 541 em W5:221-34 e em CP 839-54 (sem o primeiro parágrafo)], os editores do Volume 1 

do The Essential Peirce (Houser & Kloesel) dizem o seguinte: “Escrito para o Popular Science Monthly no verão 

de 1885 (mas rejeitado pelo editor E. L. Youmans), esta longa revisão crítica é, de acordo com a carta que Peirce 

escreveu a William James em 28 de outubro de 1885, “algo realmente muito bom”. Após elogiar Royce por seu 

estilo de raciocínio, que é como o de Platão, Peirce critica seu idealismo como sendo muito parecido com o de 

Hegel, cujo erro maiúsculo... que permeia todo o sistema (...) é o fato de que ele ignora o “Outward Clash” (a 

‘Colisão Externa’)”. Peirce repete a tese do ensaio anterior (#16), que há três tipos de signos indispensáveis para 

todo o raciocínio, e enfatiza que os índices são necessários para referir a individuais: ‘O caso de um tal índice 

deve entrar em cada proposição, seu funcionamento sendo o de designar o sujeito do discurso”. (nossa ênfase) 

De acordo com Max Fisch, os ensaios 16 e 17 marcam um estágio importante na passagem de Peirce do realismo 

de uma categoria para o realismo de duas categorias”. (EP 1, 229) De grande importância neste ensaio está a 

frase de Peirce (em relação ao “Outward Clash” supracitado): “A escola hegeliana não dá a devida importância à 

vontade como um elemento do pensamento”, (Ibid., 230) “o elemento volicional da cognição”, (Ibid., 231) e, 

“eles não sabem o que é a experiência”. (Ibid., 234) 
558

 Schneider diz que “este livro [Scientific Realism] de Abbot foi de pouca utilidade para a causa da religião 

livre (ver nota * de 1885), mas teve uma contribuição enorme para o realismo filosófico norte-americano”. 

(Schneider, 326) “Na base de uma crítica cuidadosa das explorações de Kant sobre a distinção entre phenomena 

e noumena”, prossegue Schneider, “Abbot fez uma excelente exposição do realismo objetivo. Ele parece ter 

antecipado Charles Sanders Peirce ao repudiar o nominalismo moderno e ao defender um realismo não baseado 

no intuicionalismo, mas em uma análise independente da objetividade das relações”. (Schneider, 326) 

Infelizmente não há espaço para mostrar toda a importância de Abbot sobre Peirce, aqui; mas não podemos 

deixar de apontar, com a ajuda de Schneider, que Abbot acreditava haver “uma faculdade” – que ele denominou 

de “o entendimento perceptivo” – que nos permite ter “uma cognição pura e imediata das relações” e que é 

distinta tanto (i) do “common sense” (ii) quanto do “entendimento” (iii) ou da “razão” [entendidos, estes últimos, 

no sentido coleridgeano]. Ele fazia a mesma crítica a Kant que Hegel, mas achava seu sistema superior, pois 

“estava livre das pressuposições idealistas”. (Schneider, 326) Para finalizar, é preciso acrescentar que na base do 

“Relacionismo; ou, Realismo Científico” de Abbot estava a ideia de que “a experiência é o início e o fim do 

método científico, mediada pela razão e imaginação; e a própria experiência é o verdadeiro encontro, a 

correlação dinâmica, a ação e reação incessante, da mente humana e do ambiente cósmico. O método científico, 

portanto, é um processo orgânico vivo, o verdadeiro único organon para a descoberta da verdade; e a prova de 

sua validade é o rápido progresso das verdadeiras descobertas no estudo experimental do universo...”. 

(Schneider, 327; para quem conhece Dewey, haverá de ver a semelhança de crença) Assim, “na base de sua 

epistemologia crítica”, arremata Schneider, “Abbot defendeu a concepção teológica de um universo 

‘infinitamente inteligível’, que é tanto um organismo infinito ou sujeito, quanto uma ‘constituição relacional 

imanente’ ou objeto”. (Schneider, 328) 
559

 “A palestra de Fiske sobre “A idéia de Deus” em Concord foi uma de um simpósio dedicado à questão: “Será 

o panteísmo o resultado da ciência moderna?” E Schneider acha que “o espírito era cristão”. (Schneider, 325 

nossa ênfase) O título acertou na mosca; o comentário de Schneider, no que a mosca busca... 
560

 Schneider diz que a base (o argumento) da palestra – e da obra subsequente publicada, “Teísmo científico” – 

era o “realismo científico” da sua tese de doutorado em 1881. Digno de nota, porém, é que – diz Schneider – 

“Abbot renunciara (contra o conselho do amigo Chauncey Wright) ao púlpito Unitário” – como Emerson fizera 

em 1832 – “e, com O. B. Frothingham, e outros independentes, fundou “The Free Religious Association”, 

dedicada aos ‘interesses da religião pura’ e a ‘o estudo científico da teologia’. Durante três décadas esta 

associação”, continua Schneider, “foi um agente influente para a promoção de ‘uma religião racional sem clero; 

um código moral sem teologia; um Deus sem um sistema dogmático; uma religião de ação’.” Schneider diz que 

ele usou as páginas do The Index – de que foi editor de 1870 a 1880 – para expor sua ‘teologia de um radical’.  
561

 Para uma análise mais judiciosa deste grande pensador norte-americano sugerimos a leitura do artigo de 

Frank M. Oppenheimer, SJ, “Josiah Royce, 1885-1916 IN The Blackwell Guide to American Philosophy, editado 

por Marsoobian & Ryder, pp. 117-134; digno de nota, porém -, em relação a Peirce -, é a importância da 
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Inglaterra, o ensaísta e crítico literário Walter Horatio Pater (4/8/1839–30/7/1894) publica o 

romance filosofal, “Marius the Epicurean” (“Mário, o epicurista”).
562

 Na França, em 1885, 

começa o ‘Período Construtivo” (1885-88) Do pintor pós-impressionista Paul Cézanne 

(19/1/1839-16/10/1906). Exemplos desta fase são “Banhista” (1885-87) e “Carnaval” (Mardi 

Gras; 1888). (Wikipedia) Peirce publica “Sobre a álgebra da lógica – Parte II” e pede a James 

que organize uma série de palestas em Harvard sobre lógica, mas o reitor Eliot recusa. O U.S. 

Coast Survey é investigado por uma comissão de Washington e o Superintendente Hilgard é 

despedido e Peirce é exonerado. (Brent, 1998) 

 

1886 – É retirado do controle dos experimentos com pêndulos da U.S. Survey – pelo novo 

Superintendente, Frank Manly Thorn - até que entregue os relatórios (que vem prometendo 

entregar, mas não entrega). Estabelece-se  com Juliette em Nova Iorque e começa a escrever 

relatórios sobre trabalho de campo em gravitação; escreve também, “Um, dois, três: 

categorias  kantianas” (EP 1, ensaio # 18) (EP 1).
563

 Na França, em 1886, Cézanne 

(1839-1906) casa-se com Hortense. Morre seu pai e ele herda a casa “Jas de Bouffan”. 

(Wikipedia) 

 

1887 – CSP muda-se para Milford, Pensilvânia, 28 de abril. Morre sua mãe, Sarah Mills, a 

12 de outubro, deixando-lhe uma herança que ele investe em terras em Milford. Lê Schelling. 

Começa a escrever “Uma conjetura ao Enigma” (1887-88; EP 1, ensaio # 19) (EP 1).
564

 

                                                                                                                                                                                     
“Comunidade” como “categoria regente na filosofia tardia de Royce”, de acordo com Oppenheimer, 125. 
Para ele, “A realidade, para ser realidade, tem que estar socialmente relacionada a uma mente que faça 

julgamentos verdadeiros sobre ela, assim formando uma ‘comunidade de interpretantes”, que levaria ao 

“crescimento da consciência comunitária e vida comunitária” (Ibid., ibidem; nossa ênfase) que é muito mais 

sofisticada que a “comunidade” peirceana, pois subentende uma “lealdade genuína” ao Logos. 
562

 Nesta obra Walter Pater (4/8/1839 – 30/7/1894) revela, completa e elaboradamente, seu ideal da vida 

estética e seu culto à beleza, em oposição ao ascetismo, assim como sua teoria do efeito estimulante da busca da 

beleza como um ideal em si. Os princípios do que viria a ser o Movimento Estético foram, em parte, traçados por 

Pater nesta obra, e foram particularmente sentidos por um dos líderes do movimento, Oscar Wilde (16/10/1854 – 

30/11/1900), um ex-aluno seu de Oxford.  
563

 Sobre este extraordinário ensaio de Peirce, One, Two, Three: Kantian Categories, Houser & Kloesel, os 

editores críticos do The Essential Peirce, Volume 1, dizem: “MS 897 [Primeiro publicado como MS 572 em 

W5:293-94; ver também MSS 545, 548, 573, 575, 578, 582]. Em algum momento de 1885, ocorreu a Peirce que 

ele poderia ter encontrado a chave para o segredo do universo, e ele escreveu a William James no dia 20 de 

outubro: ‘Eu tenho algo bastante vasto agora. (...) É... uma tentativa de explicar as leis da natureza, de mostrar 

suas características gerias e de seguir seu rasto até sua origem & prever novas leis através das leis da natureza’. 

Ele então fez sua famosa ‘conjectura’: ‘...três elementos estão ativos no mundo, primeiro, o acaso; 

segundo, a lei; e terceiro, a aquisição de hábitos. Tal é nossa conjectura ao segredo da esfinge’. Faltava-lhe 

elaborar os detalhes e consequências desta grande hipótese para chegar a uma teoria completa. Este ensaio, 

escrito no verão de 1886, para um livro intitulado “One, Two, Three”, é uma de várias tentativas de organizar as 

principais reivindicações necessárias para sustentar sua conjectura (e é uma versão inicial do primeiro capítulo 

do item 19, “A Guess at the Riddle”)”. Trechos importantes deste primeiro ensaio “metafísico” de Peirce são, 

“[A] verdade, porém, parece ser que todo raciocínio dedutivo, mesmo o silogismo mais simples, envolve um 

elemento de observação; quer seja, a dedução consiste em consrtuir um ícone ou diagrama cujas relações de 

cujas partes deverão apresentar uma completa analogia com aquelas das partes do objeto do raciocínio, de 

realizar experimentos sobre esta imagem na imaginação, e de observar o resultado de modo a descobrir relações 

que não havíamos notado e ocultas entre as partes”. (EP 1, 227) 
564

 Foi baseado neste ensaio – A Guess at the Riddle (1887; “Uma conjectura ao enigma”) – que escrevemos 

nossa Dissertação de Mestrado (2008), posto que é a resposta que Peirce deu ao enima proposto pelo poema-

filosófico The Sphynx (1841; 1847; 1867; “A esfinge”) de Ralph Waldo Emerson (1803-82). Sobre este ensaio 

axial de Peirce, os editores do Volume 1 do The Essential Peirce (Houser & Kloesel) dizem o seguinte: (MS 909. 

[Publicado como CP 1.3545(o início) 1.1-2 (os próximos dois parágrafos), 1.355-68 (capítulo 1), 1.373 (capítulo 

3), 1.374-75 e 379-83 (capítulo 4; falatnado a última frase do segundo parágrafo, o terceiro parágrafo, e a primeir 

metade do quarto parágrafo), e 1.384-416 (capítulo 5, 6 e 7). Um início anterior tem o título “Notas para um 

Livro, a ser entitulado ‘Uma conjectura ao enigma’, com uma vignheta da Esfinge abaixo do título]. Embora os 
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Max Fisch assinala que o “terceiro (e último) período” da “atividade filosófica” de Peirce 

começa neste ano – é o “período de Arisbe” – que se extenderá até 1914, o período mais 

longo e mais produtivo (EP 1, Introdução, xxiii; para os outros dois, ver 1851 e 1870). Já 

Gérard Deledalle denomina o mesmo período de “O Sol se libertando” – em que CSP funda a 

“semiótica” na fenomenologia - baseado na lógica dos relativos - e desenvolve sua 

“metafísica científica’, o coroamento de sua realização filosófica. [EP 1, Introduction, xxiv; 

nota 13. Gérard Deledalle. Charles S. Peirce: An Intellectual Biography (Amsterdam: John 

Benjamin, 1990), p. xxxi); para o “Segundo período,” ver 1870]. Ainda nos EUA, Francis 

Ellington Abbot (1836-1903) substitui (por um período breve) Josiah Royce (20/11/1855 – 

                                                                                                                                                                                     
capítulos 2, 8 e 9 estejam falatando (e provavelmente nunca tenham sido escritos) e o capítulo 3 seja um mero 

esboço, “Uma conjectura ao enigma” talvez seja a maior e mais original contribuição de Peirce à filosofia 

especulativa, e ela marca sua virada deliberada para o pensamento arquitetônico. Suas três categorias, que ele 

especula serem isomórficas com os três elementos que estão ativos no universo (acaso, lei, e aquisição de 

hábitos), servem como estrutura para organizar os ramos da filosofia e da ciência, e fica claro que ele antecipa 

uma completa reorganização do conhecimento humano ao redor da tríade de conceitos universais; pois conforme 

ele escreveu, em várias páginas de abertura, “este livro, se alguma vez vier a ser escrito, como logo será se eu 

estiver em condições de o fazer, dará nascimento a uma nova era”. Embora, infelizmente, Peirce nunca tenha 

conseguido escrevê-lo, temos a sorte de que muitas das principais ideias da “Conjectura” logo apareceriam nos 

trabalhos da Série Metafísica da revista Monist (itens 21-25). Oferecemos, aqui, a Introdução de Peirce, para a 

apreciação do leitor, para que se aperceba do “blueprint” da futura “Arquitetônica”. “§ 1 (CP 1.354) Capítulo 1. 

Um, Dois, Três. Já escritos.
564

 Capítulo 2. A tríade do raciocínio. Intocada.
2
 Deverá ser feita do seguinte modo. 

1. Três tipos de signos; como melhor demonstrado no meu último ensaio no Am. Jour. Mat
3
. 2. Termo, 

proposição, e argumento, mencionados no meu ensaio sobre uma nova lista de categorias.
4
 3. Três tipos de 

argumento[:] dedução, indução, hipótese, como mostrado no meu ensaio Estudos em Lógica (Studies in Logic).
5
 

Também três figuras de silogismo, como mostradas lá e em meu ensaio sobre a classificação de argumentos.
6
 4. 

Três tipos de termos[:] absoluto, relativo, e conjugativo, como mostrado no meu primeiro ensaio sobre a Lógica 

dos Relativos.
7
 Há várias outras tríades às quais podemos nos referir. As divisões duais da lógica resultam de um 

modo falso de olhar para as coisas de modo absoluto. Assim, além de afirmativas e negativas, há realmente 

enunciações prováveis, que são intermediárias. Portanto, além de universais e particulares, há todos os tipos de 

proposições de quantidade numérica. Por exemplo, a proposição particular Algum A é B, significa Pelo menos 

um A é B. Mas nós também podemos dizer Pelo menos 2 As são Bs. Também, Todos os As exceto um são Bs, 

etc. etc. ad infinitum. Passamos da quantidade dual, ou um sistema de quantidade tal como o da álgebra booliana, 

onde há apenas dois valores, para a quantidade plural. Capítulo 3. A tríade na metafísica. Este capítulo[,] um dos 

melhores, é para tratar da teoria da cognição. Capítulo 4. A tríade na psicologia. A maior parte está escrita. 

Capítulo 5. A tríade na fisiologia. A maior parte está escrita. Capítulo 6. A tríade na biologia. Isto é para mostrar 

a verdadeira natureza da hipótese darwiniana. Capítulo 7. A tríade na física. O capítulo germinal. 1. A 

necessidade da uma história natural das leis da natureza para que possamos ter alguma noção do que esperar. 2. 

O postulado lógico, pois a explicação proíbe que se assuma qualquer absoluto. Quer seja, ele pede a introdução 

da terceiridade. 3. A metafísica é uma imitação da geometria; e os matemáticos tendo-se declarado contra os 

axiomas, os axiomas metafísicos estão destinados a cair também. 4. Acaso absoluto. 5. A universalidade do 

princípio do hábito. 6. Toda a teoria exposta. 7. Consequências. Capítulo 8. A tríade na sociologia ou devo dizer 

pneumatologia. Que a consciência é um tipo de espírito público entre as células nervosas. O homem como uma 

comunidade de células; animais compostos e plantas compostas; sociedade; natureza. Sentimento subentendido 

na primeiridade. Capítulo 9. A tríade na teologia. A fé requer que sejamos materialistas sem vacilo”. Frases 

importantes deste texto são: “A indeterminação é realmente característica do primeiro. Mas não [se trata de] a 

indeterminação da homogeneidade. O primeiro está cheio de vida e de variedade. No entanto essa variedade é 

apenas potencial; ela não está de fato lá. (...) Como é que a variedade saiu do útero da homogeneidade; apenas 

pelo princípio da espontaneidade, que é exatamente aquela variedad virtual que é o Primeiro”. (EP 1, 257; nossa 

ênfase) “A indeterminação, então, ou primeiridade pura, e a haecceitasm ou pura segundidade, são fatos que não 

pedem e não são capazes de explicação. A indeterminação não nos fornece nada para fazer a pergunta sobre {?]; 

a haecceitas é a ultima ratio, o fato bruto que não será questionado. Mas cada fato de um geral ou natureza 

ordenada pede uma explicação; e a lógica proíbe que assumemos – em relação a qualquer fato dado desse tipo, 

que seja de sua natureza absolutamente inexplicável. Isto é o que Kant chama de princípio regulativo, quer seja, 

uma esperança intelectual, O único propósito de pensar é tornar as coisas inteligíveis; e pensar e, no entanto, 

naquele próprio ato de pensar uma coisa ininteligível é uma auto-estultificação”. (Ep 1, 275) “Há três elementos 

ativos no mundo, primeiro, o acaso; segundo, a lei; e terceiro a aquisição de hábitos. Tal é nossa 

conjectura ao enigma da esfinge”. (Ep 1, 277; nossa ênfase) 
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14/9/1916) em Harvard. Na Inglaterra, o escritor escocês, Arthur Conan Doyle (22/5/1859 – 

7/7/1930) publica sua primeira estória de detetive, “A Study in Scarlet” (“Um estudo em 

escarlate”), com o famoso detetive Sherlock Holmes.
565

 Já o ensaísta e crítico literário 

britânico Walter Horatio Pater (4/8/1839 – 30/7/1894) publica “Imaginary Portraits” 

(“Retratos imaginários”), uma série de ensaios de ficção filosófica. No Brasil, o filósofo, 

poeta, crítico e jurista Tobias Barreto de Meneses (7/6/1839 – 26/6/1889), publica 

“Discursos”.  

 

1888 – Peirce é designado pelo Presidente Cleveland para a Comissão Assay, 1 de janeiro. 

Comprou “Arisbe”, 5 km ao norte de Milford, Pensylvannia no dia 10 de maio. Lá convive 

com seu vizinho, o milionário James W. Pinchor, com quem tenta realizar diversos projetos 

mirabolantes (Brent, 1998). Escreve “Tricotômico” (EP 1, ensaio # 20)
566

 (fonte: EP 1). 

Ainda nos EUA, é publicada, postumamente, a seguinte obra do filósofo Transcendentalista, 

andarilho e naturalista Henry David Thoreau (12/7/1817 – 6/5/1862), “Winter” (1888; 

“Inverno”). Em 1888, Cézanne (1839-1906) estabelece-se em “Jas de Bouffan” e corta 

relações com Zola (1840-1902). Em Portugal, no dia 13 de junho de 1888 nasce o poeta 

modernista português, Fernando António Nogueira Pessoa (f. 30/11/1935).  

 

1889 – Juliette é diagnosticada com tuberculose e vai para a Europa para tentar a cura. 

Peirce passa a contribuir com artigos (definições) para o Dicionário Century. (Brent, 

1998) O hegeliano norte-americano, William Torrey Harris (1835-1909) publica The 

Philosophy of Education (“A filosofia da educação”), Introduction to the Study of Philosophy 

(“Uma Introdução ao estudo da filosofia”) e The Spiritual Sense of Dante’s Divina Commedia 

(“O sentido espiritual da Divina Comédia de Dante”). Na Inglaterra, o poeta (laureado), 

Alfred, Lord Tennyson (6/8/1809 – 6/10/1892) publica o famoso “Crossing the Bar” 

(“Cruzando o umbral”) e o ensaísta e crítico literário Walter Horatio Pater (4/8/1839 – 

30/7/1894) publica “Appreciations, with an Essay on Style” (“Apreciações, com um ensaio 

sobre o estilo”). No Brasil -, onde morre o filósofo, poeta, crítico e jurista Tobias Barreto de 

Meneses (7/6/1839 – 26/6/1889) -, é proclamada a República a 15/11/1889 e o marechal 

Floriano Vieira Peixoto (30/4/1839 – 29/7/1895) é eleito vice-presidente na chapa do 

marechal Manuel Deodoro da Fonseca (5/8/1827 – 23/8/1892). 

