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Seção A
Sobre Filosofia da Arte





I - Tópicos para uma Poética da Alteridade10

O Universo não é uma ideia minha.

A minha ideia do Universo é que é uma ideia minha,

A noite não anoitece pelos meus olhos,

A minha ideia da noite é que anoitece por meus olhos.

Fernando Pessoa (Poemas Inconjuntos)

O real é aquilo que não é o que eventualmente

dele pensamos, mas que permanece não afetado

pelo que dele possamos pensar.

Charles S. Peirce (CP 8.12)

Tal como uma espécie de divindade que, como o
matemático, constrói mundos possíveis, o artista por vezes
percebe na alteridade do mundo uma possível poética. Em sua
interioridade, universo onde o livre jogo da imaginação arquiteta
realidades alternativas exercitando a lúdica tarefa da invenção,
ele se deixa, por momentos, tomar pelo encanto poético do não.

Talvez o artista, entediado, evidencie seu cansaço daquele
objeto que ele próprio constrói. Servil, o objeto da arte se presta
sempre a nascer por um ato de vontade de seu criador, crescer
com a forma e a diversidade que lhe confere o imaginário, suprir
suas veias com a mesma seiva de atemporalidade que nutre a
aura da obra. Talvez o objeto, também enfadado de ser mera

10 Este capítulo baseia-se em artigo publicado de minha autoria: Tópicos para
uma Poética da Alteridade. Ordem e Vertigem, Anais do Centro Cultural do
Banco do Brasil, São Paulo, v. 02, p. 07-12 (2003).
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referência no interior da obra de arte que sempre se
autorrepresenta, manifeste seu cansaço e, num diálogo sem
palavras, sugira a seu criador que perceba a poesia naquilo que
não depende do que dele pensamos, mas que permanece não
afetado pelo que dele possamos pensar. Para tanto, já não bastará
mais um olhar que apenas contempla o mundo para, uma vez
mais, divertir-se em subvertê-lo, promovendo um sempre
conspirador deslocamento semântico da metáfora que contradita
todo non sequitur, levando desconforto àqueles espíritos
estritamente dentro das regras aceitas da espaçotemporalidade.

Qual divindade entediada de sua onipotência, o poeta
descobre encanto em sua impotência em anoitecer a noite. A
noite diz não e o desafia a encontrar uma poesia possível, escrita
em uma espécie de face oculta da alteridade.

Dotado pelos deuses do poder mágico de sempre dizer de
modo oblíquo toda a verdade, o poeta depara-se agora com o
efetivamente verdadeiro. Não mais poderá dizer que o Universo
é ideia sua, não mais poderá trair a noite: num fechar de olhos
suprimir-lhe a existência. Algo exterior desafiadoramente
permanece. Algo objeta. Algo é Objeto.

É, fundamentalmente, a este ser real que Charles S.
Peirce (1839-1914) se refere em sua famosa tríade semiótica:
signo, objeto, interpretante - a esta exterioridade sempre
desafiadora que denominamos Mundo, Natureza, sedutoramente
convidativa à decifração pela ciência, produção infinita de arte
no dizer de Schelling. Aquilo que é geneticamente admirável,
que se apresentou para o olhar de Platão no Teeteto, que
despertou nostalgia em Schiller em Os Deuses da Grécia, que
sugeriu a Einstein cavalgar um raio de luz para vê-lo de modo
diferente. Um universo apresentado pelos astrônomos em uma
escala que nos convida a abandonar, de um viés, uma noção de
espaço dada pelo nosso urbano olhar por uma geométrica janela
de alumínio e, de outro, uma dimensão de tempo contida no
intervalo humano entre a vida e a morte.