 

1890 – Os relatórios de Peirce para o Coast Survey são considerados insuficientes por Simon 

Newcomb e comitê externo (julho). Começa a enviar artigos para a revista Monist e pen Court 
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 O grande estudioso das obras de Conan Doyle, Michael Harrison, conjeturou que Arthur Conan Doyle tirou 

sua inspiração para seu famoso detetive, Sherlock Holmes, do primeiro nome de um detetive real, Wendel 

Scherer, trocando ‘Scherer’ por ‘Sherlock’ e o ‘Holmes’ do Dr. Oliver Wendell Holmes Sr. (29/8/1809 – 

7/10/1894), amigo de Emerson e, cujo filho, Holmes, Jr., foi amigo de Peirce e James, e chegou a Juíz da 

Suprema Corte dos EUA, e cuja obra levou o Pragmatismo para o Direito. Como não consta no “A Companion 

to Pragmatism” (Shook & Margolis), nem no “The Blackwell Guide to American Philosophy” (Marsoobian & 

Ryder), nem em “Pragmatism, Old & New” de Susan Haack, recomendamos a obra “The Metaphysical Club – A 

History of Ideas in America”, de Louis Menand, que dedica todoum capítulo (3) a Holmes, Jr.  
566

 A respeito deste ensaio, Trichotomic, os autores do The Essential Peirce, Volume 1 (Houser & Kloesel) 

dizem o seguinte: “MS 1600 [Previamente não publicado]. Escrito (provavelmente para apresentação oral) no 

início de 1888, logo depois de completar o item 19 (‘Uma conjectura ao enigma’), este trabalho de três páginas 

datilografadas (encontradas em uma das treze caixas do MS 1600) é um tipo de resumo de alguns dos pontos 

principais de ‘Uma conjectura ao enigma’. Além disso, ele inclui uma discussão das categorias peirceanas 

aplicadas aos signos (um tema que tinha sido projetado para o segundo capítulo não escrito da ‘Conjectura’), e 

uma comparação de seus pontos de vista, sobre os temas de expressão dramática e os princípios do ser, com 

aqueles do dramaturgo nova-iorquino e gerente teatral Steele MacKaye. O título do ensaio é uma das alternativas 

que Peirce tinha considerado para seu projetado ‘Uma, duas, três [: categorias kantianas]’, que depois se tornou 

‘Uma conjectura ao enigma’”. 
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a pedido de seu editor, Paul Carus. Enviará artigos até 1908. (Brent, 1998) William James 

(1842-1910) publica Principles of Psychology (2 vols.; “Princípios de psicologia”) e Francis 

Ellington Abbot (1836-1903) publica “A via agnóstica” (Wikipaedia). Ernst Schröder 

começa a publicar sua obra-prima, Vorlesungen über die Algebra der Logik (em três volumes, 

até 1905). William Torrey Harris (1835-1909) publica Hegel’s Logic: A Critical Exposition 

(“A lógica de Hegel: uma exposição crítica”). Na França, em 1890, começa o “Período Final, 

Provence” de Cézanne (até 1905), com longos períodos como “recluso”. Exemplos desta 

‘fase final’ são “Madame Cézanne na estufa” (1891-92), “A casa com paredes rebentadas” 

(1892-94), “A estrada ante as montanhas, Sainte Victoire” (1898-1902) e o célebre “As 

banhistas” (1892-1905).  

 

1891 – Peirce tem sua “experiência mística” na St. James Church em Nova Iorque. 

Demitiu-se da U.S. Coast and Geodesic Survey em 31 de dezembro. Escreveu a “A 

arquitetura das teorias” (EP 1, ensaio # 21)
567

 para a “Série Metafísica da Monista” 

(1891-93) (EP 1). Na Inglaterra, o pragmatista (naturalizado) inglês, Ferdinand Canning 

Scott Schiller (16/8/1864 – 9/8/1937)
568

 publica “Riddles of the Sphinx” (“Enigmas da 
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 A respeito deste ensaio, The Architecture of Theories, os autores do The Essential Peirce, Volume 1 (Houser 

& Kloesel) dizem o seguinte: “P 439: The Monist 1 (Janeiro 1891): 161-76. [Também publicado em CP 6.7-34]. 

Este é o primeiro de cinco trabalhos (embora outro tenha sido projetado e, “A resposta ao necessitários’ 

mencionado na cabeçalho no item 22 deva ser levada em considerada como parte desse item) no Monist 

Metaphysical Series, no qual Peirce aplica, em sua totalidade, às questões metafísicas, a filosofia evolucionária 

desenvolvida em ‘Uma conjectura ao enigma”’. A abordagem arquitetônica da ‘conjectura’ é aqui explicada e 

defendida, e Peirce examina uma série de concepções para determinar quais ‘devem formar os tijolos e o 

cimento de um sistema filosófico’. Ele, então, revê muitas das ideias essenciais da ‘Conjectura’, novamente 

usando suas categorias para organizar seu exame das ciências, e demonstrar que a filosofia requer a totalidade do 

evolucionismo, que os fenômenos mentais caem sob três classes (sentimentos, sensações de reação, e 

concepções gerais), que a lei fundamental da ação mental é que os sentimentos e as ideias tendem a se espalhar, 

e que ‘a teoria inteligente do universo é aquela do idealismo-objetivo, que a matéria é mente envelhecida [por 

hábitos; tese schellingueana, aliás]’. Peirce conclui que o acaso  a continuidade são duas das ideias mais 

fundamentais sobre as quais se constrói uma teoria filosófica que seja compatível com a ciência moderna..” 

Peirce: “O que recomendo [em relação aos sistemas de devem ser construídos arquitetônicamente] é que 

cada pessoa que deseja formar opinião sobre problemas fundamentais, deveria, antes de mais nada, fazer 

uma pesquisa completa do conhecimento humano”. (EP 1, 286; nossa ênfase) “A principal e fundamental lei 

da ação mental consiste em uma tendência à generalização”. (EP 1, 291) “Na psicologia o Sentimento é 

Primeiro, o Senso de reação Segundo, a concepção Geral Terceiro, ou mediação, Na biologia, a ideia de esporte 

arbitrário é Primeiro, a hereditariedade é Segundo, o processo através do qual os caracteres acidentais tornam-se 

fixos é Terceiro. O Acaso é Primeiro, a Lei o Segundo, a Evolução o Terceiro”. (EP 1, 296-297) 
568

 O filósofo pragmatista (humanista) Ferdinand Canning Scott Schiller (16/8/1864 - 9/8/1937) nasceu na 

Dinamarca, mas estudou em Oxford, onde lecionou mais tarde. Convidado a lecionar em Cornel, mais tarde 

lecionou, também, na University of Southern California, em Los Angeles. F.S.C. Schiller bateu-se tanto contra o 

“positivismo lógico” de B. Russell (18/5/1872 – 2/2/1970) como contra o “idealismo absoluto” de F.H. Bradley 

(30/1/1846 – 18/9/1924) e foi um dos primeiros a apoiar o evolucionismo de Darwin (12/2/1809 – 19/4/1882) 

além de ser membro da Sociedade Britânica de Eugenia. Esta primeira contribuição para a filosofia foi feita de 

forma anônima, pois F.C.S. Schiller temia que – em uma época de alto naturalismo – as especulações metafísicas 

de seus “Enigmas à esfinge” poderiam prejudicar sua carreira profissional (ver, por exemplo, p. xi). Entretanto, 

isso não quer dizer que Schiller fosse um metafísico; o que ele estava fazendo – como seus amigos na América – 

era chegar a uma posição intermediária entre a paisagem espartana do naturalismo & os excessos especulativos 

da metafísica disparatada. Assim, em “Enigmas” Schiller (1) acusa o naturalismo (que ele, às vezes, denomina, 

“pseudometafísica” ou “positivismo”) de ignorar o fato de que a metafísica é necessária para justificar nossa 

descrição natural do mundo; e, (2) acusa a “metafísica abstrata” de perder de vista o mundo – em que na verdade 

vivemos – e, portanto, de construir grandes mundos imaginários desconectados. O resultado, assevera Schiller, 

é que o naturalismo não é capaz de fazer sentido dos aspectos mais “elevados” de nosso mundo (livre 

arbítrio, consciência, Deus, propósito, universais), ao passo que a metafísica abstrata não é capaz de dar 

sentido aos aspectos “inferiores” de nosso mundo (o imperfeito, a mudança, a fisicalidade; nossa ênfase). 

Em cada caso, nós somos incapazes de guiar nossas vidas “inferiores” morais e epistemológicas para atingir os 

Fins “mais elevados” da vida, o que, ao fim e ao cabo, levará ao ceticismo nas duas frentes. Para que o 
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esfinge”) e o poeta (laureado), Alfred, Lord Tennyson (6/8/1809 – 6/10/1892) publica “The 

Foresters” [“O Guarda-florestal;” uma peça com música acidental de Arthur Sullivan 

(13/5/1842 – 22/11/1900)]. Na França, em 1891, Cézanne (1839-1906) converte-se ao 

Catolicismo. No Brasil, o marechal Floriano Vieira Peixoto (30/4/1839 – 29/7/1895), então 

vice-presidente da República Federativa do Brasil, com a renúncia do primeiro presidente, o 

marechal Manuel Deodoro da Fonseca (5/8/1827 – 23/8/1892), assume a presidência da 

República.
569

 

 

1892 – Começa seu período de grande pobreza. James consegue que ele profira as 

palestras Lowell sobre “A história da ciência” (28/12 a 5/1/1893). Peirce escreveu a “A 

doutrina da necessidade examinada” (EP 1, ensaio # 22);
570

 “A lei da mente” (EP 1, 

ensaio # 23)
571

 e “A essência vítrea do homem” (EP 1, ensaio # 24)
572

 para a “Série 

                                                                                                                                                                                     
conhecimento e a moralidade sejam possíveis, tanto os elementos mais baixos quanto os mais elevados devem 

ser reais; por exemplo, nós precisamos dos universais (algo mais elevado) para tornar o conhecimento dos 

particulares (algo mais baixo) possível. [Ver 1902 para “Axioms as Postulates” (“Axiomas como postulados”) – 

publicados na coleção “Personal Idealism” (“Idealismo pessoal”); 1903 para “Humanism” (“Humanismo”); 1907 

para “Studies in Humanism” (“Estudos no humanismo”); “Plato or Protagoras?” (“Platão ou Protágoras?”); 1910 

para “Riddles of the Sphinx” (“Enigmas da esfinge” – edição revisada); 1912 para “Humanism” (“Humanismo, 

segunda edição) e “Formal Logic” (“Lógica formal”); 1924 para “Problems of Belief” (“Problemas de crença” – 

segunda edição); 1929 para “Logic for Use” (“Lógica para usar”); e 1939 para “Our Human Truths” (“Nossas 

verdades humanas”), publicado postumamente)]. 
569

 A renúncia (23/11/1891) deveu-se ao fato de que, subjetivamente, o marechal Deodoro da Fonseca (5/8/1827 

– 23/8/1892) era monarquista; objetivamente, devido à (primeira) “Revolta da Armada,” liderada pelo 

almirante Custódio de Melo (9/6/1840 – 15/3/1902) que tencionava bombardear o Rio de Janeiro. 
570

 A respeito deste ensaio, The Doctrine of Necessity Examined, os autores do The Essential Peirce, Volume 1 

(Houser & Kloesel) dizem o seguinte: “P 474: The Monist 2 (Abril 1892): 321-37. [Também publicado em CP 

6.35-65]. Neste trabalho Peirce considera – e depois rejeita – os principais argumentos do determinismo,  conclui 

que um elemento de acaso absoluto prevalece no mundo. Ele nomeia sua doutrina anti-necessitarista de 

‘Tiquismo’ e argumenta que “o tiquismo deve dar nascimento a uma cosmologia evolucionária, na qual todas as 

regularidades da natureza e mente sejam consideradas como produtos do crescimento”. (EP 1, 298) 
571

 A respeito deste ensaio, The Law of Mind, os autores do The Essential Peirce, Volume 1 (Houser & Kloesel) 

dizem o seguinte: “P 477: The Monist 2 (Julho 1892): 533-59. [Também publicado em CP 6.102-63]. Neste 

trabalho Peirce desenvolve seu sinequismo, a doutrina de que o contínuo é ‘de importância fundamental para a 

filosofia’, e de acordo com o qual, a única lei da mente é que as ideias tendem a se espalhar e a afetar outras 

ideias, mas que, ao se espalharem, elas perdem intensidade conforme ganham generalidade. A partir do 

sinequismo, as doutrinas do realismo lógico, idealismo objetivo, e tiquismo se seguem. Peirce também considera 

o contínuo de um ponto de vista matemático (com referência a Cantor), e isola duas propriedades fundamentais 

de uma série contínua: aristotelecidade (cada contínuo contém seus limites) e kanticidade (cada contínuo é 

infinitamente divisível); aplicando o primeiro à filosofia, ele descobre que a consciência essencialmente ocupa o 

tempo. Ele também assevera que os três principais tipos de ação mental correspondem às três principais classes 

da inferência lógica”. É neste ensaio que Peirce menciona Emerson. Em sua análise do tempo, ele diz: “Uma das 

características mais marcantes sobre a lei da mente é que ela faz o tempo ter uma direção de fluxo do passado 

para o futuro”. (EP 1, 323) No trecho em que diz que os sentimentos têm uma continuidade intensa, esclarece: 

“O tempo, com sua continuidade, logicamene envolve outro tipo de continuidade que não a sua. O tempo, como 

uma forma universal da mudança, não pode existir a menos que haja algo para se submeter à mudança, e 

para passar uma mudança contínua no tempo, deve haver uma continuidade e qualidades mutáveis”. (EP 1, 323; 

nossa ênfase) Quanto ao sinequismo e um Deus pessoal, diz: “Uma dificuldade que confronta a filosofia 

sinequística é a seguinte. Ao se considerar a personalidade, essa filosofia é forçada a aceitar a doutrina de um 

Deus pessoal; mas ao considerar a comunicação, ela não pode senão admitir que se há um Deus pessoal, nós 

devemos ter uma percepção direta dessa pessoa e, realmente, estar em comunicação direta com ela. Pois bem, se 

esse for o caso, a questão surge sobre como é possível que a existência deste ser deva alguma vez ser posta em 

dúvida por quem quer que seja. A única resposta que poss no momento presente dar é que fatos que estão bem na 

nossa cara e olhos e nos olham de frente estão longe, em todos os casos, de ser os mais discerníveis. Esse tem 

sido o caso desde os tempos mais imemoriais”. (EP 1, 332-33) Quer seja, o problema não é Deus; o problema é o 

Homem... 
572

 A respeito deste ensaio, Man’s Glassy Essence, os autores do The Essential Peirce, Volume 1 (Houser & 

Kloesel) dizem o seguinte: “P 480: The Monist 3 (Outubro 1892): 1-22. [Também publicado em CP 6.238-71]. 
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Metafísica da Monista” (1891-93). Wiliam James (11/1/1842 – 26/8/1910) publica The Will 

to Believe and Other Essays in Popular Philosophy (“A vontade crer e outros ensaios em 

filosofia popular”) e o idealista absoluto Josiah Royce (1855-1916) publica The Spirit of 

Modern Philosophy (“O espírito da filosofia moderna”). Ainda nos EUA, é publicada, 

postumamente, a seguinte obra do filósofo Transcendentalista, andarilho e naturalista Henry 

David Thoreau (12/7/1817 – 6/5/1862), “Autumn” (1892; “Outono”). No Brasil, o 

presidente da República, marechal Floriano Vieira Peixoto (30/4/1839 – 29/7/1895), enfrenta 

sérios problemas, entre os quais, o “Manifesto dos 13 Generais” (31/3/1892) e a 

subsequente (segunda) “A Revolta da Armada”
573

 (RJ); mas sua conduta férrea para debelar 

as resistências fê-lo tornar-se cognomizado de “Marechal de Ferro”. 

 

1893 – O Petrus Peregrinus é anunciado; prospectos foram publicados em “Em busca de um 

método” na Open Court; não completados. “Em Busca de um Método” anunciando pela Open 

Court; não completada. Escreve “O amor evolucionário” (EP 1, ensaio # 25)
574

 para a 

                                                                                                                                                                                     
Neste trabalho Peirce aplica sua filosofia sinequística ao problema mente-corpo ou à “relação entre os aspectos 

psíquicos e físicos de uma subsância”. De modo a levar adiante seu propósito de desenvolver uma filosofia que 

represente adequadamente o estado de conhecimento do século XIX, elr discute alentadamente, e em detalhe 

técnico elaborado, a constituição da matéria e a teoria molecular do protoplasma. Ele associa as principais 

propriedades físicas do protoplasma com os três principais tipos de ação mental, e sugere que – já que “a matéria 

é mente cansada”, e já que “os eventos físicos não são senão formas degradadas e subdesenvolvidas de eventos 

psíquicos” e como “as leis mecânicas nada mais são do que hábitos adquiridos, como todas as regularidades da 

mente” – que “o idealista não tem qualquer necessidade de temer a teoria mecânica da vida”. Peirce termina seu 

paper com uma discussão da vida das ideias e sobre a auto-cosnciência dos grupos de indivíduos”. Trechos 

importantes: “Portanto, seria um erro conceber os aspectos psíquicos e físicos da matéria como dois 

aspectos absolutamente distintos. Vendo uma coisa de fora, considerando suas relações de ação e reação 

com outras coisas, isso aparece como matéria. Vendo isso de dentro, olhando para seu caráter imediato 

como sentimento, isso aparece como consciência”. (EP 1, 349) Mas sem o conceito do contínuo é difícil 

compreender isto; com a ajuda do conceito, também... 
573

 A (segunda) “Revolta da Armada” deu-se porque, os signatários do “Manifesto dos 13 generais” queriam que 

Floriano Peixoto seguisse os desígnios da Constituição de 1891, que obrigava a nação a realizar novas eleições 

caso o presidente renunciasse. Ora, esse fora, precisamente o caso da renúncia de Deodoro da Fonseca, após 9 

meses no cargo. Floriano, entretanto, não abriu mão do cargo e reprimiu “com mão de ferro” os revoltosos – em 

sua maioria da Marinha – e, com o apoio do Exército e do Partido Republicano Paulista. Chegou a mudar o 

nome da cidade de Santa Catarina, Nossa Senhora do Desterro, para “Florianópolis” (em sua homenagem).  
574

 A respeito deste ensaio, “Evolucionary Love”, os autores do The Essential Peirce, Volume 1 (Houser & 

Kloesel) dizem o seguinte: “P 211: The Monist 3 (Janeiro 1893): 176-200. [Também publicado em CP 6.287-

317]. Neste o quinto (e último) dos trabalhos para a Monist, Peirce desenvolve seu agapismo, a doutrina de que a 

lei do amor está em operação no mundo. Ele defende que dos três tipos de evolução (por variação fortuita, por 

necessidade mecânica, e pelo amor criativo), o terceiro é o mais fundamental: “Amar, reconhecer germes da 

amorosidade no ódio, gradualmente os traz à vida, e torna-a amorosa. Esse é o tipo de evolução que cada aluno 

cuidadoso de meu ensaio’A lei da mente’ deve ver como aquele que o sinequismo exige”. Peirce polemiza contra 

o “evangelho da ganância” e lamenta o fato de que o sentimento parece ter perdido valor; o sentimentalismo, diz 

ele, é “a doutrina de que devemos ter um profundo respeito aos juízos naturais do coração sensível”, e ele 

convida seus leitores a “refletir se desdenhar isso não, de todas as blasfêmeas, a mais degradante”. Ele compara 

alguns dos pontos de vista aqui expressos com aqueles do Cristianismo, e termina com uma discussão da 

continuidade da mente e sobre a precaução de que não deveríamos subestimar a importância do individual”. Este 

é um dos mais belos – e importantes - ensaios de Peirce; importante porque encontra um lugar para o darwinismo 

e o lamarkismo em seu sistema filosófico; belo porque mostra que essas duas teorias não são suficientes, 

precisam de um terceiro elemento, que é o Amor Criativo (Ágape). Escolhemos alguns trechos importantes deste 

ensaio. “Entre os animais, o mero individualismo mecânico é remendamente reforçado como sendo um poder 

para benefício pela ganância cruel do animal. Como Darwin coloca na capa de seu livro, trata-se da luta pela 

existência, e ele deveria ter adicionado a seu lema: Cada um por si, e o Diabo que vá atrás! Jesus, em seu Sermão 

da Montanha, expressou uma opinião diferente. Aqui, então, trata-se do mesmo caso. O evangelho de Cristo diz 

que o progresso vem quando cada indivíduo merge sua individualidade em simpatia com seu próximo. Por outro 

lado, a convicção do século XIX é a de que o progresso ocorre em virtude de cada indivíduo lutar por si com 

todas as suas forças e pisando em seu próximo quando tiver oportunidade de o fazer. Isto bem que pode ser 
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“Série Metafísica da Monista” (1891-93) (fonte: EP 1) e “A imortalidade à luz do 

sinequismo” (EP 2, ensaio # 1)
575

 (fonte: EP 2). “Neste ensaio”, Immortality in the Light of 

Synechism, de acordo com os editores críticos do Peirce Edition Project, “Peirce deu uma 

indicação do significado do argumento pela continuidade (nossa ênfase) que ele tinha 

planejado para a conclusão de sua série metafísica do Monista. ‘Eu levo a doutrina ao ponto 

de asseverar que a continuidade governa todo o domínio da experiência em cada elemento 

dela. Analogamente, cada proposição, exceto na medida mesma que ela se relaciona a um 

limite inatingível da experiência (que chamo de Absoluto), deve ser tomada como uma 

qualificação indefinida; pois uma proposição que não tem relação alguma com a experiência é 

destituída de todo o significado’. O sinequismo guiaria as investigações filosóficas de Peirce 

para o resto de sua vida. Peirce também assinalou sua crescente convicção que a ciência e 

a religião eram intimamente aliadas em algum nível profundo”. (EP 2, Introdução, xx; 

nossa ênfase) Ainda nos EUA, William Torrey Harris (1835-1909) publica “A. Bronson 

Alcott: sua vida e filosofia” (com F B. Sanborn) (A. Bronson Alcott: His Life and Philosophy 

(with F. B. Sanborn). Na Inglaterra, o ensaísta e crítico literário Walter Horatio Pater 

(4/8/1839 – 30/7/1894; ver 1894) publica “Plato and Platonism” (“Platão e platonismo”). No 

Brasil, o pintor Pedro Américo (29/4/1843 – 7/10/1905) pinta “Tiradentes esquartejado” e o 

“Marechal de Ferro,” o presidente da República, Floriano Vieira Peixoto (30/4/1839 – 

29/7/1895), enfrenta “A Revolução Federalista”
576

 (RS; de fev. 1893 a agosto de 1895), que 

reprime com mão de ferro.    

 

1894 – “Os princípios da filosofia” (em 12 volumes) foram anunciados pela Henry Holt Co., 

mas não completados. “Como raciocinar” é rejeitado tanto pela Macmillan quanto pela Ginn 

Co. (Brent, 1998). Peirce escreve o ensaio “O que é um Signo?” (EP 2, ensaio # 2).
577

 

                                                                                                                                                                                     
chamado de o Evangelho da Ganância”. (EP 1, 357) “Recordando que toda a matéria é realmente mente, 

lembrando, também, a continuidade da mente, vamos nos perguntar que aspecto da evolução lamarckiana 

ocorre dentro do domínio da consciência. O esforço direto não consegue realizar quase nada”. (EP 1, 361; 

nossa ênfase) “Três modos de evolução foram-nos trazidas; a evolução por variação fortuita, a evolução pela 

necessidade mecânica, e a evolução pelo amor criativo. Nós podemos chamá-las de evolução ticástica, ou 

ticasmo, evolução anancástica, ou anancasmo, e evolução agapástica, ou agapasmo”. (EP 1, 362) “O 

desenvolvimento agapástico do pensamento deveria, se existe, ser distinguido por seu caráter proposital 

(“purposive characer”), este propósito sendo o desenvolvimento de uma ideia”. (EP 1, 369; nossa ênfase) 
575

 Neste ensaio – traduzido por nós no Apêndice 3.1 - , Immortality in the Light of Synechism de acordo com 

os editores críticos do The Essential Peirce, Volume 1 (Houser & Kloesel), “Peirce deu uma indicação do 

significado do argumento pela continuidade (nossa ênfase) que ele tinha planejado para a conclusão de sua série 

metafísica do Monista. ‘Eu levo a doutrina ao ponto de asseverar que a continuidade governa todo o domínio da 

experiência em cada elemento dela. Analogamente, cada proposição, exceto na medida mesma que ela se 

relaciona a um limite inatingível da experiência (que chamo de Absoluto), deve ser tomada como uma 

qualificação indefinida; pois uma proposição que não tem relação alguma com a experiência é destituída de todo 

o significado.’ O sinequismo guiaria as investigações filosóficas de Peirce para o resto de sua vida. Peirce 

também assinalou sua crescente convicção que a ciência e a religião eram intimamente aliadas em algum nível 

profundo”. (EP 2, Introdução, xx)  
576

 A “Revolução Federalista” deu-se porque os gaúchos tencionavam libertar-se da tirania de Júlio Prates de 

Castilho (29/7/1860 – 24/10/1903). 
577

 Os autores do The Essential Peirce, Volume 2 (Peirce Edition Project) dizem o seguinte a respeito do ensaio 

What Is a Sign? (1894; Ensaio #2 IN EP 2): “MS 404. [Publicado em parte nos CP 2.281, 285, e 297-302. Este 

trabalho, provavelmente composto no início de 1884, era, originalmente, o primeiro capítulo de um livro 

intitulado “A arte de raciocinar”, mas virou, então, o segundo capítulo da série de múltiplos volumes de Peirce, 

“Como raciocinar: uma crítica de argumentos” (também conhecida como “Grande lógica”)]. Nesta seleção 

Peirce fornece uma explicação dos signos baseada em uma análise da experiência consciente do ponto de vista 

de suas três categorias universais. Ele discute os três principais tipos de signis – ícones, índices e símbolos – e 

fornece muitos exemplos. Ele sustenta, como já fizera anteriormente, que o raciocínio deve envolver os três tipos 

de signos, e assevera que a arte de raciocinar é a arte de arregimentar os signos, enfatizando, assim, a relação 

entre a lógica e a semiótica. Na Introdução à obra, os autores dizem que , “retomando a questão Realismo vs. 
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Ainda nos EUA, são publicadas, postumamente, as “Familiar Letters of Henry David 

Thoreau” (1895; “Cartas para a família de Henry David Thoreau”) e “Miscellanies” (1894; 

“Miscelânea”). Na Inglaterra, o ensaísta e crítico literário Walter Horatio Pater (4/8/1839 – 

30/7/1894) publica “The Child in the House” (“A criança em casa”) e morre de febre 

reumática. No fim da vida, ele exercia uma tremenda influência, mas sua mente já se voltava 

para o fervor religioso de sua juventude. No Brasil, o “Marechal de Ferro,” i.e., o presidente 

da República, Floriano Vieira Peixoto (30/4/1839 – 29/7/1895), entrega o poder a Prudente 

José de Morais e Barros (4/10/1841 – 13/12/1902) no dia 15/11/1894. 

 

1895 – “Novos elementos de matemática” rejeitados pela Open Court. ‘Arisbe” é 

leiloada devido ao não pagamento de dívidas. Seu irmão James Mills Peirce  paga as 

dívidas. Peirce foge daqueles a quem deve. (Brent, 1998) Peirce escreve “Novos 

Elementos da Matemática” rejeitado pela Open Court (fonte: EP 1) e “Sobre o Raciocínio 

em Geral” IN EP 2, pp. 11-26 (Ensaio # 3).
578

 Ainda nos EUA, são publicados, 

postumamente, os “Poems of Nature” (1895; “Poemas da natureza”) de Henry David 

Thoreau (12/7/1817 – 6/5/1862). Na Inglaterra são publicados postumamente os “Greek 

Studies” (“Estudos gregos”) e os “Miscellaneous Studies” (“Estudos miscelâneos”) do 

ensaísta e crítico literário Walter Horatio Pater (4/8/1839 – 30/7/1894). Na França, em 

1895, Cézanne (1839-1906) faz uma visita à “Pedreira Bibemus” (La Carriere Bibemus) e 

subiu o Mt. Ste. Victoire. “A paisagem labiríntica das pedreiras deve tê-lo impactado, uma 

vez que ele alugou uma cabana lá em 1897, onde pintou muitos quadros. Há quem acredite 

que essas formas devem ter-lhe inspirado o estilo ‘cubista’ embriônico. (Wikipedia). 

  

1896 – Peirce vive como mendigo em Nova Iorque. Escreve a Garrison e outros que 

pensa em se suicidar. Juliette passa por uma histerectomia. Tenta trabalhar como consultor 

na St. Lawrence Pwer Co. (até 1902). Resenha “Algebra und Logik der Relative” de Ernst 

Schröder para o Monist. (Brent, 1998) Os editores críticos do Peirce Edition Project dizem 

                                                                                                                                                                                     
Nominalismo, com a qual ele não lidara desde 1871 - Peirce identificou-se, pela primeira vez, como realista 

‘extremado’ (Fisch, Peirce, Semeiotic, and Pragmatism, p. 193)”. (EP 2, Introdução, xx) Para ele, “aprender é o 

meio através do qual passamos da ignorância ao conhecimento”. (EP 2, 5) “O mundo vive nas mentes daqueles 

que a usam”. (EP 2, 10) “Os símbolos crescem. Eles vêm à existência através do desenvolvimento de outros 

signos, especialmente da semelhança ou da mistura de signos que fazem parte da natureza da semelhança e 

símbolos. Nós pensamos apenas em signos. Estes signos mentais são de natureza mista. Suas partes-símbolo 

são chamadas de conceitos. Se uma pessoa cria um símbolo novo, é através de pensamentos envolvendo 

conceitos, Assim, é apenas a partir de signos que um novo símbolo pode crescer. Omne symbolum de symbolo.” 

(EP 2, 10; nossa ênfase) 
578

 Os autores do The Essential Peirce, Volume 2 (Peirce Edition Project) dizem o seguinte a respeito do ensaio, 

Of Reasoning in General: “MS 595. [Publicado em parte em CP 2.282, 286-91, 435-44, e 7.555-58. Esta é a 

primeira parte de um trabalho intitulado “Short Logic”, que Peirce começou em 1895 para a Ginn & Co. (que 

tinha rejeitado a longa “How to Reason” (“Como raciocinar”). Este é o único capítulo que Peirce escreveu]. A 

relação entre lógica e semiótica é examinada com maior profundidade aqui. Peirce considera o raciocínio em um 

contexto mais amplo, que inclui tanto o processo de mudança de crença quanto a expressão de pensamentos na 

linguagem, mas ele acentua a centralidade dos signos para o raciocínio. Aqui, como no segundo ensaio, ele se 

concentra nos ícones, índices e símbolos, mais uma vez fornecendo muitos exemplos úteis, e aplica esta 

classificação em sua análise de proposições e inferências. Ele divide o estudo de signos em três ramos, que ele 

denomina o trivium filosofal: gramática especulativa, lógica, e retórica especulativa. Peirce explica, então, nosso 

sucesso ao descobrir as leis naturais devido à nossa afinidade com a natureza. Na Introdução à obra, os autores 

dizem que aqui “Peirce desenvolveu sua teoria de lógica semiótica, elaborando mais completamente sua teoria 

de que proposições devem sempre envolver dois signos, um icônico e outro indexical. Estas ideias, 

juntamente com a ideia de que nosso sucesso em descobrir leis naturais é explicado por nossa afinidade com 

a natureza, reemergiria como conceito-chave na luta de Peirce para retrabalhar o pragmatismo e dar conta de 

um insight humano não-racional”. (EP 2, Introdução, xx) Frases importantes: “Um juízo é um ato de consciência 

no qual reconhecemos uma crença, e uma crença é um hábito inteligente sobre o qual agiremos quando a ocasião 

se apresentar”. (EP 2, 19) 
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que “perto do fim de 1896 Peirce deu o que Max Fisch chama de ‘o mais decisivo dos 

passos’ em seu progresso rumo a um realismo totalizante: ele aceitou ‘o possível’ como 

um ‘universo positivo’ e rejeitou a visão nominalista de que o possível é tão-somente o que 

não conhecemos como não sendo a verdade”. [Nota: Fisch, Peirce, Semeiotic, and 

Pragmatism, p. 194] “Peirce anunciou sua mudança de ideia em janeiro de 1897 e sua 

segunda crítica de Schröder (CP 3.527) e no dia 18 de março escreveu a James dizendo que 

ele tinha ‘alcançado esta verdade ao estudar a questão dos possíveis graus da multidão 

(grades of multitude), onde dei conta de mim arrebatado até que pudesse formar toda uma 

lógica da possibilidade”. (CP 8.308). Com sua aceitação das possibilidades reais – que 

colocam Peirce na ala aristotélica do campo realista – Peirce tinha se tornado o que Fisch 

chamou de ‘um realista de três categorias’, não mais considerando o potencial como o que 

o real (the actual) fá-lo ser, e agora distinguindo a generalidade dos primeiros da generalidade 

dos terceiros”. (EP 2, Introdução, xx) 

 

1897 – Peirce escreve a James que a experiência da pobreza modificou sua visão da 

Filosofia (Março). James oferece-lhe uma série de palestras em Harvard. (Brent, 1998) 

Wiliam James (11/1/1842 – 26/8/1910) publica “Imortalidade humana: duas supostas 

objeções à doutrina” (Human Immortality: Two Supposed Objections to the Doctrine). 

Escreve revisões críticas dos trabalhos sobre a lógica dos relativos de Ernst Schröder. A 

obra de Ernst Schröder em questão é Vorlesungen über die Algebra der Logik. De acordo com 

os editores críticos do PEP, “As críticas de Peirce à obra apareceram no Nation e no Monist; 

ver P620 (CP 3.425-55), P627 (CN 2:132-33), e P637 (CP 3.456-552)”. (EP 2, Introdução, 

xx) William James publica The Will to Believe and Other Essays in Popular Philosophy 

(“A vontade crer e ouros ensaios em filosofia popular”). Os editores críticos do PEP dizem o 

seguinte sobre a influência desta obra de James sobre Peirce: “James tinha dedicado esse livro 

‘A meu velho amigo, Charles Sanders Peirce, a cuja camaradagem nos velhos tempos e a 

cujos escritos em anos mais recentes devo mais incentivo e ajuda do que posso expressar ou 

pagar.’” Os editores reconhecem que, embora Peirce tenha mostrado reservas quanto à obra 

jamesiana, “o papel do instinto ou sentimento, como um co-participante com a razão na 

aquisição do conhecimento, tornou-se uma preocupação-chave para Peirce, e ele não 

tardaria a considerar a ética e a estética como epistemicamente mais fundamentais do 

que a lógica”. (EP 2, Introdução, xxi) Na Inglaterra são publicadas postumamente as obras 

completas do ensaísta e crítico literário Walter Horatio Pater (4/8/1839 – 30/7/1894). 

 

1898 – Peirce dá as palestras na Conferência de Cambridge sobre “O raciocínio e a 

lógica das coisas” (de 10/2 a 7/3). Os editores do PEP dizem que “a adoção, por parte de 

Peirce, do que ele viria chamar ‘would-be´s’ (possíveis) marca uma mudança radical 

(‘watershed’) que, pode se dizer, separa seus anos médios do período final de sua vida 

intelectual. Esta mudança, juntamente com sua atenção à importância da continuidade, 

motivaria muito do conteúdo de sua Série de Conferências de Cambridge de 1898. Entretanto, 

as duas palestras no EP 2 (sels. 4 e 5) talvez tenham sido marcadas por um outro evento: o 

surgimento, em 1897, do livro de William James, The Will to Believe and Other Essays in 

Popular Philosophy (“A vontade de crer e outros ensaios em filosofia popular”). Josiah 

Royce (1855-1916) assiste a esta palestra e é influenciado por Peirce, pois “percebe a relação 

entre lógica e metafísica”. (Kelly A. Parker, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2004). “A 

história da ciência” anunciada pela G. P. Putnam; não completada. Peirce volta a Arisbe 

onde adoece. Os editores do PEP dizem o seguinte sobre o assunto: “Menos de seis meses 

depois de ouvir as conferências de Peirce em 1898, William James viajou à Califórnia para 

dirigir-se (no dia 26 de agosto) à Philosophical Union em Berkeley (Nota: Ver Fisch, Peirce, 

Semeiotic, and Pragmatism, pp. 283 ff.). Foi nessa palestra, intitulada “Concepções 
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filosóficas e resultados práticos,” que James apresentou publicamente a palavra 

‘Pragmatismo’ [Nota: K. L. Ketner e H. Putnam especulam que o novo interesse de James no 

pragmatismo, assim como a ‘deriva de Royce rumo às idéias de Peirce,’ foi uma consequência 

das Conferências de Cambridge de 1898 de Peirce (RLT 36)]. James disse a sua audiência que 

ele teria preferido o nome “Practicalismo”, mas que tinha ficado com “Pragmatismo” porque 

esse era o nome que Peirce tinha usado no início do ano de 1872, quando ele primeiro 

advogou pelo pragmatismo ante o Cambridge Metaphysical Club. (Nota: De acordo com 

Murray Murphey, a palestra de James colocou Peirce ‘em uma posição intelectual 

intolerável’. Peirce não podia doravante deserdar o pragmatismo, mas também não podia 

abraçá-lo sem qualificação’. Peirce tinha que aparecer com sua visão distinta (“O 

desenvolvimento da filosofia de Peirce, pp. 358-59”)].” Para os editores do PEP, “a segunda 

onda de interesse de Peirce no pragmatismo é frequentemente tida como tendo começado com 

a palestra de James na Califórnia, mas seria mais preciso dizer que começou no início dos 

anos 1880 com a retomada de sua pesquisa em lógica e metodologia para sua série “Crítica de 

Argumentos” para a Open Court, e para seus livros, “Em busca de um método” e “Como 

raciocinar”. Senão outra coisa, os Princípios de Psicologia de 1890 de James, especialmente 

o tratamento do papel da inferência na percepção, provavelmente teve mais a ver com a volta 

de Peirce ao pragmatismo. Mas foi também por volta de 1890 quando Peirce aceitou a 

realidade da realidade (actuality), ou segundidade, e então viu claramente que o 

individual deve ser distinguido do geral. Talvez tenham sido as ramificações lógicas 

daquele grande passo rumo à um realismo mais abrangente, precipitado por seu 

reconhecimento, em meados dos anos 1880, da necessidade tanto dos ícones como dos 

índices para referência significativa, que levou Peirce a começar a repensar o argumento de 

suas ‘Ilustrações’ de 1877-78. De qualquer maneira, certamente foi a crescente popularidade 

do pragmatismo que James tinha gerado em 1898 que levou Peirce à resolução de produzir 

uma prova que distinguiria sua versão do pragmatismo das versões populares e sancionar a 

sua como sendo a ‘científica’.” “O século dezenove”, continuam os editores do PEP, “após 

suas Conferências de Cambridge, acabou mal para Peirce. Entre períodos de doença e 

impossibilidade de arrumar emprego, Peirce deve ter aprendido mais sobre desgraça. [Nota: 

Ver Brent, Charles Sanders Peirce: A Life, capítulo 4]. Mas ele continuou seu progresso 

intelectual. No dia 17 de agosto de 1899 ele escreveu a Carus que ‘a verdadeira natureza da 

continuidade... é-me agora muito clara’. Anteriormente, Peirce tinha sido ‘dominado pelo 

ponto de vista de Cantor’ e tinha posto de lado a definição de Kant injustamente. Agora ele 

via que era melhor não tentar ‘construir um continuum a partir de pontos como Cantor faz. 

[Nota: Citado em no NEM 3:780 de Eisele]”. (EP 2, Introdução, xxii) Peirce escreve seu 

ensaio mais popular: “A filosofia e a conduta da vida” (EP 2, ensaio # 4)
 579

 & “A primeira 

regra da lógica” (EP 2, ensaio # 5).
 580
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 Quanto a este quarto ensaio selecionado para o EP 2, Philosophy and the Conduct of Life, os editores 

críticos do PEP dizem o seguinte: “MS 437. [Publicado em CP 1.616-48, em parte, e em RLT 105-22. Palestra 

dada no dia 10 de fevereiro, a primeira das oito Conferências de Cambridge que Peirce deu em fevereiro e março 

de 1898]. Peirce opõe-se, aqui, ‘à tendência helenista de misturar a filosofia com a prática’ e argumenta que a 

verdadeira investigação científica não deve ser conduzida com a questão da utilidade em mente. O propósito da 

filosofia não é ganhar seguidores e melhorar suas vidas. Peirce faz uma distinção marcante entre questões de 

importância vital e o desprendido avanço do conhecimento, e defende que, para o primeiro, a razão é um pobre 

substituto em relação ao sentimento e ao instinto ao passo que , para o segundo, a razão é fundamental. A 

conclusão final é que a crença não tem lugar na ciência, mas é o que deve guiar a ação em questões práticas”. 

Frases notáveis neste que talvez seja o mais “popular” dos ensaios de Peirce: “Nas grandes decisões, eu não 

acho que seja seguro confiar na razão individual”. (EP 2, 30; nossa ênfase) “O homem é tão vaidoso de seu 

poder racional!” (EP 2, 31) “São os instintos, os sentimentos, que constituem a substância da alma. A 

cognição é apenas sua superfície, seu local de contato com o que lhe é externo”. (EP 2, 31) “O raciocínio é 

de três tipos. O primeiro é necessário, mas ele apenas professa dar-nos informações concernentes à questão de 

nossas próprias hipótese, e claramente declara que se queremos saber algo mais, devemos buscar em outro lugar. 
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William Torrey Harris (10/9/1835 – 5/11/1909) publica Psychologic Foundations of 

Education (“As fundações psicológicas da educação”) e o idealista-objetivo Josiah Royce 

(1855-1916) publica The Conception of God (“A concepção de Deus”) e The World and the 

Individual (2 vols.; “O mundo e o indivíduo”), fruto de seus estudos para dar as suas duas 

Gifford Lectures (Aberdeen, Escócia) em 1899 e 1900.  

 

1899 – Peirce tenta emprego na Survey, mas não consegue. Plimpton recomenda-o como 

editor de ciência na McClure’s Encyclopaedia, mas ele não consegue. (Brent, 1998) William 

James (11/1/1842 – 26/8/1910) Talks to Teachers on Psychology: and to Students on Some of 

Life's Ideals publica (“Conversas com professores sobre psicologia: e com estudantes sobre 

alguns dos ideais da vida”). John Fiske (1842-1901) publica três obras, Origen of Evil (“A 

origem do mal”), A Century of Science and Other Essays (“Um século de ciência e outros 

ensaios”) e, Through Nature to God (“Da natureza a Deus”). 

 

1900 – Peirce começa a trabalhar intensivamente na fenomenologia e na semiótica. 

Plimpton e Morrison ocasionalmente pagam suas dívidas. (Brent, 1998) William Torrey 

                                                                                                                                                                                     
O segundo tipo, depende de probabilidades. (...) Onde quer que uma questão seja vital, ela calaramente diz, ‘Não 

me pergunte’. O terceiro tipo de raciocínio apela para o il lume naturale, que iluminou os passos de Galileu. É de 

fato um apelo ao instinto. Assim, a razão, apesar de todos os babados que geralmente usa, em crises vitais, apela 

para o tutano e pede socorro ao instinto”. (EP 2, 32) “A razão é, em sua própria essência, egoísta”. (EP 2, 32) 

“A razão, então, apela para o sentimento em última instância. O sentimento, por seu lado, sente-se como sendo a 

pessoa. Essa é minha simples apologia para o sentimentalismo religioso”. (EP 2, 32) “é notoriamente verdadeiro 

que naquilo em que você faz não coloca toda a sua alma e coração, nisso você não terá muito sucesso”. (EP 2, 

34) “A metafísica nunca avançará de fato até que se aproprie da matemática deste tipo [topológica]”. (EP 2, 34) 

“E ao fazê-lo [usar todos os nossos poderes para descobrir o potencial real do mundo] nós deveríamos depender 

não daquele departamento da alma que é mais superficial e falível, - quero dizer nossa razão, - mas 

daquele departamento que é profundo e certo, que é o instinto. O instinto é capaz de desenvolvimento e 

crescimento, - embora através de um movimento que é lento na medida em que é vital; e este desenvolvimento 

ocorre sobre linhas que são totalmente paralelas àquelas do raciocíneo. E assim como o raciocínio surge da 

experiência, assim também o desenvolvimento do sentimento surge das experiências mais internas e 

externas da alma. Não é apenas da mesma natureza que o desenvolvimento da cognição; mas ela ocorre 

principalmente através da instrumentalidade da cognição. As partes mais profundas da alma só podem ser 

alcançadas através das superfícies. Deste modo, as formas eternas, que a matemática e a filosofia e as 

outras ciências nos apresentam, haverão de, através de lenta percolação, gradualmente, alcançar o 

próprio cerne do ser da pessoa; e haverão de influenciar nossas vidas; e isto farão, não porque elas 

envolvam verdades de mera importância vital, mas porque elas são verdades ideais e eternas”. (EP 2, 41) 
580

 Em relação a este quinto ensaio selecionado pelos editores críticos do PEP, The First Rule of Logic, estes 

dizem o seguinte: MSS 442, 825. [Publicado nos CP 5.574-89 e 7.135-40 (em parte) e em RLT 165-80. Palestra 

dada em 21 de fevereiro de 1898, esta é a quarta Conferência de Cambridge. William James, que tinha a lido um 

mês antes, disse a Peirce que ela era “um modelo do que uma palestra popular deveria ser” e implorou-lhe que 

“de joelhos, dê essa [palestra] primeiro”, mas Peirce reescreveu sua primeira palestra e manteve esta, bastante 

revisada, como sua quarta]. Peirce considera o papel da observação na dedução, indução, e retrodução 

[abdução], e compara os três tipos de raciocínio com respeito a suas propriedades auto-correspondentes e sua 

utilidade para dar suporte à crença. Ele oferece a regra de que “para aprender você deve desejar aprender”, e 

contrasta, mesmo que implicitamente, sua “Vontade de Aprender” com a “Vontade de Crer”, que tinha sido 

exposta no ano anterior por William James. Peirce diz que as universidades norte-americanas tornaram-se 

“miseravelmente insignificantes” porque elas se tornaram instituições para o ensino e não para o aprendizado. 