Uma imediata admirabilidade suprime à consciência o
tempo, e a insere novamente desperta para a temporalidade da
observação intencionalmente cognitiva. Não por outra razão,
conhecer como um transcender da mera aparência, como busca
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de um modo de ser, necessita da permanência e daquela
independência do objeto que fará com que este negue
representações falsas, ou seja, aquelas que predizem um curso
dos fatos distinto de um observável curso dos fatos. Sob este
prisma, todo juízo de verossimilhança possível entre signo e
objeto é, assim, condicionado a um futuro. Este nosso saber
positivo, mediador, refere-se, por conseguinte, sempre àquilo
que ainda existencialmente não é, a um vir a ser, a uma
experiência possível, conceito de Kant plenamente acolhido na
epistemologia de Peirce.

Antes de tudo, é a esta alteridade de um objeto
indiferente à representação que Peirce se refere, ao reconhecer
“que uma coisa é ser; outra, ser representado”11.

Na definição de signo do autor, para além desta ideia
fulcral de alteridade do objeto, encontram-se, também, os
conceitos de determinabilidade do signo e do interpretante:

Eu defino um signo como qualquer coisa que é determinada
por alguma outra coisa, denominada seu Objeto e, deste modo,
determina um efeito sobre uma pessoa, efeito este que
denomino seu Interpretante, tal que este último é, assim,
mediatamente determinado pelo Objeto.12

Caracterizou-se o Objeto como, essencialmente, algo do
qual nossa interioridade não pode arbitrariamente se apropriar,
um absoluto segundo, cujo ser se caracteriza, justamente, pelo
fato de permanecer inafetado pelo nosso modo de pensá-lo.
Nesta passagem da obra do autor, percebe-se que este mesmo
Objeto, tal como se explicita, determina o signo de modo
imediato e, mediatamente, seu interpretante. O interpretante
pode aqui ser entendido, simplificadamente, como um signo que
significa num processo contínuo, vale dizer, cujo significado irá
propriamente se desenhando também in futuro.

Caberia, então, perguntar: como se dá esta determinação
geral imediata e mediata e, por certo, antes, o que se entende por
objeto determinando o signo?

11 CP 5.6; N. c86.
12 PW, p. 80-81, grifos meus.
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Retornemos ao nosso poeta e lembremos que, por mais
que ele feche os olhos, permanece a noite sendo noite e, a
menos que nada de encantador se veja nisto, o poeta poderá ser
conduzido a pensar que a noite, como tal, determina na sua
mente o signo verdadeiro de que ela é simplesmente noite,
abandonando o falso signo que é supor que ela poderia se
submeter à sua vontade.

O homem de ciência, com certeza mais familiarizado
com a alteridade do mundo, busca seus interpretantes como
mediações genuínas diante do desafio do Objeto. Não seria o
artista de gênio, de sua vez, aquele propenso a encontrar uma
espécie de poética mediadora diante da alteridade, ao descobrir
no que simplesmente é suas possibilidades futuras de ser?
Transcenderia ele, assim, com uma espécie de extravasante
poética, a experiência estética de mera fruição na pura
presentidade, conferindo-lhe um sentido mais profundo? Esta
questão decerto requer para o encanto, em sua natureza
possivelmente germinal em que um interpretante genuíno se
insere no tempo, uma teoria encantadora.

Assim como Schelling alertava seus leitores da necessidade
de uma sensibilidade estética para compreender seus escritos,
convidando aqueles que dela não dispunham a abandonar a leitura,
muitos poderão nada ver na alteridade senão o inferno da
contrariedade, a limitação da liberdade pela presença do não eu.
Diante deste modo de vê-la, restaria, tão somente, a solidão do eu
absoluto e vazio de mundo? Restaria, alternativamente, o
pessimismo filosófico, ou a angústia do silêncio?

Malgrado este ponto de vista, a história mostra que o
gênio criador, dotado de uma espécie de mágica sonda poética,
extrai o belo do profundo da dor. Recorde-se a torturante beleza
do concerto nº 1 para piano de Brahms, ou do Réquiem de
Mozart. Recordem-se, de Rilke, as Elegias de Duíno. Neste,
explícito, naqueles, oculto, um desesperado grito diante da
egoidade autossuficiente da beleza que basta a si mesma,
desdenhando daquele que a ama, trespassa a alma qual
sentimento de morte. Este belo absolutamente primeiro, genético,
apaixona, mas se nega ao diálogo. Nada determina por ser apenas
aparência. Nada oculta por carecer de interioridade, senão apenas
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a explícita vacuidade de seu jogo. Cruel, desperta e frustra o
insano desejo de posse. Apenas surdo anjo terrível: somente o
Tempo esgarçará sua impossível pretensão de eternidade.