Nesta palestra, Peirce retorna à distinção entre as questões de importância vital, que James louvou, e questões de 

importância apenas para a ciência”. Frases notáveis de Peirce nesta palestra: “Assim é que uma investigação de 

qualquer tipo, levada a cabo até ao fim, tem o poder vital de auto-correção e de crescimento, Isto é uma 

propriedade tão profundamente saturante em sua natureza mais profunda que deve ser dito a bem da verdade 

que só há uma coisa necessária para se aprender a verdade, e isso é um desejo profundo e ativo de 

aprender aquilo que é verdade”. (EP 2, 47) “O único fim da ciência, como tal, é aprender a lição que o 

universo tem para lhe ensinar. Na indução ela simplesmente se rende à força dos fatos. (...) O valor dos 

fatos para ela [a ciência] reside apenas nisto, que eles pertencem à Ntureza; e a Natureza é algo grandioso, 

e belo, e sagrado, e eterno, e real – objeto de sua adoração e sua inspiração”. (EP 2, 54-55) 
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Harris (10/9/1835 – 5/11/1909) publica Elementary Education (“Educação primária”). Os 

editores do PEP dizem que “felizmente para Peirce, perto do final de 1900 James Mark 

Baldwin contratou-o para terminar as definições lógicas da letra ‘J’ em diante para seu 

Dictionary of Philosophy and Psychology. Este trabalho ocupou a maior parte do tempo de 

Peirce em 1901; no entanto, ele conseguiu publicar cerca de vinte críticas de livros e traduzir 

sete artigos para a Smithsonian”. (EP 2, Introdução, xxiii) 

  

1901 – Peirce faz uma resenha da “Gramática da ciência” de Pearson (Jan.; EP 2, ensaio 

# 6).
581

 De acordo com os editores do PEP, neste ensaio Peirce assevera que “o intelecto 

humano é um desenvolvimento (‘outgrowth’) da racionalidade inerente à natureza” e, “o que 

foi uma rejeição maior do nominalismo, que sustenta que a racionalidade na natureza surge 

com a razão humana” – e no qual argumenta que “o raciocínio começa em perceptos, que são 

produtos de operações psíquicas envolvendo três tipos de elementos: qualidades de 

sentimentos, reações, e elementos generalizantes”. (EP 2, Introdução, xxiii) Peirce escreve 

“Hume sobre milagres e as leis da natureza” para Langley (abril) de que o ensaio “Leis 

da natureza” (EP 2; ensaio # 7) faz parte
582

 e contribui para o Dicionário de Filosofia e 

Psicologia de James Mark Baldwin. Os editores do PEP dizem que “[E]le começou o século 

XX pensando sobre os grandes homens da ciência. No dia 12 de janeiro  de 1901 ele publicou 

The Century’s Great Men of Science (“Os Grandes Homens da Ciência do Século”) no New 

York Evening Post, assinalando que ‘a glória do século XIX fora sua ciência’ e perguntando-

se o que destinguira seus grandes contribuidores. [Nota: Este artigo, como foi impresso no 

Annual Report of the Smithsonian Institution for Year Ending June 30, 1900 (Washington 

D.C., 1901) está publicado em Philip P. Wiener, ed., Charles S. Peirce: Seleta de Escritos 
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 Quanto ao ensaio Pearson’s Grammar of Science (IN EP 2, pp. 57-66 ), os editors do The Peirce Edition 

Project (PEP) dizem o seguinte: P 802: Popular Science Monthly 58 (Janeiro 1901): 296-306. [Publicado nos CP 

8.132-52. O título completo inclui o subtítulo: ‘Anotações sobre os três primeiros capítulos’ (mas algumas 

observações são feitas no quarto capítulo também). Peirce primeiro escreveu esse ensaio para The Psychological 

Review]. Nesta resenha, Peirce objeta a reivindicação de Pearson de que a conduta humana deveria ser regulada 

pela teoria darwinista, e contra a visão correlacionada de que a estabilidade social é a única justificativa para a 

pesquisa científica. Peirce sustenta que estas doutrinas levam a uma ética má e a uma ciência ruim. ‘Devo 

confessar que pertenço àquela classe de patifes que propõem, com a ajuda de Deus, a olhar a verdade de cara, 

quer fazendo isso signifique levar aos interesses da sociedade ou não’. O homem de ciência deveria ser motivado 

pela majestade da verdade, ‘como sendo aquilo que, cedo ou tarde, à qual todo o joelho deve se vergar’. Contra a 

reivindicação nominalista de Pearson de que a racionalidade inerente à natureza deve sua origem ao intelecto 

humano, Peirce sustenta que é a mente humana que é determinada pela racionalidade da natureza. Peirce também 

rejeita a reivindicação de Pearson de que há primeiras impressões dos sentidos que servem como ponto de 

partida do raciocínio, e defende que o raciocínio começa com os perceptos, que são produtos das operações 

físicas envolvendo três tipos de elementos: qualidades de sentimentos, reações, e elementos generalizantes”. 
582

 Quanto ao ensaio Laws of Nature (IN EP 2, pp. 67-74 ), os editors do The Peirce Edition Project (PEP) 

dizem o seguinte: MS E ts da Biblioteca do Instituto Smithsonian (documento 3804.10) [Publicado no Seleção de 

Escritos de Charles S. Peirce. De um paper mais longo, “Hume on Miracles and Laws of Nature”, e, por fim, 

re-intitulado, The Laws of Nature and Hume’s Argument against Miracles (“As leis da natureza e o argumento 

de Hume contra os milagres”), escrito no final de março de 1901 a convite de Samuel P. Langley, Secretário do 

Isntituto Smithsonian. Depois de muitas revisões, Langley recusou-se a publicá-lo]. Peirce tem por objetivo, 

aqui, explicar a não-especialistas o que são as leis da natureza e como elas foram concebidas – seu alvo sendo 

a concepção nominalista típica do pensamento de Hume e do empirismo moderno. Cada genuína lei da 

natureza é uma generalização objetiva a partir das observações e deve apoiar previsões verificáveis sobre 

observações futuras. Generalizações subjetivas propostas como leis da natureza não podem passar pelo teste do 

previsibilidade, Ao explicar como a previsibilidade é possível, Peirce introduz o tema que virá a dominar seu 

pensamento tardio: ‘Não devemos dizer que (...) há uma razoabilidade energizante que de algum modo dá 

forma aos fenômenos, e que esta mesma operação da razoabilidade já moldou a razão do homem em algo 

como sua própria imagem?’ Peirce assinala que sua concepção evolucionária da lei é aquela do cientista, 

reivindicando que a confiabilidade das leis da natureza leva os cientistas a aceitá-las como fatos, ‘quase que a 

serem chamados [coisas] do poder’, embora com o senão [caveat] de que a lei pode ser falsificada. (nossa 

ênfase) 
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(Dover, 1966), pp. 265-74. Citações tiradas do livro de Wiener]”. Citando este, os editores do 

PEP continuam, dizendo que “a característica distintiva que atravessou o século, e cada vez 

mais em cada geração que se sucedeu -, ‘a geração de Darwin’ (EP 2, Introdução, xxiii) - foi 

a devoção à busca da verdade pela verdade”. (EP 2, Introdução, xxii), “uma verdade que o 

homem ainda não é capaz de ver, mas que está lutando para obter [a visão]”. (EP 2, 

Introdução, xxiii). Em outubro e novembro de 1901 ele escreve “Sobre a lógica de extrair 

história de documentos antigos, especialmente de testemunhos” (1901; ensaio #8 IN EP 

2, pp. 75-114)
583

 Dizem os editores do PEP que “a título de exemplo do método que os 

cientistas empregam em sua ‘exumação’ das leis da natureza, ele brevemente descreveu um 

método de conjectura e teste que ele desenvolveu neste texto selecionado número oito”. Aqui, 

acrescentam eles, “Peirce forneceu uma das mais elaboradas descrições dos diferentes 

tipos de raciocínio. Ele fez uma distinção entre dois tipos de raciocínio dedutivo, o 

corolário, que tira apenas aquelas conclusões que podem ser derivadas das análises e 

manipulações das premissas como dadas, e o teoremático, que enriquece a base 

inferencial ao adicionar proposições que não faziam parte do conjunto de premissas 

originais – e ‘que as teses do teorema não contempla’. (EP 2, 96). Os editores do PEP 

acrescentam que “Peirce achava que esta distinção era a mais importante divisão das 

deduções, e sua mais importante descoberta na lógica da matemática”. (Nota: Fisch, Peirce, 

Semeiotic, and Pragmatism, p. 334). Aqui, segundo eles, “ele também introduziu o ponto 

crucial que ele” (EP 2, Introdução, xxiii) “elaboraria em suas Conferências de Harvard de 

1903, que ‘a crítica lógica não pode vir antes dos fatos perceptuais’ – os ‘primeiros juízos 

que fazemos sobre os perceptos’. A lógica não pode criticar processos involuntários. No 

entanto, estes ‘primeiros juízos’ de fato representam seus perceptos, embora ‘de modo 

ínfimo’.” (EP 2, Introdução, xxiv) Quer seja, a as Ciências Normativas (que inclui a Lógica), 

vem depois da Fenomenologia, que faz uma primeira avaliação daquilo que “aparece”. 

 

1902 – Peirce solicita uma bolsa do Instituto Carnegie com o título “Proposed Memoirs 

on Minute Logic”; rejeitada. (Brent, 1998) De acordo com os editores do PEP, “em meados 

de 1901 Peirce estava pronto para reunir os mais diversos e interessantes resultados que ele 

vinha obtendo em um grande projeto para publicação. O livro seria sobre lógica, mas além 

de refletir suas descobertas em continuidade e modalidade, e seu entusiasmo com seu 

progresso na elaboração de uma sintaxe gráfica para a lógica formal, ele incorporaria suas 

novas descobertas em semiótica e refletiria sua crença crescente de que a lógica é uma 

ciência normativa. O livro seria chamado Minute Logic (“Lógica minuciosa”) para refletir a 
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 Os editores do The Peirce Edition Project (PEP) dizem o seguinte a respeito do ensaio On the Logic of 

Drawing History from Ancient Documents, Especially from Testimonies (IN EP 2, pp. 75-114): “MS 690. 

[Publicado nos CP 7.164-231 e HP 2:705-62. Foi escrito em outubro e novembro de 1901, com o apoio finaceiro 

de Francis Lanthrop, cuja secretária  tinha o manuscrito datilografado. Peirce fez uma série de revisões no texto 

datilografado, e este texto, aqui, trsncrito desse manuscrito, incorpora aquelas revisões]. Nesta monografia, 

Peirce defende que embora o método de Hume de equilibrar a veracidade de uma testemunha contra a 

improbabilidade de sua narrativa possa ser defendida em alguns casos, ele não é geralmente aplicável e é 

raramente usado por historiadores. A probabilidades sobre as quais os historiadores se sustentam, em geral, são 

subjetivas – ‘meras expressões de suas noções pré-concebidas’ – e são totalmente não-confiáveis. Peirce sustenta 

que o que necessário para a história científica é um método que não se fie nem em estimativas de probabilidade 

ou graus de crença. Ele recomenda o método geral da ciência experimental. Peirce fornece uma discussão 

sustentada da lógica da ciência, esboçando muitas nuances dos diferentes tipos de raciocínio, incluindo dois tipos 

de dedução (corolária e teoremática) e três tipos de indução. Peirce faz uma análise detalhada da economia e 

outros fatores que devem ser usados para ajudar na seleção de hipóteses históricas”. Frases importantes: “Uma 

probabilidade nada mais é do que o grau que uma hipótese concorda com as noções pré-concebidas de alguém, 

e seu valor depende totalmente de como essas noções foram formadas, e sobre quanta objetividade elas podem 

reivindicar”. (EP 2, 81) “A história, no entanto, é muito importante de se estudar do que a astronomia, como a 

mente merece muito mais nossa atenção do que a matéria”. (EP 2, 83)  
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minuciosa completude com a qual ele planejava examinar cada problema relevante. Um 

esboço inicial do primeiro capítulo (MS 425) começou com uma seção intitulada ‘Promessas 

da lógica’ e a frase de abertura: ‘Comece, se quiser, chamando a lógica de a teoria das 

condições que determinam que os raciocínios sejam seguros’. Em um ano Peirce esboçou e 

reesboçou centenas de páginas e chegou a terminar quatro grandes capítulos. [Nota: Para uma 

ilustração da profundidade lógica do trabalho de Peirce para este livro, ver os capítulos de 

Glenn Clark e Shea Zellweger em Sudies in the Logic of Charles Sanders Peirce (Indiana 

University Press)]. “Em julho de 1902”, continuam os editores do PEP, “ele preparou um 

elaborado ‘pleito’ solicitando à Instituição Carnegie, presidida por Daniel C. Gilman, o 

custeio da ‘Lógica’ que ele havia reconcebido como um conjunto de trinta-e-seis ‘memoirs’. 

Seu ‘pedido’ continha quarenta-e-cinco páginas datilografadas, e permanece sendo o melhor 

dos guias para seu sistema de pensamento”. [Nota: A ‘application’ de Peirce à Instituição 

Carnegie (L 75) está disponível eletronicamente no website 

http://www.door.net/ARISBE/arisbe.htm]. Embora Peirce tenha recebido recomendações de 

um grupo de peso, incluindo o presidente Theodore Roosevelt, e do próprio Andrew 

Carnegie, seu projeto não foi custeado”. E, assim, “Peirce nunca mais voltou à ‘Lógica 

Minuciosa’.” A verdade é que, de acordo com a carta de seu irmão, James Mills (Jem) a 

William James (19/6/1903), a recusa deveu-se à “hostilidade da parte de certos membros do 

Comitê”. (EP 2, Introdução, xxiv). Dizem os autores do PEP: “A parte da “Minute Logic” 

incluída no EP 2 é um excerto do capítulo sobre a classificação das ciências. (EP 2, 

Introdução, xxiv) William James (1842-1910) publica The Varieties of Religious 

Experience: A Study in Human Nature (“As variedades da experiência religiosa: Um estudo 

sobre a natureza humana”), a partir de suas Palestras Guifford, na Universidade de 

Edimburgo.  Peirce escreve, então, “Sobre Ciência e Classes Naturais” (1902; IN EP 2, pp. 

115-132 (ensaio # 9).
584

 Quanto a este artigo, On Science and Natural Classes, o nono da 

seleção no EP 2, os editores do PEP dizem que “aqui Peirce descreve uma ‘classe natural’ 

como uma ‘cujos membros são os únicos frutos (offspring) e veículos de uma ideia’, e ele 

explicou como as ideias ‘conferem existência aos membros individuais da classe’, não ao 

trazê-los “à existência material, (EP 2, Introdução, xxiv)  mas ao conferir-lhes ‘o poder de 

produzir resultados neste mundo’. Tais ideias, diz Peirce, quando não encarnadas têm um ‘ser 

potencial, um ser in futuro’. Esta é a descrição que Peirce faz sobre a causação final, o poder 

que as ideias têm ‘de encontrar seus veículos, e tendo-os encontrado, de conferir-lhes a 

habilidade de transformar a face da terra’. Tal é o poder, Peirce acredita, das ideias da 

Verdade e do Direito. É neste contexto que ele cita o famoso verso de William Cullen Bryant, 

‘A verdade, espezinhada na terra, levantar-se-á novamente’.” (EP 2, Introdução, xxv) Já 

Fiske (1842-1901) publica Life Everlasting (“A vida eterna”). Na Inglaterra, o pragmatista 

(humanista) inglês, Ferdinand Canning Scott Schiller (16/8/1864 – 9/8/1937) publica 

                                                           
584

 Os editores do The Peirce Edition Project (PEP) dizem o seguinte a respeito do ensaio On Science and 

Natural Classes IN EP 2, pp. 115-132): “MS 427. [Publicado nos CP 1.203-37. Escrito em fevereiro de 1902, 

este ensaio vem do Capítulo II do livro projetado por Peirce, Minute Logic (“Lógica menor”)]. Nesta seleção, 

retirada de uma discussão maior sobre lógica e a classificação das ciências, Peirce discute sua teoria das classes 

naturais e classificação, e apresenta sua concepção de ciência. O problema das classes naturais já tinha sido alvo 

de interesse por parte de Peirce desde o início de sua carreira, quando ele estava preocupado em distinguir sua 

visão daquela de J. S. Mill, mas aqui ele refina sua visão ao fornecer a causação final um papel proeminente em 

sua teoria. As classes naturais são definidas como causas finais, embora não necessariamente por 

propósito. Peirce entçao caracteriza a ciência como “uma coisa viva”, e não como uma coleção de 

‘conhecimento sistematizado sobre prateleiras’. A ciência é o que os cientistas fazem; ela ‘consiste em apontar o 

arco sobre a verdade com intenção no olhar, com energia no braço’. Peirce defende que as divisões da ciência 

que cresceram a partir da prática são classes naturais”. Frase capital: “Toda classificação, quer artificial ou 

natural, é a organização de objetos de acordo com ideias”. (EP 2, 128) 

http://www.door.net/ARISBE/arisbe.htm
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Axioms as Postulates [“Axiomas e postulados”, publicados na coleção Personal Idealism 

(“Idealismo Pessoal”)]. 

 

1903 – Peirce profere as Conferências de Harvard sobre “Pragmatismo”, de 26 de março 

a 17 de maio (EP 1). Os editores do PEP dizem que “James Mills, o irmão de Peirce, escreveu 

uma carta a James” – no dia 23 de junho de 1903 – “agradecendo por este ter assegurado as 

‘Harvard Lectures’ para Charles: ‘Considero esse conjunto de palestras dadas na Primavera 

em Cambridge - e a promessa das Lowell Lectures – como tendo-o salvado da ruína. Pois sua 

situação financeira era tão desesperadora que ele não poderia ter resistido muito mais às 

forças que tendiam a arruinar sua saúde e sua mente’.” (EP 2, Introdução, xxv). Os editores 

do PEP referem-se a este período da vida intelectual de Peirce como sendo “o mais 

significativo” (EP 2, Introdução, xxv) uma vez que então “Peirce achou que era chegada a 

hora de defender sua tese” (EP2, Introdução, xxv) [seu pragmatismo], “mas que isso era um 

assunto complicado exigindo o arregimento de todas as áreas de seu vasto sistema de 

pensamento. Fato complicador era que os sistema de Peirce tinha passado por muitas 

mudanças desde os idos de 1870. Entre as mais significativas destas mudanças, algumas já 

mencionadas acima, estava sua aceitação da realidade da realidade (actuality) 

(segundidade) e mais tarde da possibilidade (primeiridade); sua compreensão de que a 

racionalidade humana é contínua com uma racionalidade imanente no cosmos natural; e 

sua recém-descoberta convicção que a lógica é uma ciência normativa, 

epistemologicamente dependente da ética e da estética. Para Peirce, o pragmatismo tinha 

se tornado uma doutrina em que as concepções são fundamentalmente relativas às metas e 

não à ação em si como ele tinha sustentado no início. Provar o pragmatismo, então, exigia 

um repensar básico dentro do contexto de uma filosofia transformada, e ainda em 

crescimento. Essa era a tarefa a que Peirce se propôs em suas Palestras de Harvard e Lowell 

de 1903, e o programa que ele inaugurou naquele ano haveria de o guiar para o resto da vida”. 

(EP 2, Introdução, xxv). “A Máxima do Pragmatismo” (Conferência I) em EP 2, pp. 133-

144];
585

 “Sobre Fenomenologia” (Conferência II) em EP 2, pp. 145-159)]
586

 - os editores 
                                                           
585

 Os editores do The Peirce Edition Project (PEP) dizem que “em suas ‘Harvard Lectures’, Peirce defendeu o 

pragmatismo sobre uma nova teoria da percepção, fundada em sua teoria das categorias e sobre resultados da 

fenomenologia, estética e ética”. (EP 2, Introdução, xxv). Sobre este que é o décimo ensaio do EP 2, The 

Maxim of Pragmatism (IN EP 2, pp. 133-144), os seus editores críticos dizem o seguinte: “MS 301. [Publicado 

nos CP 5.14-40 e HL 104-21. Esta palestra , dada em 26/3/1903, foi deixada sem título]. Esta é a primeira de 

uma série de sete palestras, dadas em Harvard, de março a maio de 1903, nas quais Peirce buscou construir uma 

defesa do pragmatismo ao examinar seus prós e contras. Ele também queria distinguir seu pragmatismo daqueles 

das outras versões, mais populares. Estas são as palestras que William James caracterizou como ‘flashes de luz 

brilhante lançadas sobre trevas ciméricas!’ Na Palestra de número 1, Peirce considera a utilidade da máxima 

pragmática e defende que sua utilidade não constitiu a prova de sua verdade – ela deve passar ‘pelo fogo da 

análise drástica’. Peirce esboça os passos que ele dará para sustentar sua versão do pragmatismo, Ele rejeita seu 

apelo inicial em relação aos fatos da psicologia e realça que se o pragmatismo ensina que o que pensamos deve 

ser entendido em termos daquilo que estamos preparados a fazer, então a doutrina de como devemos pensar 

(lógica) deve ser um ramo da doutrina do que nós deliberadamente escolhemos fazer (ética). Mas o que 

escolhemos fazer depende do que nós estamos preparados a admirar, que nos leva à estética. Um exame do 

pragmatismo, portanto, envolve as três ciências normativas: lógica, ética e estética. Mas primeiro nós devemos 

levr em consideração a fenomenologia, a ciência que lida com fenômenos objetivamente e isola as categorias 

universais que pervadem toda a nossa experiência”. Frases: “Uma pessoa agirá de acordo com sua crença na 

medida em que sua crença tenha consequências práticas”. (EP 2, 141) 
586

 Os editores do The Peirce Edition Project (PEP) dizem o seguinte a respeito do ensaio On Phenomenology 

IN EP 2, pp. 145-159): “MSS 305, 306. [Publicado nos CP 5.41-56, 59-65 (em parte) e em HL 150-65. Estes 

dois manuscritos formam, em conjunto, a versão do texto que Peirce deve ter usado para dar sua segunda 

palestra de Harvard no dia 2/4/1903]. Peirce observa, no início da palestra, que ‘meu proósito esta noite é o de 

chamar a atenção de vocês para certas questões da fenomenologia sobre as respostas às quais, quaisquer que 

sejam, nossa conclusão final em relação ao pragmatismo devem repousar, ao fim e ao cabo’. Ele avança 

esclarecendo a natureza da fenomenologia (mais tarde chamada de faneroscopia), cuja meta é isolar as 
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do PEP dizem que nesta segunda palestra, “ele sustentou que há um reino da realidade 

associado com cada categoria e que a realidade da terceiridade é necessária para explicar um 

modo de influência sobre os fatos externos que não podem ser explicados apenas pela ação 

mecânica”. (EP 2, Introdução, xxv) -; “As Categorias Defendidas” (Conferência III) em 

EP 2, pp. 160-178]
587

 - os editores do PEP dizem que nesta palestra “ele defendeu que o 

pragmatismo é uma lógica, ou semiótica, tese concernente ao significado de um tipo 

específico de símbolo, a proposição, e explicou que as proposições são signos que devem se 

referir a seus objetos de dois modos: indexicamente, por meio dos sujeitos, e iconicamente, 

por meio dos predicados”. (EP 2, Introdução, xxv) -; “Os Sete Sistemas de Metafísica” 

(Conferência IV) em EP 2, pp. 179-195];
588

 “As Três Ciências Normativas” (Conferência 

V) em EP 2, pp. 196-207];
589

 “A Natureza do Significado” (Conferência VI) em EP 2, pp. 

                                                                                                                                                                                     
categorias universais da experiência. Peirce descobriu que estas são, primeiro, a qualidade do sentimento, 

segundo, o elemento de disputa ou reação na experiência ou consciência, e terceiro, um elemento intelectual que 

parece-se muito com a representação ou um senso de aprendizado. Ele crê que seu terceiro elemento seja 

necessário para explicar um modo de de influência sobre fatos externos que não podem ser explicados pela acção 

mecânica apenas, e ele acha que a ideia de evolução exige este elemento. Próximo do final da palestra, Peirce 

observa que ‘qualquer que seja a definição verdadeira do pragmatismo, eu acho-a difícil de dizer; mas em minha 

natureza, ela é um tipo de atração instintiva para os fatos vivos”. Frase notável: “A experiência é nossa única 

mestra”. (EP 2, 153; nossa ênfase) 
587

 Os editores do The Peirce Edition Project (PEP) dizem o seguinte a respeito do ensaio The Categories 

Defended IN EP 2, pp. 102-178): “MS 308. [Publicado nos CP 5.6-81, 88-92 (em parte) e nas HL 167-88. Esta é 

a terceira palestra de Harvard, dada no dia 9/4/1903]. Nesta palestra Peirce aprofunda-se mais sobre a natureza 

de suas categorias e usa-as para distinguir três signos fundamentais: ícones, índieces e símbolos. Ele analisa em 

particular um tipo de símbolo, a proposição, que sempre se refere a seu objeto de dois modos: indexicamente, 

por meio do sujeito, e iconicamente, por meio de seu predicado. Peirce defende suas categorias contra a visão 

atribuída a A. B. Kempe, de que a Terceiridade não é exigida para expressar as relações da matemática, e 

defende a independência da Primeridade, Segundidade e Terceiridade”. Frase notável: “A autoconsciência pura 

(...) é mero sentimento”. (EP 2, 161) 
588

 A respeito deste brilhante ensaio peirceano, The Seven Systems of Metaphysics (EP 2, pp. 179-195), os 

editores do The Peirce Edition Project (PEP) dizem o seguinte: “MS 309. [Publicado nos CP 5.77n, 93-111, 114-

18, 1.314-16, 5.119, 111-13, 57-58; também nas HL 189-203. Esta é a quarta palestra de Harvard, dada no dia 

16/4/1903]. Aqui Peirce usa a doutrina das categorias para caracterizar sete sistemas de metafísica: o nililismo, o 

individualismo, o hegelianismo, o cartesianismo, o berkeleyanismo, o nominalismo e o kantismo. Os sistemas 

são distinguidos através das categorias que são admitidas como sendo ‘elementos importantes metafísico-

cósmicos’. Peirce considera estes sete sistemas, e suas variáveis, como exemplificando todo o escopo da 

metafísica, Ele se alinha com os sete sistemas, defendendo a realidade das três categorias e reivindicando que 

cda uma delas está realmente em operação na natureza. Ele defende que os juízos perceptuais são as primeiras 

premissas de todos os nosos raciocínios, que os símbolos influenciam os eventos no modo das leis naturais, e que 

o universo é um grande símbolo ‘elaborando suas conclusões em realidades vivas’. Ele recomenda de modo 

acentuado uma versão da máxima ‘ética’: nunca diga acabou (‘never say die’)”. Frases emblemáticas: “O 

pragmatismo é uma máxima lógica”. (EP 2, 179) “Os princípios gerais estão de fato em operação na natureza”. 

(EP 2, 183) “A analogia sugere que as leis da natureza são ideias ou resoluções na mente de alguma 

consciêcia vasta que, quer suprema ou subordinada, é uma Deidade relativa a nós”. (EP 2, 184-85; nossa 

ênfase) “Nada é mais verdadeiro do que a verdadeira poesia”. (EP 2, 192) 
589

 Os editores do The Peirce Edition Project (PEP) dizem o seguinte a respeito do ensaio The Three Normative 

Sciences IN EP 2, pp. 196-207): “MS 312. [Publicado nos CP 5.120-50 e nas HL 205-20. Sem título por parte de 

Peirce, esta quinta palestra  de Harvard foi dada no dia 30/4/1903]. Peirce faz uma revisão de sua classificação 

das ciências, especialmente das ciências normativas: estética, ética e lógica. Ele defende que o raciocínio é uma 

forma de ação e está, portanto, sujeito a considerações éticas; especialmente, ele está sujeito à necessidade de 

autocontrole, O que é logicamente bom, diz Peirce, é uma espécie de bem moral, e este é, em si, uma espécide de 

esteticamente bom. O que é bom esteticamente, porém, envolve a escolha de objetivos ou propósitos. O 

pragmatismo retorna neste ponto, pois ele envolve a concepção de ações relativas a objetivos. Peirce continua  

sua palestra considerando diferentes tipos de raciocínio ou argumentação com respeito a seu bem lógico, e 

conclui que embora não tenhamos nem consciência, nem experiência imediata da generalidade, não obstante, nós 

percebemos a generalidade: ela ‘adentra-nos’ (‘pours in’) com nossos juízos perceptuais”. Frase especial: “O 

único mal moral é não ter nenhum objetivo último”. (EP 2, 202) 
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208-225]
590

 - em relação a esta sexta palestra, os editores do PEP dizem que “o elemento 

crucial do argumento de Peirce, do ponto de vista do realismo, envolveu a conexão entre 

pensamento proposicional e percepção. Para preservar seu realismo, Peirce distinguiu 

perceptos, que não são proposicionais, de juízos perceptivos, que não proposicionais, e que 

são, ademais, as ‘primeiras premissas’ de todos os nossos raciocínios. O processo através do 

qual os juízos perceptivos surgem dos perceptos tornaram-se um fator-chave na defesa de 

Peirce” (EP 2, Introdução, xxv) -; e “Pragmatismo como a Lógica da Abdução” 

(Conferência VII) em EP 2, pp. 226-241).
591

  

Peirce profere as (8) Conferências Lowell sobre “Alguns tópicos de lógica”, de 23 de 

novembro a 17 de dezembro, (fonte: EP 1) entre as quais, incluída no EP 2, está “O que 

torna um raciocínio sólido?” (ensaio # 17 IN EP 2, pp. 242-257.
592

 Neste ensaio, “Peirce 

                                                           
590

 A respeito do ensaio The Nature of Meaning IN EP 2, pp. 208-225), os editores do The Peirce Edition 

Project (PEP) dizem o seguinte: “MSS 314, 316. [Publicado nos CP 5.151-79 (em parte) e em HL 221-39. Esta é 

a sexta palestra , dada no dia 07/5/1903]. Peirce parte de sua conclusão na Palestra V, que os juízos perceptivos 

envolvem generalidade. Ele fornece uma discussão sustentada dos tipos diferentes de raciocínio – dedução, 

indução, e abdução – e discute outras concepções lógicas relevantes à questão da natureza do significado. Ele 

usará ‘significado’ tecnicamente, diz ele, para ‘denotar o intencionado interpretante de um símbolo’. Ele então 

considera o papel da percepção na aquisição do conhecimento e a relação da percepção e do raciocínio. Peirce 

reivindica que ‘cada item individual’ de teoria científica estabelecida é o resultado da abdução, mas que a 

faculdade humana de ‘adivinhar os modos da natureza’ não está sujeita ao autocontrole. Ele defende que a 

percepçãoe a abdução se misturam e reivindica que o pragmatismo é a lógica da abdução. Frases importantes: 

“Todo o raciocínio necessário , sem excessão, é diagramático”. (EP 2, 212) “A abdução é o processo de 

formar hipóteses explanatórias. Ela é a única operação lógica que introduz uma nova ideia; pois a indução 

nada faz senão determinar um valor e a dedução meramente envolve as consequências necessárias de uma 

hipótese pura”. (EP 2, 216) 
591

 A respeito deste ensaio peirceano, Pragmatism as the Logic of Abduction (EP 2, pp. 226-241), os editores do 

The Peirce Edition Project (PEP) dizem o seguinte: “MS 315. [Publicado nos CP 5.180-212 (em parte) e nas HL 

241-56. Sem título, esta é a última das sete palestras de Harvard, dada no dia 14/5/1903]. Esta palestra foi 

adicionada de tal modo que Peirce pudesse adicionar suas observações sobre a relação do pragmatismo com a 

abdução. Ele elabora em particular sobre os três pontos-chave levantados na sexta palestra: (1) que nada está no 

intelecto que não esteja primeiro nos sentidos; (2) que os juízos perceptuais contém elementos gerais; (3) que a 

inferência abdutiva se mistura com os juízos perceptuais sem qualquer linha de demarcação nítida entre eles. O 

pragmatismo segue destas proposições. Peirce reitera que a função do pragmatismo é ajudar a identificar 

ideias não-claras e a compreender aquelas que são difíceis. É nesta palestra que Peirce fornece seu famoso 

ditado: ‘Os elementos de cada conceito entram no pensamento lógico no portal da percepção e saem no portal da 

ação proposital; e o que quer que não possa mostrar seu passaporte nos dois portais deve ser preso como não-

autorizado pela razão’. Ao desenvolver estas ideias, Peirce enfatiza que, ao tornar cada concepção como sendo 

equivalente aos seus ‘concebíveis efeitos práticos, a máxima do pragmatismo vai muito além do meramente 

prático e permite qualquer ‘vôo da imaginação’, desde que esta imagiação ‘ao fim e ao cabo ilumine um efeito 

prático possível”. Frase emblemática: “Cada pessoa fica totalmente satisfeita que há tal coisa como a verdade, ou 

ela não faria qualquer pergunta. Essa verdade consiste na conformidade a algo independente dela pensar que ela 

seja assim, ou da opinião de qualquer pessoa sobre esse assunto”. (EP 2, 240) 
592

 Os editores críticos do PEP dizem o seguinte a respeito deste ensaio, What Makes Reasoning Sound? (EP 2, 

pp. 242-257): “MS 448-449. [Parcialmente publicado nos CP 1.591-610 (MS 448), 1.611-15 E 8.176 (MS 449). 

Compsta no final do verão de 1903 e dada no dia 23/11/1903, esta é a primeira de oito palestras que Peirce deu 

no Intituto Lowell em Boston sob o título geral “Some Topics of Logic hearing on Questions now Vexed” 

(“Alguns tópicos de lógica refletindo sobre questões agora vexadas”)]. Nesta palestra, Peirce refuta ‘uma 

doença’ que ‘apareceu na ciência’, quer seja, a ideia então em voga, de que a racionalidade reside no sentimento 

de logicalidade, e de que é fútil tentar encontrar uma distinção objetiva entre o raciocínio bom e ruim. Pelo 

contrário, Peirce reivindica, que a distinção não é, de modo algum, uma questão do que aprovamos, mas uma 

questão de fato. O bom raciocínio está baseado em um método que ‘tende a nos levar rumo à verdade mais 

rapidamente do que poderíamos ao contrário progredir. Peirce discute o significado até mesmo da mínima 

tendência a adivinhar corretamente, agumentando que, dado o método correto, isso é tudo que é exigido para 

assegurar o progresso rumo à verdade. Ele continua o argumento, primeiro abordado nas Palestras de Harvard, 

de que o raciocínio é um tipo de conduta controlada, e assim ela tem uma dimensão ética. Peirce conclui com 

uma discussão do escopo da lógica, que ele agora iguala com a semiótica como um todo”. Frase importante: 
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defendeu fortemente os fundamentos objetivos para avaliar os raciocínios e argumentou que, 

com o método certo, mesmo ‘uma ligeira tendência para adivinhar corretamente’ assegurará o 

progresso rumo à verdade”. (EP 2, Introdução, xxvi) “Juntamente com as Lowell Lectures”, 

dizem os editores críticos do PEP, “Peirce preparou uma ‘Ementa’ (‘Syllabus’) a ser 

distribuída a seus ouvintes. A primeira parte desta é “Um esboço de uma classificação das 

ciências” (1903; IN EP 2, pp. 258-262),
593

 mostrando como as ciências normativas – a 

estética, a ética e a lógica – constituem a parte central da filosofia, fornecendo a ordem das 

relações epistêmica e de dados de apoio entre as ciências que guiarão sua pesquisa 

subseqüente”. (EP 2, Introdução, xxvi) “A ética da terminologia” (ensaio # 19 IN EP 2, pp. 

263-266)
594

 - “[N]a ‘Ética da Terminologia’, de acordo com os editores críticos do PEP, 

“Peirce fez uma pausa na sua tarefa central para elaborar um assunto que o vinha preocupando 

desde que ele começara a trabalhar em temas lógicos em 1900 para o Dicionário Baldwin (e 

talvez mais cedo com seu trabalho para o Century Dicitonary): a terminologia não-científica 

que predominava na filosofia. Peirce reconhecia que a filosofia jamais poderia abandonar 

totalmente a linguagem comum, pois ela é essencial para compreender concepções comuns, 

mas a análise e o progresso filosóficos pedem um vocabulário especializado. Essa era a forte 

convicção de Peirce, e explica seu frequente recurso aos neologismos”. (EP 2, Introdução, 

xxvi) -; “Várias concepções lógicas” (ensaio # 20 IN EP 2, pp. 267-288)
595

 - os editores 
                                                                                                                                                                                     
“Assim, há, a meu ver, três ramos da lógica: Gramática especulativa, crítica, e metodêutica”. (EP 2, 257) “No 

entanto, está claro que a lógica não é capaz de abraçar todo o conhecimento humano”. (EP 2, 256) 
593

 A respeito deste ensaio, An Outline Classification of the Sciences (EP 2, pp. 258-262), os editores críticos 

do PEP dizem o seguinte: “MS 478. [Encontrado nos CP 1.180-202, este texto é a primeira seção de ‘A Syllabus 

of Certain Topics of Logic’ (“Uma ementa de certos tópicos de lógica”), um documento mais abrangente 

composto em grande parte em outubro de 1903, para suplementar as Palestras Lowell. A ementa original contém 

seis seções, das quais quatro estão aqui impressas (seleções 18-21). Omitidas estão “Nomenclature and Divisions 

of Dyadic Relations” (MS 539; “Nomenclatura e divisões das relações diádicas”); CP 3.571-608) e “Existential 

Graphs: The Conventions” (MS 508; “Grafos existenciais: as convenções”; CP 4.394-417). As primeiras duas 

seções e parte da sexta foram impressas para a audiência pelo Instituto Lowell (Boston: Alfred Mudge & Son, 

1903); a seleção abaixo é encontrada aqui nas pp. 5-9]. Esta primeira pare da “Syllabus” (Ementa) é literalmente, 

como diz o título, um esboço. Em sua forma de resumo, ela fornece um guia fácil para a classificação das 

ciências madura de Peirce, com as ciências normativas – estética, ética e lógica – constituindo o ramo central da 

filosofia. Peirce define a lógica como ‘a ciência das leis gerais dos signos”, e divide-a, como tinha feito na 

primeira Palestra Lowell em três elementos: gramática especulativa, crítica, e metodêutica. O desenvolvimento 

subsequente da semiótica por parte de Peirce será construído sobre esta classificação”.  
594

 Os editores críticos do PEP dizem o seguinte a respeito deste ensaio, The Ethics of Terminology (EP 2, pp. 

263-266): “MS 478. [Esta é a segunda seção da Syllabus (“Ementa”) de 1903 (pp. 10-14 da versão impressa), 

publicada nos CP 2.219-26]. Aqui Peirce defende uma abordagem racional da terminologia científica, em 

particular para a filosofia. Ele dá várias razões importantes para querer este tipo de reforma, entre elas de que a 

linguagem boa é a essência do pensamento bom e que não pode haver nenhum progresso científico sem 

colaboração. A filosofia encontra-se na situação estranha de ter que reter a linguagem  popular como recurso – 

parte de seu propósito sendo o estudo das concepções comuns – enquanto, ao mesmo tempo, exigindo um 

vocabulário especializado em prol da precisão analítica. Peirce conclui com sete regras para se instituir uma 

terminologia científica para a filosofia. Ele apelará àquelas regras para explicar seu próprio uso de neologias”. 

Frases importantes: “A essência de todo o pensamento são os símbolos; (...) uma boa terminologia é importante 

para o bom pensamento; (...) o progresso da ciência não pode dar um passo sem a colaboração; ou, para falar 

mais acuradamente, nenhuma mente pode dar um passo sem a ajuda de outras mentes”. (EP 2, 263) “Cada 

símbolo é uma coisa viva”. (EP 2, 264) “A primeira regra do bom gosto em escrita é usar palavras cujos 

significados não serão mal-compreendido”. (EP 2, 265) 
595

 Os editores críticos do PEP dizem o seguinte a respeito deste ensaio, Sundry Logical Conceptions (EP 2, pp. 

267-288): “MS 478. [Esta terceira e mais longa seção da Syllabus (“Ementa”) de 1903, este texto não foi 

impresso no panfleto para a audiência. A subseção, intitulada “Gramática Especulativa”, foi publicada em grande 

pare nos CP 2.274-77, 283-84, 292-94, e 309-31]. Peirce começa, aqui, uma extensão importante de sua teoria 

semiótica. Ele apresenta sua doutrina de signos no contexto de sua mais geral teoria das categorias, fazendo uso 

de três tipos de “separação no pensamento”: dissociação, prescisão, e discriminação. Ele observa que a lógica, ao 

preencher sua missão histórica de distinguir raciocínios bons dos maus, se desenvolve em uma teoria geral dos 

signos, e ele faz uma revisão crítica do lugar da lógica dentro de sua classificação das ciências. Peirce, então, 
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críticos da PEP, dizem que “[P]ode ter sido que a atenção que Peirce deu à sua classificação 

das ciências, juntamente com sua recém-descoberta convicção de que a lógica é coextensiva 

à semiótica, forneceu o ímpeto para as duas partes restantes da ‘Ementa’ (‘Syllabus’) que 

estão incluídas no EP 2. Elas apresentam uma mudança para um desenvolvimento intensivo 

de sua teoria dos signos em linhas taxonômicas motivadas por suas categorias. Em ‘Várias 

Concepções Lógicas’ (sel. 20), Peirce apresentou a tricotomia semiótica que divide os signos 

conforme são interpretados, quer seja, se como signos de possibilidade, fato, ou lei: remas 

(aqui denominados sumisignos), decisignos, e argumentos. Essa tricotomia foi adicionada à 

sua divisão de signos há muito defendida, de acordo com a qual eles representam seus objetos 

em virtude da similaridade, conexão existencial, ou” (EP 2, Introdução, xxvi) “lei: ícones, 

índices, ou símbolos”. (EP 2, Introdução, xxvii) -; e “Nomenclatura e divisões de relações 

triádicas, na medida em que são determinadas” (ensaio # 21 IN EP 2, pp. 289-299),
596

 

sobre as quais, os editores críticos do PEP dizem, “Peirce apresentou outra tricotomia que 

distingue os signos de acordo com se -, em si mesmos; ou, de si mesmos -, eles são 

qualidades, existentes, ou leis: qualisignos, sinsignos, e legisignos. Com estas três 

tricotomias dadas, Peirce foi capaz de identificar dez classes distintas de signos. Este foi o 

início de um rápido desenvolvimento de sua teoria semiótica formal”. Os editores críticos do 

PEP acrescentam que “[H]ouve duas outras partes da ‘Ementa’ (‘Syllabus’) que não foram 

incluídas no EP 2, uma sobre o sistema de Grafos Existenciais de Peirce, que mais tarde ele 

escolheria como o meio preferido para a apresentação de sua prova do pragmatismo, e a outra, 

um tratamento em profundidade das relações diádicas paralelas ao tratamento das relações 

triádicas encontradas na seleção 21, ‘Nomenclatura e Divisões de Relações Triádicas, na 

Medida em que São Determinadas’. (EP 2, Introdução, xxvii) Peirce começa a corresponder-

se com Victoria Lady Welby (Março-até Dez. 1908). F. C. S. Schiller (1864-1937) publica 

                                                                                                                                                                                     
resgata o primeiro departamento da lógica (semiótica), a gramática especulativa, e, na base de suas categorias, 

divide os signos em duas tricotomias: (1) ícones, índices, e símbolos; e, (2) sumisignos (mais tarde chamados de 

remas), decisignos, e argumentos. A segunda tricotomia é dada a qui pela primeira vez. Isto é seguido de uma 

discussão ustentada de proposições enquanto signos, e de como eles estão relacionados aos decisignos e outros 

contituintes semióticos. Peirce conclui com uma discussão da classe de signos que chamamos de “argumentos” e 

pesquisa como seus três tipos – dedução, indução e abdução – funcionam juntos para realizar a operação do 

raciocínio”. Frases emblemáticas: “Os símbolos são as únicas coisas no universo que têm qualquer 

importância”. (...) “Onde há pensamento há Terceiridade”. (EP 2, 269) “Um Signo, ou Representamen, é um 

Primeiro que está em uma tal relação triádica genuína em relação a um Segundo, chamado seu Objeto, de modo 

a ser capaz de determinar um Terceiro, chamado seu Interpretante”. (EP 2, 272) “Um signo é um 

Representamen com um Interpretante mental”. (EP 2, 273) “Um Símbolo é um Representamen cujo caráter 

representativo consiste precisamente em ser uma regra que determinará seu Interpretante. Todas as palavras, 

frases, livros, e outros signos convencionais são Símbolos”. (EP 2, 274) “Um Símbolo não pode nem mesmo ter-

se como seu Objeto; pois ele é uma lei governando seu Objeto”. (EP 2, 276) “Todas as proposiçõessão Símbolos 

informacionais”. (EP 2, 278) “Os argumentos só podem ser Símbolos, não Índices nem ícones. Um 

argumento é ora uma Dedução, uma Indução, ou uma Abdução”. (EP 2, 286; nossa ênfase) 
596

 A respeito deste ensaio, Nomenclature and Divisions of Triadic Relations, as Far as They Are Determined 

(EP 2, pp. 289-299), os editores críticos do PEP dizem o seguinte: “MS 540. [Esta é a quinta seção da Syllabus 

(“Ementa”) de 1903, primeiro publicada nos CP 2.233-72]. Neste conhecido ensaio sobre signos, Peirce 

apresenta uma terceira tricotomia semiótica (colocada primeiro na ordem lógica das tricotomias) – qualisigno, 

sinsigno, legisigno – e depois gera sua famosa décupla classificação de signos. Peirce considera cada uma das 

dez classes separamente, dando um cômputo especialmente útil da décima classe separadamente, o argumento 

(que também tem que ser um símbolo e um legisigno). Ele explica sua divisão de argumentos em deduções, 

induções e abduções, do ponto de vista de sua teoria semiótica ampliada, incluindo sua divisão da dedução em 

dois tipos e da indução em três tipos. Ele conclui com uma breve consideração de suas teorias das proposições”. 