Entretanto, o Objeto que se determina como representação
se oferece amorosamente à cognição, dialoga por ter conduta,
permite significação como possibilidade in futuro, desafia a
criação do possível a ser descoberta real. Há no conhecer, este
desafio inserido na temporalidade, o encanto da revelação do
objeto, transbordante de oculta poesia.

Avesso à estrita causalidade, este Universo-Objeto anuncia-
se assimétrico, pleno de variedade, exibindo sua liberdade
desviante da lei. Avesso ao caos, permite a possibilidade do
pensamento e, neste, traça sua cósmica gramática.

Algo mais, ainda, se anuncia na definição de signo de
Peirce. A determinação do Objeto transcende seu mero objetar.
Como poderia o mundo material determinar sua forma no
espírito? A que diálogo enfim se está referindo, se o objeto é,
possivelmente, de natureza radicalmente estranha à idealidade?

A história da filosofia mostra para este problema a
solução de recolher-se à interioridade das ideias, negando a
matéria como algo com sentido possível, como exemplarmente
o faz Berkeley. Para ele, como só o tecido de idealidade tem
algum significado possível, à divindade deve ser entregue a
causa de nosso pensamento.

Certamente, diante da experiência frustrada de extirpar a
noite com nosso sono, mas diante também da possibilidade de
trazer com o signo este revelado para a interioridade do
pensamento, parece mais plausível a hipótese de uma
conaturalidade entre objeto e signo, admitindo-os
substancialmente idealidade. Idealidade que permeia o saber da
ciência, entretecida na inteligência das leis da Natureza.
Idealidade passível de descoberta em silêncio pelo poeta que em
algum momento poderia se perguntar: como a matéria morta
desperta sentimentos vivos? Sendo, talvez, conduzido a perceber
naquela morte um predicado contraditório.

O Objeto, mais que virtualmente capaz de negar o
arbítrio do signo falso, potencialmente determina sua conduta
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geral na representação e essa generalidade é correlata à
generalidade do pensamento e, por consequência, à linguagem.

Esta é uma enviesada e despretensiosa apresentação do
realismo de Peirce. Não um realismo que admite, tão somente, a
existência das coisas externas à nossa interioridade, mas, sim,
aquele que reconhece a realidade de um tecido de generalidade,
conatural, em sua idealidade, ao nosso pensamento. Uma
contínua estrutura de ordem constituindo-se evolutivamente
desde um primevo caos. É esta ordem, e apenas ela, que permite
que façamos previsões sobre a conduta futura do mundo. Com
frequência errôneas, falíveis, mas evolucionariamente passíveis
de crescimento. Interpretantes sem pretensão de certeza absoluta,
esta sonolenta e inócua busca de tantas filosofias.

Constituindo um terceiro modo de ser do Universo, tal
ordem é que torna cósmico o que, de imediato, como segundo,
apenas se opõe, conferindo interioridade inteligível àquele
primeiro belo e virtualmente cruel aparecer.

De sua interioridade este Objeto se faz exterior, tornando
sua cognoscibilidade a sua própria essência de ser; ocultar-se
como coisa em si mesma seria vedar-se à existência e eximir-se de
evoluir. As categorias peircianas afetivamente se entrelaçam com
seu Pragmatismo. As consequências práticas, em sua máxima, são
exigência para uma significação possível: exibir da interioridade
do conceito o que se mostra à observação, exteriorizar-se, como
mundo, para penetrar, novamente, a interioridade como signo,
único caminho de crescimento evolutivo.