Frases importantes: “Uma Abdução é um método de formar uma pevisão geral sem qualque certeza positiva de 

que ela será bem-sucedida quer no caso especial ou geralmente, sua justificação sendo a de queela é a única 

esperança possível de regular nossa conduta futura racionalmente, e que a Indução das experiências 

passadas nos dá forte coragem para esperar que ela será bem-sucedida no futuro”. (EP 2, 299)  



319 

 

“Humanismo” (Humanism). Em 1903, Francis Ellington Abbot (n. 1836) vai até ao 

cemitério onde sua esposa jaz sepulta (há dez anos) e mata-se sobre o túmulo. (Blau, 175)  

 

1904 – Peirce e Julietta adoecem seriamente (Fev-Abr.). Peirce sofre uma queda séria. 

(Brent, 1998) Publica “Novos elementos” (ensaio # 22 IN EP 2, pp. 300-324)
597

 e “Ideias, 

perdidas ou furtadas, sobre trabalhos científicos” (ensaio # 23 IN EP 2, pp. 325-330).
598

  

                                                           
597

 Os editores críticos do PEP, dizem o seguinte sobre estes “New Elements”: “MS 517 [Primeiro publicado em 

NEM 4:235-63. Este documento foi provavelmente escrito no início de 1904, como prefácio a um livro que ele 

tencionava escrever sobre as fundações da matemática]. Peirce começa com uma discussão do ‘estilo euclidiano’ 

que ele planejava seguir no livro. ‘Os Elementos’ de Euclides pressupõe uma compreensão da estrutura lógica da 

matemática (geometria) que Peirce, em seu ‘Novos Elementos’ tenciona explicar. Tendo recentemente concluído 

que o escopo da lógica deveria ser ampliado para incluir toda a semiótica, Peirce agora quer elaborar os 

princípios semióticos que, ele espera, lançarão luz sobre a mais abstrata das ciências. Trabalhando nesta obra em 

sua ‘Syllabus’ de 1903, Peirce aprofunda sua teoria semiótica ao uni-la às concepções matemáticas de 

‘graus de degeneração’. Os símbolos são tomados como signos genuínos, não-degenerados, ao passo que os 

índices são signos degenerados em primeiro grau e os ícones são degenerados em segundo grau. Os 

símbolos devem sempre envolver tanto índices quanto ícones, e índices devem sempre envolver ícones. Peirce 

foca sua atenção nesta tricotomia, mas aprofunda sua discussão até à epistemologia e à metafísica, fazendo tais 

reivindicações como ‘as representações têm o poder de provocar fatos reais’ e ‘não pode haver nenhuma 

realidade que não tenha a vida de um símbolo’. Max Fisch descreveu este ensaio como ‘a melhor afirmação 

de Peirce até então de sua teoria geral dos signos’.” Entretanto, os editores críticos do PEP não foram totalmente 

justos – neste preâmbulo - com este magnífico ensaio. Aqui (1904) Peirce começa por mostrar a importância 

das definições – “uma definição é a análise lógica de um predicado em termos gerais” – e define, ato 

contiguo, “postulado”, “axioma”, “corolário” e “diagrama” – “um diagrama é um ícone ou imagem 

esquemática incorporando o significado de um predicado geral; e a partir da observação deste ícone nós 

podemos construir um novo predicado geral” -; “letra” e “teorema”. (EP 2, 302-303). Depois segue 

“explicando a diferença entre uma proposição teórica e uma proposição prática”. (EP 2, 303). Declara, “em 

primeiro lugar, [que] um signo não é uma coisa real” pois “o ser de um signo é meramente ser 

representado” (EP 2, 303) e, como “é altamente conveniente que nos expressemos em termos de uma teoria 

metafísica” (EP 2, 304), devemos dizer que  o propósito de cada signo é expressar um ‘fato’ e, ao se reunir a 

outros signos, se aproximar o máximo possível na determinação de um interpretante que seria a Verdade 

perfeita, a Verdade absoluta e, como tal seria o próprio Universo”, pois “a ‘Verdade’ (...) é  o interpretante 

último de cada signo”. (EP 2, 304). Mais importante ainda, aqui, Peirce “chega ao signo genuíno, para o qual 

proponho [diz ele] o designação técnica de símbolo” e define-o: “um símbolo é definido como um signo que 

está pronto para servir como tal simplesmente porque assim será interpretado”. (EP 2, 307). Claro que ele 

nos adverte continuamente sobre o fato de que “os símbolos são especialmente remotos da Verdade em si. Eles 

são abstraídos”; (EP 2, 307); eles “não provam nada” [“[U]m símbolo, uma palavra, certamente existe apenas em 

réplica, contrário à natureza da coisa real”; ele “não tem ser real, mas apenas ser representado”; (EP 2, 313)] e, 

“no entanto, eles têm um poder extraordinário” pois “eles apenas expressam leis” e mais, “eles servem para 

trazer razoabilidade e ordem”. (EP 2, 308) É assim que ele assevera que “cada símbolo suficientemente 

completo governa as coisas e que apenas os símbolos fazem isto. O que quero dizer”, acrescente ele, “é que 

embora não sejam uma força, [são] uma lei” (EP 2, 313) e, “uma lei é uma fórmula à qual os eventos reais 

verdadeiramente se conformam” (EP 2, 314) ou “a lei é, no sentido mais estrito, a causa definidora dos fatos 

individuais reais”. (EP 2, 316) Ao conferir-lhes estatura metafísica -, até porque  “apenas um símbolo é um tipo 

de signo que pode ser uma argumentação” (EP 2, 308) -, Peirce mostra que “se devemos explicar o universo, 

devemos supor que havia no início um estado de coisas no qual não havia nada” (...) “total indeterminação”. (EP 

2, 322). “Mas”, prossegue ele – em um dos trechos mais belos (porque claramente reveladores) de toda a sua 

obra! – “um símbolo só é indeterminado. Portanto, Nada, o indeterminado do absoluto início, é um símbolo” [E 

os editores críticos referem-se, em nota, ao trecho do Evangelho de João: “No início era o Verbo”]. “Esse”, 

prossegue Peirce, “é o modo no qual o início das coisas pode ser compreendido. O que se segue logicamente? 

Nós não devemos nos contentar com nosso senso instintivo de logicalidade. O que é lógico advém da natureza 

essencial de um símbolo. Pois bem, é da natureza  de um símbolo que ele determine um interpretante, que é 

ele mesmo (EP 2, 322) um símbolo. Um símbolo, portanto, produz uma série infindável de interpretantes. 

Alguém suspeita que tudo isto seja uma completa bobagem? Distinguo. Não pode haver, é verdade, qualquer 

informação sobre o que antecedeu todo o Universo do ser; porque, para começo de conversa, não havia nada de 

que se ter informação. Mas o universo é inteligível; e portanto, é possível fazer um cômputo geral dele e de sua 

origem. Este cômputo geral é um símbolo; e a partir da natureza de um símbolo, ele deve começar com um 

asserção formal de que havia um nada indeterminado da natureza de um símbolo” (EP 2, 323) e termina 
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1905 – Peirce sofre de uma crise nervosa. Seu irmão James Mills Peirce, falece em 

março. (Brent, 1998) Publica três trabalhos no Monist sobre Pragmatismo (série 

incompleta): “O que o pragmatismo é” (ensaio # 24 IN EP 2, pp. 331-345);
599

 “Questões do  

                                                                                                                                                                                     
revelando – através da lógica [“[A] lógica, para mim, é o estudo das condições essenciais às quais os signos 

devem se conformar para funcionar como tal” [“A lógica é o estudo da natureza essencial dos signos” (EP 2, 

311)] - que “o propósito da criação” a partir “do puro nada (caos, indeterminação) do início (...) e pelo influxo 

de um símbolo” – mistério dos mistérios! – (...) “é este símbolo” (...) “o homem” (EP 2, 324) cujas “mentes 

pensam em palavras”. (EP 2, 307). Esta é, quer nos parecer, a expressão mais forte, por parte de Peirce, da 

centralidade do Homem-Símbolo na “Arquitetônica”. Como disse Pascal (1623-62): “O homem não passa de um 

caniço, o mais fraco da natureza, mas é um caniço pensante”. Blaise Pascal, Pensamentos, VI, 347. 
598

 A respeito deste ensaio, Ideas, Stray or Stolen, about Scientific Writing (EP 2, pp. 325-330), os editores 

críticos do PEP dizem o seguinte: “MS 774. [Primeiro publicado por J. M. Krois em Philosophy and Rhetoric II 

(1978): 147-55, provavelmente com a intenção de publicá-lo no Popular Science Monthly, Peirce escreveu este 

artigo no final de 1904, após ter publicado uma resenha crítica de um livro de T. C. Allbutt sobre escrita 

científica (CN 3:179-81). Peirce planejou um ensaio em duas partes sobre a retórica das comunicações 

científicas, a primeira para ser geral, e a segunda, especial, mas ele só escreveu a primeira, cujo título completo 

termina com ‘No. 1’, aqui omitido]. De algum modo mais popular em estilo do que a maioria dos escritos de 

Peirce, este trabalho curto deve ser considerado, juntamente com as seleções 20-22, como partes de uma primeira 

afirmação compreensiva da teoria geral dos signos ‘madura’ de Peirce. Aqui ele foca na terceira ciência de seu 

trivium semiótico, a retórica, que ele libertou de sua tradicional limitação à fala. O objetivo da “retórica 

especulativa” é descobrir ‘o segredo geral de tornar os signos efetivos’, não importa qual seu tipo. O leque de 

efeitos semióticos tidos como interpretantes legítimos é ampliado para incluir sentimentos e até resultados 

físicos, além de pensamentos e outros símbolos. Entre as surpresas deste paper, aprendemos que nada pode ser 

representado a menos que seja da natureza de um signo e ele salientou que as ideias só podem ser 

comunicadas através de seus efeitos físicos. Embora breve, este ensaio fornece um resumo vívido de um terreno 

amplo que ainda contém território virgem para semióticos e teóricos da linguagem”.  
599

 “A terceira série do Monist de Peirce,” de acordo com os editores críticos do PEP, “abriu com a publicação de 

‘What Pragmatism Is’ (sel. 24; abril 1905). Esta foi o primeiro de três trabalhos que explicariam em detalhe o 

tipo especial de pragmatismo de Peirce, dariam exemplos de sua aplicação e prática. No decorrer deste trabalho, 

Peirce fez uma pausa para dar uma curta lição sobre nomenclatura filosófica – a mensagem sendo 

essencialmente a mesma que aquela da seleção 19 – como um rationale para renomear sua forma de 

pragmatismo. Ele escolheu o nome ‘pragmaticismo’ como ‘um nome suficientemente feio para estar livre 

de sequestradores’. Peirce lamentou que seu léxico ‘pragmatismo’ era agora encontrado em revistas literárias, 

‘onde é usado e abusado daquele modo impiedoso que acontece com as palavras quando caem nas garras 

literárias.’ Ele continuaria a usar sua” (EP 2, Introdução, xxvii) “nova palavra ‘feia’ no resto da série Monista, e 

ainda em 1909 (sel. 30, p. 457) ele usou ‘pragmaticismo’ porque, escreveu, James e Schiller tinham tornado o 

‘pragmatismo’ implicar ‘a vontade de crer, a mutabilidade da verdade, a solidez da refutação do movimento de 

Zenão, o pluralismo em geral’; mas ele frequentemente volveria a seu nome original, indicando que ele talvez 

não quisesse abandoná-lo”. (EP 2, Introdução, xxviii). “Após incursionar na terminologia filosófica,,” de acordo 

com os editores críticos do PEP, “Peirce examinou as pressuposições do pragmaticismo com sua prova em 

mente. Uma suposição-chave era a de que todo desenvolvimento mental (aprendizado) ocorre no contexto 

de uma massa de concepções já formadas, e outra era que o significado é sempre virtual. Ele também 

arguiu pela relevância das três categorias do ser para seu pragmatismo: o pensamento (terceiridade) só pode 

governar através da ação (segundidade) que, por sua vez, não pode surgir exceto no sentimento 

(primeiridade)”. (EP 2, Introdução, xxviii). Mas há mais neste ensaio: “Seus problemas se simplificariam 

enormemente se, ao invés de dizer que você quer saber a ‘Verdade’”, diz ele, “se você simplesmente dissesse 

que você quer atingir um estado de crença não assaltável pela dúvida”. (EP 2, 336). Ora, embora “a crença não 

[seja] um modo de consciência momentâneo, mas “um hábito da mente que essencialmente perdura por algum 

tempo” e “[seja] em grande medida inconsciente”, (EP 2, 336) sabemos que o ser humano, através do 

pensamento – “que é uma espécie de conduta que está em grande medida sujeita ao auto-controle” (EP 2, 337) – 

consegue chegar ao “auto-controle ético [“as aplicações morais da doutrina são positivas e poderosas” (EP 2, 

339)]”, que “espelharia o auto-controle lógico”. (EP 2, 337) Este está vinculado à sua definição de seu 

Pragmatismo [“uma espécie de ‘prope-positivism’” (EP 2, 339)]: “Considere que efeitos que possam 

concebivelmente ter efeitos práticos que você conceba os objetos de sua concepção têm. Então sua 

concepção destes efeitos é o TODO de sua concepção do objeto”. (EP 2, 338). Quanto aos “ingredientes 

essências de um experimento”, eles “são quatro: primeiro, naturalmente, um experimentador de carne e osso. Em 

segundo lugar, uma hipótese verificável” e, “terceiro, uma dúvida sincera na mente do experimentador quanto à 

verdade dessa hipótese”. (EP 2, 339). Por fim, quarto, “o reconhecimento do ensinamento do experimento” – 
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pragmatismo” (ensaio # 25 IN EP 2, pp. 346-359);
600

 e, “A base do pragmaticismo na 

faneroscopia” (ensaio #26 IN EP 2, pp. 360-370).
601

 Os editores críticos do EPE, dizem o 

seguinte sobre esta ênfase de Peirce em diferenciar sua vertente do pragmatismo. “Enquanto 

Peirce estava escrevendo sobre semiótica e sobre tópicos fora do escopo deste volume (ex., 

matemática e lógica gráfica), ele não houvera parado de pensar sobre pragmatismo. No dia 7 

de março de 1904, ele escrevera a William James [dizendo]: ‘O elemento humanístico do 

pragmatismo é verdadeiro, importante e impressionante; mas eu não acho que a doutrina 

possa ser provada desse modo. A geração atual gosta de pular provas. (...) Você e Schiller 

levam o pragmatismo longe demais para o meu gosto. Eu não quero exagerar, mas mantê-lo 

dentro dos limites para os quais as suas evidências são limitadas’. À época ele já estava 

trabalhando no primeiro artigo de outra série de trabalhos para o Monist onde ele novamente 

retomaria a prova do pragmatismo”. (EP 2, Introdução, xxvii). Peirce apresenta um trabalho 

sobre grafos existenciais e outro sobre faneroscopia à Academia Nacional de Ciência, em 

abril e novembro, respectivamente. Começa sua correspondência com Lady Welby. Vem a 

                                                                                                                                                                                     
que diferencia o pragmatismo peirceano do jamesiano, pois “se o pragmaticismo realmente fizesse do Fazer todo 

o Ser e o todo o Fim da vida, isso seria sua morte. Pois dizer que vivemos pela ação, como ação, independente 

do pensamento que acarreta, seria dizer que não há tal coisa como que não há sentido racional” & “o 

pragmaticista não faz o summum bonum consisir na ação, mas fá-lo consistir no processo de evolução, através do 

qual o existente passa cada vez mais a incorporar estes gerais que até à pouco eram tidos como fadados, que é o 

que nós lutamos para expressar ao denominá-los razoáveis” (EP 2, 343) e conclui dizendo que “em seus estágios 

mais elevados, a evolução ocorre cada vez mais através do auto-controle, e isto dá ao pragmaticista um tipo de 

justificação para fazer o teor racional um geral” (EP 2, 344)] - a partir da “reação do mundo sobre o 

experimentador em uma percepção”. (EP 2, 340). Afinal, “a generalidade é um ingrediente indispensável da 

realidade” (EP 2, 343) até porque “a generalidade (a essência do pensamento) torna-se continuidade na lógica 

dos relativos”. (EP 2, 345) 
600

 Dizem os editores críticos do PEP, “em ‘Issues of Pragmaticism’ (sel. 25), Peirce reafirmou sua máxima 

pragmática em termos semióticos, em linhas sugeridas em sua sexta Conferência de Harvard (sel. 15; ‘A 

Natureza do Significado’). Ele identificou o significado que o pragmaticismo busca enumerar como sendo 

aquele dos símbolos ao invés daquele das simples concepções. A investida deste artigo viria a articular suas 

formas do senso-comum crítico e realismo escolástico, que ele considerava como consequências (ou 

‘questões’) do pragmaticismo. Ele ampliou seu realismo para incluir a aceitação de ‘vagos reais’ e 

‘possibilidades reais’, e ele salientou que ‘é na realidade de algumas possibilidades que o pragmaticismo está 

mais preocupado em insistir’. De acordo com Fisch, o pragmaticismo tinha agora se tornado o pragmatismo 

purgado do nominalismo impuro de sua exposição original”. [Nota: Fisch, Peirce, Semeiotic, and Pragmatism, p. 

195] (EP 2, Introdução, xxviii). Neste ensaio, Peirce (re)define o [seu] Pragmaticismo assim: “Todo o 

significado intelectual de qualquer símbolo consiste na soma total de todos os modos gerais de conduta 

racional que, condicionalmente sobre todas as circunstâncias e desejos diferentes possíveis, se seguiriam 

pela aceitação do símbolo”. (EP 2, 346). Sua defesa do pragmaticismo – contra os “pensadores anti-

sinequistas” - reside no fato de que “nós temos uma natureza oculta de cujos conteúdos nós só podemos 

julgar pela conduta que ela determina e pelos fenômenos dessa conduta”. (EP 2, 347). Também volta à 

questão da “dúvida genuína” que, para ele, “é sempre de origem externa, geralmente a partir da surpresa”. (EP 2, 

348) – daí fazer a apologia da escola do “Common-sense” escocês e do Realismo de Duns Scotus – e ao fato de 

que “o verdadeiro raciocínio deve se referir ao Futuro (...) que é a única conduta controlável”. (EP 2, 359) 
601

 “Há uma série de esboços manuscritos para o terceiro artigo da Monist que”, de acordo com os editores 

críticos do PEP, “indicam que Peirce tencionava prosseguir com sua prova em linhas que ele haveria de seguir na 

seleção 28” [Pragmatismo’]. “Em um destes esboços, The Basis of Pragmaticism in Phaneroscopy (sel. 26), ele 

começou com um argumento a partir da valência dos conceitos baseados em sua fenomenologia (faneroscopia) e 

teoria das categorias”. (EP 2, Introdução, xxviii). Para Peirce, para se perceber o Phaneron “a pessoa deve 

possuir aquela faculdade rara de olhar e ver o que a olha de frente”. (EP 2, 363) A primeira coisa que 

constatamos é que “esta qualidade de sentimento, em si, assim contemplada, não possui partes (...) “é um puro 

Priman”. (EP 2, 368). Depois, que ‘o Phaneron contém genuínos Seundans”, que “experimentamos na resistência 

surda”. (EP 2, 369) É que, diz Peirce, “nós vivemos em dois mundos, um mundo de fato [“externo”] e um 

mundo de fantasia [“interno”]”. (EP 2, 369) O mundo dos fatos [brutos] “força-nos a modificar nosso modo de 

pensar” e Peirce denomina essas modificações de “experiência”. (EP 2, 370) 
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lume “A filosofia silogística” de Francis Ellington Abbot (1836-1903; Blau, 370)
602

 e 

William Torrey Harris (1835-1909) publica The School City “A cidade-escola”). Ainda nos 

EUA, é publicado, postumamente, o “Journal of Henry David Thoreau” (“Diário de Henry 

David Thoreau”) do filósofo Transcendentalista, andarilho e naturalista Henry David 

Thoreau (12/7/1817 – 6/5/1862).  

1906 - Peirce publica “A base do pragmaticismo nas ciências normativas” (Ensaio #26 IN 

EP 2, pp. 371-397).
603

   

1907 – William James (1842-1910) cria um fundo para ajudar Peirce. Peirce profere três 

conferências no Harvard Philosophy Club sobre “Metodêutica Lógica” (de 8 a 13 de abril 

(fonte: EP 1). De acordo com Brent, Peirce ameaça se suicidar em 3/6/1907. Escreve um 

testamento deixando tudo para Juliette. Escreve uma longa carta-artigo aos editores do The 

Nation e Atlantic Monthly sobre pragmatismo (especialmente o MS 318) e escreve o ensaio 

“Pragmatismo” (março-abril; ensaio # 27 IN EP 2, pp. 398-433).
604

 William James (1842-

1910) publica Pragmatism: A New Name for Some Old Ways of Thinking (“Pragmatismo: Um 

novo nome para alguns modos antigos de pensar”). F. C. S. Schiller (1864-1937) publica 

Studies in Humanism (“Estudos de humanismo”). 

 

1908 – Peirce escreve “Um argumento negligenciado em prol da realidade de Deus” para 

o Hibbert Journal, em outubro. (Ensaio #29 IN EP 2, pp. 434-450).
605

 Corresponde-se com 

                                                           
602

 Embora as outras obras de Abbot já tivessem abordado o tema do “silogismo da lógica” (ver 1864), esta obra 

mostra-o de forma mais cabal: “O silogismo era para Abbot ‘a equação relacional necessária do envolvido e do 

evoluído no processo-mundial”, (Blau, 178) cujo “padrão de relações é interno (“imanente”) ao mundo”, quer 

seja, “o mundo possui uma ‘constituição relacional imanente”. (Blau, 179) Ora, esta última “deve ser constituída 

de relações que são em si necessárias para o pensamento assim como para a existência”. É por isso que, para 

Abbot, “as leis do ser e as leis do pensamento são outro caso da identidade na diferença” (Blau, 179) Peirce não 

estava sozinho... 
603

 Em The Basis of Pragmaticism in the Normative Sciences, de acordo com os editores críticos do PEP, 

“Peirce concentrou-se nas ciências normativas, especialmente em sua teoria geral dos signos, como a chave para 

a prova. Peirce assinalou que o pragmaticista admitirá que o ‘summum bonum’ consiste em um ‘aumento 

contínuo da concretização da ideia-potencialidade’, mas insistiu que, sem a concretização em algo que não 

símbolos, ‘os princípios da lógica mostram que jamais poderia haver a mínima ideia-potencialidade’”. (EP 

2, Introdução, xxviii). Para Peirce, “a lógica inclui um estudo do raciocínio” (EP 2, 386) e “um bom raciocínio é 

aquele que atinge seu propósito” que é “fornecer um guia para a conduta” (EP 2, 387), que “não deve ser apenas 

automática”, mas “constituída de um genuíno poder de auto-controle” e “crescimento” (EP 2, 387). Neste 

ensaio Peirce fala, pela primeira vez, do “Spiel-trieb” [Schiller] “a partir do qual as ideias (e o próprio Mundo) 

crescem” (EP 2, 388) rumo a um “propósito” e este “è a pátria mesma da evolução’”. (EP 2, 395) 
604

 Neste ensaio, Pragmatismo, os editores críticos do PEP dizem que Peirce “começa por reafirmar que o 

pragmati(ci)smo não é uma doutrina da metafísica, nem uma tentativa de determinar a verdade das coisas, mas 

apenas um método de se assegurar o significado de palavras fortes e conceitos abstratos”. Para os editores 

críticos do PEP, “agora Peirce já integrou seu pragmatismo à semiótica” e “sua prova semiótica começa com a 

premissa de que cada conceito e cada pensamento além da percepção imediata é um signo e elabora o tema 

até chegar à proposição de que um interpretante lógico deve ser da natureza de um hábito”. (EP 2, 398) O 

que achamos de mais interessante neste ensaio peirceano é que, segundo ele, “não é o signo que constrói ou dá 

voz ou representa o emissor (“utterer”), mas, pelo contrário, é o emissor que constrói, dá voz e estabelece 

(“sets forth”) o signo. Portanto, (...) o conhecimento dele [signo] deve vir de alguma fonte prévia ou 

colateral. E mais, como é concebido para agir sobre o signo, ele deve ser concebido como singular, não 

geral”. (EP 2, 404). A este ‘contexto” Peirce vai denominar de “requaesitum” ou “Objeto do signo; o objeto 

imediato” que é, como tudo o que realmente existe, um individual”, (EP 2, 407) “absolutamente determinado”. 

(EP 2, 408). Peirce diz-se, aqui, “preparado para arriscar uma definição de signo: (...) signo é qualquer coisa, de 

qualquer modo de ser, que media entre um objeto e um interpretante”. (EP 2, 410). E com isso ele diz que se 

conseguiu “dar um [grande] passo rumo à solução do enigma”. (EP 2, 411). Resta-lhe falar do “interpretante 

lógico” cuja essência é o “hábito”. (EP 2, 412) 
605

 A respeito deste ensaio, A Neglected Argument for the Reality of God (EP 2, pp. 434-450), os editores 

críticos do PEP dizem o seguinte: “MS 841 e P 1166. O Hilbert Journal 7 (Outubro 1908): 90-112. [Publicado 
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Lady Welby desde 1906, e os “Excertos de Cartas a Lady Welby” no EP 2 são de 

23/12/1908 (Seleção #32 IN EP 2, pp. 477-491).
606

 F. C. S. Schiller (1864-1937) publica 

Plato or Protagoras? (“Platão ou Protágoras?”) e o idealista-objetivo, Josiah Royce (1855-

1916) publica The Philosophy of Loyalty (“A filosofia da lealdade”).  

 

1909 – Peirce publica as séries do Monist: Some Amazing Mazes (“Alguns quebra-cabeças 

espantosos à beça”) e cria um método matriz para a lógica trivalente (three-valued logic); 

registrado em seu “Caderno de Lógica” (MS 339), no dia 23 de fevereiro. Corresponde-se 

com William James, cuja carta selecionada é “Excertos de cartas a William James” (Ensaio 

#33 IN EP 2, pp. 492-502).
607

 Wiliam James (1842-1910), por sua vez, publica A Pluralistic 

                                                                                                                                                                                     
nos CP 6.452-91. Em abril de 1908 Peirce foi convidado por seu amigo matemático Cassius F. Keyser a 

contribuir um artigo para o Hilbert Journal. Peire aceitou e passou os próximos três meses escrevendo e 

reescrevendo diligentemente seu artigo célebre. A versão final foi enviada pelo final de junho de 1908]. Este é 

um dos escritos mais enigmáticos de Peirce. Ele esboça um ‘argumento’ que convida qualquer pessoa que 

pratique os jogos das musas a acreditar na realidade de Deus, uma crença que é exibida na conduta transformada; 

mas acontece que este ‘argumento’ não é uma questão de raciocínio de modo algum. É mais uma resposta 

instintiva à própria ideia de Deus. Em seu addendum, Peirce chama isto de ‘Argumento Humilde’. O 

Argumento Negligenciado, ao que parece, é uma ‘argumentação’ para demonstrar como a realidade de Deus 

pode ser provada a partir da efetividade do Argumento Humilde. A negligência é da parte dos teólogos, que 

parece encontraram pouco interesse no porque a mera contemplação da ideia de Deus levaria à crença. Uma 

pergunta-chave é porque nosso ‘instinto’ para adivinhar – o Il lume naturale de Galileu – é tão bem-sucedido. 

Na seção IV, Peirce dá uma explicação dos três estágios da investigação científica, mas sua aplicação ao(s) 

argumento(s) anterior(ES) é deixada em sua grande parte para o leitor. Se este paper é uma elaboração de ou 

uma ofensa contra o pragmaticismo é uma questão não decidida”. Frases emblemáticas: “No Puro Jogo das 

Musas [atividade abdutiva da imaginação], a ideia da Realidade de Deus certamente aparecerá mais cedo ou 

mais tarde como algo atraente, algo que o Jogador (“Muser”) desenvolverá de vários modos. Quanto mais ele se 

debruçar sobre ela, mais ela encontrará respostas em cada parte de sua mente, por sua beleza, por ela fornecer 

um ideal de vida, e por sua explicação totalmente satisfatória para todo este ambiente tripartite”. (EP 2, 439) “E 

qual é a própria função do homem se não for encarnar as ideias gerais nas criações artísticas, nas utilidades [da 

vida prática], e acima de tudo, na cognição teórica?” (EP 2, 443). 
606

 Os editores críticos do PEP dizem o seguinte a respeito deste excerto, Excerpts from Letters to Lady Welby 

(Seleção # 32 IN EP 2, pp. 477-491): “L 463 e Welby Collection, Universidade de York. [O primeiro excerto 

vem da L 463:98-102, um esboço-de-carta composta no início da primavera de 1906; ela foi publicada em 

Semiotics and Significs, pp. 196-97. A segunda vem de uma carta datada de 23/12/1908, também publicada em 

Semiotics and Signics, pp. 80-85. A terceira vem da L 463:132-46, um esboço-de-carta começada poucos dias 

antes do Natal de 1908; publicada nos CP 8.342-76]. As cartas de Peirce a Lady Welby estão entre os registros 

mais ricos da evolução de seu pensamento semiótico. No primeiro excerto, aprendemos que há dois objetos 

semióticos e três interpretantes, e encontramos a ideia notável do commens, aquele fundido mente do emissor e 

intérprete sem o qual não pode haver qualquer comunicação. Também aprendemos que o objeto dinâmico, o 

objeto da experiência, embora não esteja no signo, não está fora da mente. Nos segmentos de 1908, Peirce dá seu 

famoso ‘presente a Cérbero’ – sua inserção da frase ‘sobre uma pessoa’ em sua definição de ‘signo’ – e defende 

suas dez tricotomias. No póscrito final, ele diagrama uma classificação decupla de suas dez tricotomias baseada 

nas modalidades da Ideia, Ocorrência, e Hábito”. 
607

 Os editores críticos do PEP dizem o seguinte a respeito destes Excerpts from Letters to William James (EP 

2, pp. 492-502): “L 224 e William James Papers, Houghton Library. [Os quatro excertos abaixo foram escritos 

em 1909. O primeiro vem das pp. 6-14 de uma carta longa que Peirce começou em 26/2, mas que não enciou (L 

224:90-98, CP 8.177-85 com algumas omisões, e NEM 3:839-44). Esta carta não enviada foi substituída por 

outras duas mais curtas enviadas nos dias 9 e 14/3. O segundo excerto consiste das páginas 6-10 da carta do dia 

14/3, parcialmente publicada nos CP 8.314. O terceiro excerto inclui as pp. 19-22 de uma carta enciada no dia 

1/4 e publicada nos CP 8.315. O último extrato consiste da primeira de oito páginas de uma carta começada no 

dia de Natal; NEM 3:867-71]. O esforço de Peirce para estabelecer um ‘commens’ com James resultou em 

apresentações interessantes e às vezes incomuns de suas ideias semióticas. Quase todos os termos técnicos da 

semiótica de Peirce, incluindo ‘signo’, são bem trabalhadas nestes excertos. Não é de surpreender que Peirce se 

certifique em deixar James saber que ‘o Interpretante Final não consiste no modo em que qualquer mente 

aja, mas no modo em que cada mente agiria’. No segmento final, Peirce esboça seu ‘Sistema de Lógica’, um 

livro sobre semiótica em que estava trabalhando, e fornece um dos últimos resumos de sua teoria. Entre outras 

coisas, aprendemos que ‘cada coisa concebível é ou um Talvez, um Real, ou um Seria’. Peirce admite que 
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Universe (“Um universo pluralista”) - Hibbert Lectures & The Meaning of Truth: A Sequel to 

Pragmatism (“O significado da verdade: uma continuação do pragmatismo”). No Brasil, o 

escritor pré-modernista Afonso Henriques de Lima Barreto (13/5/1881 – 1/11/1922 publica 

(em Portugal) o romance “Recordações do Escrivão Isaías Caminha” (que trata do racismo 

no Brasil e da subordinação da imprensa às elites).  

 

1910 – William James (n. 11/1/1842) falece. F. C. S. Schiller (1864-1937) publica Riddles 

of the Sphinx (“Enigmas da esfinge”; edição revisada). 

1911 – Peirce faz um exame de consciência para tentar entender as razões para seus 

fracassos. (Brent, 1998) e escreve “Um Esboço de Críticos de Lógica” (Ensaio # IN EP 2, 

pp. 451-462),
608

 para um volume para homenagear Lady Welby (incompleto). São publicados 

postumamente, Some Problems of Philosophy: A Beginning of an Introduction to Philosophy 

(“Alguns problemas da filosofia: o início de uma introdução à filosofia”) & Memories and 

Studies (“Memórias e estudos”) de William James. No Brasil, o escritor Afonso Henriques 

de Lima Barreto (13/5/1881 – 1/11/1922; ver 1881 e 1909), publica o romance prémodernista 

“Triste fim de Policarpo Quaresma” em folhetin no Jornal do Commercio (RJ; de agosto 

aoutubro). O mesmo – que faz duras críticas ao Positivismo e à política de Floriano Peixoto 

(1891-94) - será publicado em livro em 1915. 

 

                                                                                                                                                                                     
poderá haver mais de dez tricotomias de signos, mas suas dez ‘exibem todas as distinções que são em geral 

necessárias pela lógica’. Em sua discussão da ‘Crítica’, Peirce descreve o tipo de garantia que aplica a cada um 

dos três tipos de raciocínio”. Frases: “O Objeto de um Signo pode ser algo a ser criado pelo Signo”. (EP 2, 493) 

“Para conhecer o Interpretante, que é o que o Signo em si expressa, pode exigir o mais elevado poder de 

raciocínio”. (EP 2, 495) “Em outras palavras, nossa Razão tem parentesco com a Razão que governa o Universo; 

devemos assumir isso ou desesperar de descobrir seja lá o que for”. (EP 2, 502) 
608

 A respeito deste ensaio, A Sketch of Logical Critics (Ensaio # 30 IN EP 2, pp. 451-462), os editores críticos 

do PEP dizem o seguinte: “MS 675. [Na primavera de 1909, J. F. Slaughter e G. F. Stout, dois amigos de 

Victoria Lady Welby, decidiram homenageá-la com uma coleção de ensaios sobre ‘Signíficos’, e ansiosamente 

buscaram uma contribuição de Peirce. Ele ficou feliz em aceitar, mas a doença fez com que o trabalho ficasse 

lento até que um lembrete de Slaughter, em abril de 1911, reviveu seu ímpeto. MS 675, provavelmente escrito 

em agosto de 1911, é uma das versões mais bem terminadas da tentativa de Peirce em completar sua tarefa. 

Como consequência, talvez a seleção de ensaios nunca tenha sido publicada]. Embora este escrito seja, na 

melhor das hipóteses, apenas um fragmento do paper que Peirce tinha em mente, ele contém importantes 

esclarecimentos e lança bastante luz na trajetória tardia do pensamento de Peirce. Por ‘crítica lógica’, Peirce quer 

dizer ‘a teoria dos tipos e graus de certeza que podem ser fornecidos pelos diferentes tipos de raciocínio’, Quer 

seja, [trata-se] para Peirce, [de] uma questão semiótica, e uma que exigiu dele bastante no fim da vida. Embora 

ele nunca tenha chegado à questão aqui, ele de fato discute ‘precisamente’ o que ele quer dizer com ‘raciocínio’ 

e assinala que é apenas [através de] um ou dois modos que o conhecimento é adquirido, o outro sendo a 

experiência. A crença adquirida através do raciocínio deve ser justificado pelo que precedeu-o em nossas 

mentes; mas a crença adquirida pela experiência não precisa de justificação. Pirce discute dois erros com 

seu pragmatismo de 1877-78: sua definição de ‘crença’, e seu fracasso em ver que ‘um verdadeiro seria é tão 

verdadeiro quanto uma realidade (actuality). Ele conclui com um chamado para um ataque científico cooperado 

aos ‘problemas da natureza, propriedades e variedades de Signos’”. Frases emblemáticas: “Enquanto isso, ao 

invés de uma tola ciência da Estética, que tenta trazer-nos gozo de beleza sensual, - pelos quais eu quero dizer 

toda a beleza que apela para nossos cinco sentidos, - aquilo que deveria ser incentivado é mediação, reflexões, 

devaneio (sob controle), concernentes a ideais – ó não, não, não! ‘ideais’ é uma apalvra fria demais! Quero 

dizer, ao invés, aspirações apaixonadamente admiráveis pelo estado interno que alguém possa esperar 

alcançar – ou se aproximar -, mas de qualquer forma específica que possa encantar o sonhador. Nossa 

dúvida religiosa contemporânea se provará uma verdadeira calamidade, se o tipo de meditações que tenho 

em mente forem enfraquecidas, permanecendo, como é o caso, no fundo, na calha do barco que transporta 

todas as esperanças da humanidade. As pessoas deveriam tomar cuidado para não reprimir o devaneio 

radicalmente. Governem-no, - à la bonne heure! – quero dizer, verifiquem se o auto-governo é exercido; mas 

tomem cuidado para não violentar nenhuma parte da anatomia da alma”. (EP 2, 460; nossa ênfase) 
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1912 - É publicada (postumamente) a seguinte obra de Wiliam James (11/1/1842 – 

26/8/1910): Essays in Radical Empiricism (“Ensaios em empirismo radical”). É publicada a 

segunda edição de Humanism (“Humanismo”) de F. C. S. Schiller e sua Formal Logic 

(“Lógica formal”). Josiah Royce (1855-1916) publica The Sources of Religious Insight (“As 

fontes do ‘insight’ religioso”), que, de acordo com Kelly A. Parker, em seu artigo para a 

Stanford Encyclopedia of Philosophy, é “uma resposta a James” (que criticara suas ideias em 

“As variedades da experiência religiosa”). Royce sofre um derrame, mas continua a elaborar 

seu pensamento, agora a partir da teoria semiótica de Peirce. 

 

1913 – Peirce escreve “Um ensaio para melhorar nosso raciocínio em segurança e em 

uberdade” (Ensaio #31 IN EP 2, pp. 463-474).
609

 Peirce descreve o anti-herói do romance La 

Grande Marnière, que “desavergonhadamente tudo perdeu”, como “C. S. P. até ao ponto 

final”. (Brent, 1998) O filósofo idealista-objetivo, Josiah Royce (1855-1916) publica The 

Problem of Christianism (“O problema do cristianismo”), que seria apresentado em sua 

Hibbert Lecture (em Manchester, Inglaterra). Esta obra apresenta, no lugar do antigo 

Conhecedor Absoluto, o conceito de uma “comunidade infinita de interpretantes” guiada por 

um espírito compartilhado de buscadores da verdade. Esta “Comunidade Universal”, que 

constitui a realidade, desenvolveria um maior entendimento com o passar do tempo através do 

desenvolvimento contínuo de seus membros no decorrer do tempo quanto ao significado dos 

signos. Dentro desta moldura, Royce tentou reconciliar e explicar muitas doutrinas e 

experiências cristãs. Royce  dá quatro palestras sobre a doutrina dos signos de Peirce.  

 

1914 – Peirce falece de câncer em Arisbe no dia 19 de abril. O idealista-objetivo, Josiah 

Royce (1855-1916) publica War and Insurance (“Guerra e seguro”). Na Europa, explode a 

Primeira Grande Guerra Mundial (28/7/1914) – e termina a “partilha da África” (desde 

1880) - quando os governos da Áustria e da Hungria declaram guerra à Servia. Mohandas 

Karamchand Gandhi (1869–1948) deixa a África do Sul rumo à Índia, para dar início ao 

movimento em prol da independência. No México -, onde nasce o futuro Nobel de Literatura, 

o poeta e diplomata Octavio Paz (f. 19/4/1998) -, prossegue a Revolução Mexicana. Na 

América Central, o canal do Panamá é inaugurado (15/8/1914). 

 

1918 – Zina publica New York: A Symphoonic Study in Three Parts. (Brent, 1998) 

1923 – Zina falece. 

1934 – Juliette falece. 
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 A respeito deste ensaio, An Essay toward Improving Ou Reasoning in Security and In Uberty (Ensaio # 31 

IN EP 2, pp. 463-474), os editores críticos do PEP dizem o seguinte: “MS 682. [Este texto, composto em 

setembro-outubro de 1913, poucos meses antes da morte de Peirce, pertence a uma série de papers não acabados 

sobre o raciocínio]. Escrito em um estado de espírito retrospectivo, este trabalho inacabado mostra Peirce 

continuando a assessar a completude de sua lógica e o escopo de seu pragmatismo. Aprendemos que o raciocínio 

envolve uma troca entre segurança e uberdade (rica sugestividade) e que, não é de surpreender, o raciocínio 

dedutivo fornece a maior segurança, mas pouca uberdade, ao passo que a abdução fornece muita uberdade, mas 

quase nenhuma segurança. O pragmatismo, pelo que parece, entra ao lado da segurança: ‘[ele] não oferece 

sequer um sorriso à beleza, à virtude moral, ou à verdade abstrata; - as três coias que, apenas elas, elevam a 

Humanidade acima da Animalidade’. Peirce opõe-se fortemente à reivindicação pessimista de Francis Bacon de 

que a natureza está além da compreensão humana e repete sua convicção de longa data de que a psicologia não 

pode oferecer nenhuma ajuda significativa à lógica. O ensaio termina com um lembrete que a conexão entre 

palavras e pensamento é tão íntima quanto aquela entre o corpo e a mente”. Frases importantes: “Eu adiei 

escrever este ensaio por quase cinquenta anos”. (EP 2, 464) “E, ao fim e ao cabo, o único leitor a quem eu posso 

ser útil de algum modo é aquele que lerá o que eu escrevo e refletirá cuidadosa e criticamente sobre isso. A ele, e 

a ele apenas, eu estou certo de beneficiar, embora ele possa concluir que eu estou errado do início ao fim”. (EP 

2, 474) 



326 

 

3. Traduções de dois ensaios peirceanos 

 

3.1. “A imortalidade à luz do sinequismo” (4 maio 1893) 

 

A palavra sinequismo é a forma inglesa de uma palavra grega que significa contínuo. Durante 

dois séculos vimos agregando –isto e –ismo a essa palavra, de modo a denotar seitas que 

exaltam a importância daqueles elementos que as palavras-tronco significam. Assim, 

materialismo é a doutrina de que a matéria é tudo; o idealismo a doutrina de que as ideias são 

tudo; o dualismo a filosofia que divide tudo em dois. De modo análogo, eu já propus definir o 

sinequismo como a tendência a considerar tudo como contínuo.
610

 

Há anos venho tentando desenvolver esta ideia e, ultimamente, tenho entregue alguns dos 

meus resultados à [revista] Monist.
611

 Nessa doutrina sustento que a continuidade governa 

todo o domínio da experiência em cada um de seus elementos. Assim, cada proposição, a 

menos que se relacione a um limite inatingível da experiência (que chamo de Absoluto), deve 

ser tomada com uma qualificação indefinida; para uma proposição que não tenha nenhuma 

relação seja ela qual for com a experiência, ela é destituída de significado.
612

 

Proponho-me aqui, sem entrar na questão extremamente difícil a respeito das evidências desta 

doutrina, a dar uma amostra do modo através do qual ela pode ser aplicada às questões 

religiosas. Não posso, aqui, tratar de modo completo, sobre o método de sua aplicação. Ele 

imediatamente produz corolários que parecem, a princípio, altamente enigmáticos; mas seu 

significado é esclarecido por uma aplicação mais completa do princípio. Este princípio deve, 

claro, ser entendido em sentido sinequístico; e, assim entendido, como não sendo 

contraditório em si mesmo. Consequentemente, ele deve levar a definir resultados, se as 

deduções forem corretamente executadas. 