Cruel é, então, aquilo que aparece e apaixona sem
interioridade cognoscível. Não à toa, Peirce não se satisfaz com
o belo que simplesmente aparece e nada mais tem a dizer,
excluído exigir, daquele tomado pelo êxtase de sua experiência,
contemplação e silêncio.

O diálogo amoroso de conhecer, contudo, busca um belo que
se estratifica no mais profundo. O belo da conduta aberta ao signo,
como signo; uma ordem dialogante e evolutiva que faz do Amor não
apenas palavra, mas Ágape, força cosmicamente eficiente para o
crescimento não tão somente da Razão, mas da Razoabilidade13.

13 CP 1.613-615.
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Recorde-se Shakespeare. A interioridade aberta dos
amantes transgride o que era mera aparência – há um belo mais
profundo indiferente à temporalidade – desta apenas se valeu
para atingir a verdadeira mediação amorosa:

And all in war with Time for love of you,

As he takes from you, I engraft you new.14

O Universo se diverte, também, como poeta. Jamais se
permitiu pintar o céu do mesmo modo ao fim de cada tarde. Em
nenhum instante privou-se de se desviar de suas próprias leis,
exercendo sua liberdade criadora de diversidade.

Criativo, ele prossegue a cada dia esta tarefa, ironizando
a palavra crepúsculo e desfazendo, por séculos, os relógios com
os quais o representávamos.

Permite, também, amoroso e paciente, que suponhamos
organizá-lo com nosso pensamento e com nossa linguagem.
Hedionda e despercebida humana confusão entre critério de
relevância e ordem real. Saber o que perguntar é, apenas,
garantir sentido para nós. Nossa humana linguagem não dá
forma ao mundo; ao contrário, extrai dele sua condição de
possibilidade como mediação.

Paciente e amoroso, ele sabe de nossos equívocos e nos
adormece quando se faz noite. Em algum tempo futuro aguarda
que reconheçamos não ser nossa nossa ideia de Universo.

14 Sonnet XV. Na tradução de Ivo Barroso (Shakespeare, Comédias e
Sonetos. São Paulo: Abril, 1981):

E crua guerra contra o Tempo enfrento
Pois tudo que te toma eu te acrescento





II - Reflexões sobre um Fundamento Poético
na Filosofia de Peirce15

... esta demonstração não convencerá os habilidosos,

mas será suficiente para os sábios.

Phaedro (245c)

Este capítulo16 baseia-se na hipótese de que a obra
madura de Peirce, após consolidada sua classificação das
ciências, incluindo – no âmbito da filosofia – a Fenomenologia,
as Ciências Normativas e sua Metafísica, encerra uma qualidade
estética que possivelmente seja genética, nascida de uma
admirabilidade que o autor nutria pela Natureza, e que aqui
denomino fundamento poético. Contudo, tal fundamento não irá,
nos moldes teóricos clássicos, reivindicar um fundacionismo na
filosofia de Peirce, mas apenas conjecturar sobre um ponto de
partida que justificaria por que Peirce foi tão longe na
construção de suas doutrinas, simetrizando direitos lógicos17