Um sinequismo minucioso não haverá de permitir dizer que a soma dos ângulos de um 

triângulo é exatamente igual a dois ângulos retos, mas apenas que ela é igual àquela 

quantidade mais ou menos [i.e., a] alguma quantidade que seja excessivamente pequena para 

todos os triângulos que possamos medir. Não devemos aceitar a proposição que o espaço tem 

três dimensões como sendo estritamente precisa; mas podemos apenas dizer que quaisquer 

movimentos de corpos fora das três dimensões são, no máximo, excedivelmente minuciosas. 

                                                           
610

  A palavra grega significa continuidade das partes brought about pela cirurgia. Ver MS 946:5.  
611

 The Law of Mind (“Julho 1892; “A lei da mente”) IN The Monist 2:533-59 & EP1: 312-33. 
612

 Trata-se de uma paraphrase da Máxima do Pragmatismo de Peirce, primeiro expressa no paper How to Make 

Our Ideas Clear (1878; “Como tornar nossas ideias claras”) IN EP1: 132. 
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Nós não devemos dizer que os fenômenos são perfeitamente regulares, mas apenas que o grau 

de sua regularidade é deveras elevado. 

Há um famoso ditado de Parmênides, ..., “o ser é, e o não-ser não é”.
613

 Isto soa plausível; no 

entanto, o sinequismo nega-o redondamente, declarando que o ser é uma questão de mais ou 

menos, a ponto de imergir inconscientemente no nada. Como isto pode ser aparece quando 

consideramos que dizer que uma coisa é é dizer que no resultado final do progresso 

intelectual, ela atingirá um estado permanente no reino das ideias. Agora, como nenhuma 

questão experiencial pode ser respondida com absoluta certeza, assim nós nunca teremos 

razão para pensar que qualquer ideia dada irá se tornar ora inabalavelmente estabelecida ora 

será para sempre destruída. Mas dizer que nenhum destes dois eventos irá passar em 

definitivo é dizer que o objeto tem uma existência imperfeita e qualificada. Decerto, nenhum 

leitor irá supor que este princípio tem a intenção de ser aplicado apenas a alguns fenômenos e 

não a outros -, apenas, por exemplo, à pequena província da matéria e não ao resto do grande 

império das ideias. Nem deve ser entendido apenas como [sendo] sobre fenômenos à exclusão 

de seus substratos subjacentes. O sinequismo certamente não tem qualquer preocupação com 

qualquer incognoscível; mas ele não admitirá uma separação radical dos fenômenos dos 

substratos. Isso que subjaz um fenômeno e o determina é, portanto, em certa medida, um 

fenômeno. 

O sinequismo, mesmo em suas formas menos robustas, jamais poderá tolerar o assim 

chamado dualismo. Ele não almeja por fim à concepção de dualidade (“twoness”), nem 

poderão, quaisquer desses filósofos excêntricos, que pregam cruzadas contra esta ou aquela 

concepção fundamental, encontrar o mínimo conforto nesta doutrina. Mas o dualismo em seu 

sentido mais largo e legítimo, como a filosofia que realiza sua análise com uma enxada, 

deixando, como elementos últimos, pedaços não-relacionados de ser, é mais do que hostil ao 

sinequismo. Mais especificamente, o sinequista não admitirá que os fenômenos físicos e 

psíquicos sejam inteiramente distintos, - quer como pertencentes a diferentes categorias da 

substância, ou como lados inteiramente separados de um escudo, - mas insistirá que todos os 

fenômenos são de uma mesma natureza (“character”) embora alguns sejam mais mentais e 

espontâneos, e outros mais materiais e regulares. Ainda assim, todos igualmente apresentam 

aquela mistura de liberdade e restrição, que lhes permite ser, melhor dizendo, os torna 

teleológicos ou dotados de propósito (“purposive”). 
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Do poema de Parmênides ..., fragmento 6, linhas 1-2. 
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Nem deve algum sinequista dizer, “Eu sou totalmente eu mesmo, e de modo algum você”. Se 

você abraçar o sinequismo, você deve abjurar esta metafísica maldosa. Em primeiro lugar, 

seus vizinhos são, em certa medida, você, e em uma medida muito maior do que você possa 

acreditar, sem estudos mais profundos de psicologia. De fato, a seidade que você gostaria de 

se atribuir é, em grande medida, a mais vulgar e vaidosa das ilusões. Em segundo lugar, todas 

as pessoas que se parecem com você, são, em circunstâncias análogas, você mesmo, embora 

não do mesmo modo em que seus vizinhos são você. 

Há ainda uma direção em que a concepção bárbara da identidade pessoal deve ser alargada. 

Um hino bramânico começa assim: “Eu sou aquele Eu puro e infinito, que é beatitude, eterno, 

manifesto, todo-penetrante, e sou o substrato de tudo o que possui nome e forma”.
614

 Isto 

expressa mais do que humilhação – o tragar completo do pobre eu individual no espírito da 

prece. Toda a comunicação de mente para mente se dá através da continuidade do ser. Uma 

pessoa é capaz de receber um papel no drama da criação; e na medida em que se perde nesse 

papel, - pouco importa quão humilde seja -, mais ele se identifica com seu Autor. 

O sinequismo recusa-se a crer que quando a morte advier, mesmo a consciência carnal cessará 

rapidamente. Como isso se dá, é difícil de dizer, devido à total falta de dados observacionais. 

Aqui, como em outros lugares, o oráculo sinequista é enigmático. Possivelmente, a sugestão 

daquela poderosa ficção Dreams of the Dead (“Os sonhos dos mortos”), recentemente 

publicado,
615

 talvez seja a verdade. 

Mas, mais ainda, o sinequismo reconhece que a consciência carnal não é senão uma pequena 

parte da pessoa. Há, em segundo lugar, a consciência social, através da qual o espírito do 

homem está encarnado nos outros, e que continua a viver e respirar e ter o seu ser muito mais 

tempo do que os observadores superficiais possam pensar. Nossos leitores não precisam que 

se lhes diga quão majestosamente isto é apresentado no Lost Manuscript (“Manuscrito 

perdido”) de Freytag.
616

 

Nem isto é de modo algum tudo. Uma pessoa é capaz de consciência espiritual, que o 

constitui [como] uma das verdades eternas, que está encarnada no universo como um todo. 

                                                           
614

O hino, de acordo com o MS S70:7, é do início da obra The Metaphysics of the Upanishads, or Vichar Sagar, 

uma obra de Niscaladasa (f. c. 1863), originalmente intitulada Vicarasagara; traduzido por Lala Sreeram. 

Calcutá: Heeralal Dhole, 1885 & Nova Delhi: Asian Publication Services, 1979. 
615

Edward Stanton Huntington (1841-95) escreveu, sob o pseudônimo Edward Stanton, Dreams of the Dead (“O 

sonho dos mortos”). Boston, 1892. O Nation pulicou um revisão crítica de Peirce no dia 8 de setembro de 1892. 

Ver CN 1:165-66 (há um esboço parcial no MS 1513). 
616

Gustav Freytag (1816-95), escritor alemão, publicou Die verlorene Handschrift, um romance sobre a vida 

universitária, em 1864. O romance foi traduzido e publicado em série no The Open Court no final da década de 

1880, e publicado como livro como The Lost Manuscript: A Novel (“O manuscrito perdido: um romance”) pela 

Open Court Pub. Co. de Chicago em 1890. 
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Isto, como uma ideia arquetípica, jamais poderá fracassar; e no mundo vindouro [ela] estará 

destinada a uma encarnação especial. 

Um amigo meu, em consequência de uma febre, perdeu totalmente seu sentido de audição. 

Ela amava música antes desta calamidade o acometer; e, por estranho que possa parecer, 

mesmo depois dela, ele amava ficar ali em pé em frente ao piano quando um bom pianista 

tocava. “E então”, disse-lhe, “você mal pode escutar”. “Verdade; não escuto nada”, 

respondeu, “mas posso sentir a música em todo o meu corpo”. “Como assim”, exclamei, 

“como é possível que um novo sentido seja desenvolvido em alguns meses!”. “Não é um novo 

sentido”, respondeu. “Agora que minha audição se foi, eu sou capaz de reconhecer que eu 

sempre possuira este modo de consciência, que eu anteriormente, como as outras pessoas, 

tomara por audição”. De modo análogo, quando a consciência carnal se for, na morte, nós 

imediatamente perceberemos que todo o tempo tivemos uma consciência espiritual que vimos 

confundindo com algo diferente. 

Creio que já disse o bastante para mostrar que, embora o sinequismo não seja uma religião, 

mas, ao contrário, seja uma filosofia puramente científica, no entanto, caso seja aceito em 

geral, como eu confiantemente antecipo, ele talvez possa ter um papel na união da religião 

com a ciência. 
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3.2. “Falibilismo científico” (1893d)
617

 

 

Mas para que possamos compreender tudo o que existe na doutrina do falibilismo, é 

necessário apresentar a ideia de continuidade, ou de inteireza (“unbrokenness”). Esta é a ideia 

do cálculo diferencial e de todos os ramos úteis da matemática; ela tem um papel importante 

em todo o pensamento científico, e quanto maior, mais científico esse pensamento é; e ela é 

uma chave-mestra que os adeptos dizem abrir a fechadura da arcana da filosofia.  

Todos nós temos alguma ideia de continuidade. Continuidade é fluidez[,] a fusão de [cada] 

parte em [outra] parte. Mas para se chegar a uma concepção realmente distinta e adequada 

dela é uma tarefa difícil, o que, com toda ajuda possível deve, para o intelecto mais astuto e 

mais logicamente treinado, exigir dias de reflexão severa. Se eu tivesse que tentar dar-lhes 

qualquer concepção lógica dela, eu iria deixá-los tontos sem necessidade. Eu talvez deva 

dizer-lhes o seguinte. Eu desenho uma linha enumerados, há um que está mais à esquerda, ou 

mais próximo desses pontos enumerados. 

Pois bem, os pontos nessa linha formam uma série contínua. Se eu removo quaisquer dois 

pontos nessa linha, não importa quão próximos estejam, haverá outros pontos entre eles. Se 

assim não fosse, as séries de pontos não seriam contínuas. Talvez assim fosse, mesmo que as 

séries de pontos não fossem contínuas. 

 

   1  2 3       4   5   Z 

 _______________________________________________________ 
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Nota do Tradutor. Matthew E. Moore, o editor da obra Philosophy of Mathematics – Selected Writings – 

Charles S. Peirce, diz o seguinte no prefácio a este artigo (p. 155): “No verão de 1893 Peirce escreveu uma 

palestra sobre “Scientific Fallibillism”, que só recentemente foi reconstruída por André De Tienne como 

‘Scientific Fallibilism’: Peirce’s forgotten lecture of 1893. Peirce Project Newsletter 4, 4-5,11 (2001)] a partir de 

uma série de manuscritos esparsos; um destes, a fonte deste ensaio, foi retirado separadamente do volume 1 dos 

Collected Papers (‘Trabalhos coligidos de Peirce’) sob o título fornecido pelo editor Fallibilism, Continuity and 

Evolution (‘Falibilismo, continuidade e evolução’). As interconexões que Peirce estabelece entre os três temas 

desse título já foram discutidas alentadamente na introdução a este livro. O outro tópico principal desta seleção 

de ensaios é a justificação do sinequismo, que nesta época Peirce considera a doutrina de que todas as coisas são 

contínuas. Como em [o ensaio] Law of Mind (‘A lei da mente’), aqui Peirce defende (em uma passagem [neste 

livro] omitida) que a continuidade do tempo é essencial para uma descrição adequada da consciência. Ele é 

menos confiante sobre a continuidade do espaço e dos ‘graus da qualidade’; aqui ele não fornece um argumento 

definitivo, mas vários argumentso menos conclusivos, ‘alguns positivos e outros apenas formais, mas no entanto 

nada-desprezíveis’. O mais forte destes argumentos, no seu modo de ver, é metodológico: o sinequismo torna 

possível uma explicação dos fenômenos (a influência das mentes umas sobre as outras, e da ação física à 

distância) que um nominalista sustentaria ser inexplicável, Assim, o sinequismo possibilita-nos agir de acordo 

com o imperativo peirceano básico: não obstrua a senda da investigação”.  
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Agora suponha que eu marque um ponto Z e outro à sua esquerda, 1. Suponha um ponto a ser 

inserido entre 1 e Z, e marcado 2 e outro entre 2 e Z, marcado 3, and assim sucessivamente, 

ad infinitum. Então, haverá pontos à direita e à esquerda de todos os pontos enumerados, - 

pois Z é tal ponto. E porque a série de pontos em uma linha é contínua, segue-se que todos os 

pontos que estão à direita de todos os pontos  

Vocês verão imediatamente que a ideia de continuidade envolve a ideia de infinito. Pois bem, 

o nominalista diz-nos que não podemos raciocinar sobre o infinito, - ou que não podemos 

raciocinar sobre ele matematicamente. Nada poderia ser mais falso. Os nominalistas não são 

capazes de raciocinar sobre o infinito porque eles não raciocinam logicamente sobre seja lá o 

que for. Seu raciocínio consiste em realizar certos processos que eles descobriram funcionar 

bem, - sem ter qualquer insight sobre as condições do fato deles funcionarem bem. Isto não é 

raciocínio lógico. E, naturalmente, fracassam quando o infinito está envolvido porque eles 

raciocinam sobre o infinito como se ele fosse finito. Mas, para um pensador lógico, o 

raciocínio sobre o infinito é decididamente mais simples do que raciocinar sobre quantidades 

finitas. 

Há uma propriedade de uma expansão contínua que devo mencionar, embora eu não deva 

ousar perturbá-los com sua demonstração. É que em uma expansão contínua, digamos, em 

uma linha contínua, há linhas contínuas infinitamente curtas. De fato, toda a linha é composta 

de tais partes infinitesimais. A propriedade destes espaços infinitamente pequenos é, - eu sinto 

muito pela obscuridade do que vou dizer , mas não a posso evitar, - a propriedade que 

distingue estas distâncias infinitesimais é que certo modo de raciocínio, que serve para todas 

as quantidades infinitas, e para algumas que não são finitas, não serve para elas. Quer seja, 

marquem qualquer ponto na linha A. Suponham que esse ponto possui qualquer propriedade 

(“characer”); suponham, exemplarmente, que seja azul. Suponham agora que estabelecemos a 

regra que cada ponto dentro de uma polegada de um ponto azul será pintado de azul. 

Obviamente, a consequência será que toda a linha terá que ser azul. Mas este raciocínio não 

vale para distâncias infinitesimais. Depois que o ponto A foi pintado de azul, a regra de que 

cada ponto infinitesimalmente próximo azul deverá ser pintado de azul não resultará 

necessariamente em tornar o todo azul. 

A continuidade envolve infinidade em sentido mais estrito, e a infindade, mesmo em sentido 

menos estrito, vai além da possibilidade da experiência direta... 

Não há nenhuma razão igualmente conclusiva e direta para se pensar que o espaço e os graus 

de quantidade e outras coisas sejam contínuas devam ser encontradas para se crer que o tempo 

assim o seja. No entanto, uma vez admitida a realidade da continuidade, há várias razões para 
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se admitir a continuidade de todas as coisas. Estou me tornando chato e não irei me preocupar 

em fazer qualquer afirmação completa destas razões, mas apenas indicarei a natureza de 

algumas delas. Entre as razões formais, há as seguintes: que é mais fácil raciocinar sobre a 

continuidade do que sobre a descontinuidade, de tal modo que é uma suposição conveninente. 

Ademais, no caso de ignorância, é melhor adotar a hipótese que deixa em aberto o grande 

campo da possibilidade; pois bem, um contínuo é meramente uma série descontínua com 

possibilidades adicionais. Entre as razões positivas, nós temos a aparente analogia entre 

tempo e espaço, entre tempo e grau, e assim sucessivamente. 

Há várias outras razões positivas; mas a mais forte consideração parece-me ser esta. 

Com é que uma mente age sobre outra mente? Como é que uma partícula de matéria age sobre 

outra a certa distância dela? Os nominalistas nos dizem que este é um fato definitivo, - ele não 

pode ser explicado. Pois bem, caso isto se refira a um sentido meramente prático, se quiserem 

dizer apenas que só podemos saber que uma coisa de fato age sobre outra, mas que, como isso 

acontece, nós não somos capazes de dizer, até o momento presente, eu não tenho nada a dizer, 

exceto aplaudir a moderação e a boa lógica da afirmação. Mas isto não é o que se quer dizer; 

o que se quer dizer é que vimos dando de cara com ações que são absolutamente ininteligíveis 

e inexplicáveis. Onde a investigações humanas têm que parar.  

Pois bem, essa é uma mera teoria, e nada pode justificar uma teoria exceto o fato de que ela 

possa explicar fatos observáveis. Trata-se de uma teoria bem pobre aquela que, ao invés de 

realizar esse papel, sua função legítima, ela meramente suponha que os fatos são 

inexplicáveis. Uma das características do nominalismo é o fato de que ele está continuamente 

supondo que as coisas são absolutamente inexplicáveis. Isso obstrui a senda da investigação.  

Mas se adotarmos a teoria da continuidade, nós escaparemos esta situação ilógica. Podemos 

então dizer que uma porção da mente age sobre outra porque ela está, em certa medida, 

imediatamente presente [para a] aquela outra; do mesmo modo que podemos supor que o 

passado infintesimal esteja, em certa medida, presente. E, de modo análogo, podemos supor 

que uma porção de matéria age sobre outra porque ela está, em certa medida, no mesmo lugar. 

Se eu tivesse que tentar descrever para vocês, completamente, toda a beleza e verdade 

científica que eu encontro no princípio da continuidade, devo dizer-lhes, na linguagem 

simples de Matilda em Engaged (“Noiva”), “o túmulo se fecharia sobre mim se o tema de 

algum modo se exaurisse”, - mas não antes que minha audiência ficasse exausta. Então vou 

ficar por aqui. Apenas que, ao fazê-lo, gostaria de chamar vossa atenção para a afinidade 

natural deste princípio com a doutrina do falibilismo, O princípio da continuidade é a ideai do 
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falibilismo objetificado. Pois o falibilismo é a doutrina de que nosso conhecimento jamais é 

absoluto, mas sempre nada, por assim dizer, em um contínuo de incerteza e indeterminação.  

Pois bem, a doutrina da continuidade é a de que todas as coisas nadam em continuidades. 

A doutrina da continuidade repousa sobre fatos observáveis como já vimos. Mas o que abre 

nossos olhos para o significado desse fato é o falibilismo. O infabilista científico comum, - de 

cuja seita Büchner, em seu “Kraft und Stoff”, fornece um ótimo exemplo, – não pode aceitar o 

sinequismo, - ou a doutrina de que tudo o que existe é contínuo, - porque ele está 

comprometido para com a descontinuidade em relação a todas as coisas que ele considera e 

tem como certas, e especialmente em relação àquela parte de seu conhecimento, que ele 

imagina ter a certeza de ter como certa. Pois onde há continuidade, a certeza exata das 

quantidades reais é obviamente por demais impossível. Nenhuma pessoa em sã consciência 

pode sequer sonhar que a razão da circunferência e do diâmetro possa ser exatamente 

assegurada pela medida, Quanto às quantidades, ele ainda não as conhece com exatidão, o 

büchnerite está naturalmente incluinado a separá-las em duas classes distintas – aquelas que 

podem ser asseguradas doravante[,] e aí, como antes da continuidade, devem ser excluídas[,] e 

aquelas absolutamente não-asseguradas, - e estas em sua completa e eterna separação da outra 

classe apresenta uma nova quebra na continuidade. Assim, o infalibilismo científico baixa um 

véu ante os olhos, o que impede que as evidências da continuidade sejam discernidas. 

Mas tão logo uma pessoa seja completamente impressionada com o fato de que a exatidão 

absoluta jamais poderá serconhecida, ela naturalmente se pergunta se há quaisquer fatos a 

revelar que essa exatidão discreta dura existe. Essa sugestão ergue a ponta dessa cortina e ele 

começa a ver a clara luz do dia brilhante por detrás. 
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4. Diagrama da “Arquitetônica” de Peirce 
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5. “Diagramas” de Dan Shechtman, Roger Penrose e M. C. Escher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representação icônica de “Quase-cristais”  

conforme vistos pelo microscópio eletrônico  

por Dan Shechtman           Padrão de difração de um quase-cristal 

             icosaedro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representação icônica de “Tilings” (“mosaicos”)         O Triângulo mágico de Penrose  

conforme concebidos por Roger Penrose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representações icônicas de “gravuras” de M. C. Escher 

 

 

 

 

 

 