entre Homem e Natureza através de suas categorias, como se

15 Este capítulo é uma versão traduzida de texto publicado de minha autoria:
Reflections on a Poetic Ground in Peirce’s Philosophy. Transactions of the
Charles S. Peirce Society, v. 45, n. 3, p. 273-307, 2009.
16 Gostaria de agradecer a todos que leram este ensaio e que, de várias
maneiras, ajudaram na sua melhoria com comentários e sugestões, como
Nathan Houser, Carl Hausman, Tom Short e David Dilworth.
17 Quero dizer, com a expressão "direitos lógicos", uma consequência da simetria
das categorias. Essa consequência considera que as três etapas do raciocínio
lógico, a saber, Abdução, Dedução e Indução, também são detectáveis na
Natureza, como introduzindo, respectivamente, diversidade, lei operando por
necessidade e aquisição de hábitos (ver CP 2.713 e NEM IV, p. 344).
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buscasse uma unidade que, ao fim e ao cabo, não se justificaria
apenas como suporte a quaisquer dos problemas filosóficos de
que tratou, tomados em sua especificidade. A par de diversas
passagens de sua obra que sugerem aquela admirabilidade, o
próprio contato do estudioso com a obra peirciana tomada em
seu todo sistêmico, estruturado, ao menos, naquelas três grandes
divisões da filosofia adotadas por ele e não parcialmente focado
a alguma disciplina específica, leva à percepção de um edifício
teórico que, paralelo à sua amplitude, é realçado pela sua beleza
lógica. Este belo de caráter lógico é evidenciado por sua
harmonia teórica, em que diversas doutrinas se entrelaçam,
estruturando não apenas uma rede interligada de conceitos, mas
também uma visão de mundo. Poder-se-ia apenas interpretar tal
visão de mundo como algo teoricamente necessário para
proporcionar uma melhor perspectiva para a solução de
problemas filosóficos, tais como uma questão ubíqua na obra
peirciana, a saber, a heurística das ciências, ou teoria da
Abdução [Abduction]. Todavia, o alcance das doutrinas
peircianas parece ir além, como disse, do que necessitariam
aqueles problemas, como um testemunho de que – ao final – seu
pensamento constituiu de fato um vasto sistema de ideias.

Justificadamente, tem prosseguido o exercício hermenêutico
empreendido pelos scholars da obra peirciana, buscando muitas
vezes interpretar topicamente conceitos em sua historicidade,
destacando a sua evolução construtiva. Realço que, no presente
capítulo, refiro-me prioritariamente aos seus escritos de maturidade,
quando então se pode afirmar haver um edifício, se não acabado,
ao menos autoportante, isto é, sem inconsistências lógicas que
condenem sua estrutura interna.

Neste sentido, este capítulo nada busca demonstrar
dedutivamente e, portanto, não recorre a argumentos de
necessidade. Ele conjectura com base em evidências que requerem
do leitor certa familiaridade com o todo do sistema de ideias de
Peirce, mormente sua Metafísica, e com autores que da tradição
lhe foram mais caros. Entre estes, há os que com Peirce,
explicitamente, dialogaram na letra, enquanto outros, tacitamente,
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no espírito. Enquanto Kant aparece entre os primeiros, Schelling18

encontra-se entre os segundos. Peirce é muito econômico quando
menciona Schelling, não obstante se declare, em mais de uma
passagem, enfaticamente “schellinguiano”. Por intrigante que possa
ser esta declaração, ela no mínimo mobiliza o estudioso na direção
da obra de Schelling na busca de afinidades, se não de
desenvolvimento teórico na construção de conceitos e doutrinas, ao
menos quanto a seus pressupostos.

De fato, Schelling é um raro autor realista, no sentido
escolástico do termo, um raro pensador não antropocêntrico – após
negar os princípios subjetivistas da filosofia de Fichte, é um
filósofo que, a seu modo e por herança do romantismo alemão, não
faz da Natureza um mero palco para a saga humana. Schelling,
precocemente antes do darwinismo e por coerência com a
fundação de seu panteísmo, é um indeterminista, reconhecendo na
Natureza um princípio de liberdade com o qual lida de modo
desenvolto em sua filosofia da arte, embora não tenha recursos
lógicos para desenvolvê-lo e inseri-lo coerentemente em sua
filosofia da Natureza na forma de uma teoria ontológica do Acaso.
Contudo, a admissão deste princípio constitui um passo importante
e distintivo em meio a um determinismo necessitarista que durante
séculos predominou em todos os grandes autores modernos. Para
ele, existência configura-se como o lado externo que se determina
da indeterminação e se torna exposto como fenômeno, nela
reconhecendo um princípio de alteridade, reativa a toda tentativa
indébita de apropriação da realidade pela linguagem.

Devem-se reconhecer, na maturidade filosófica, quase
sempre frustrantes e inócuas as tentativas de comparar autores
pelas suas doutrinas, pelo corpo desenvolvido de suas teorias,
parecendo, contudo, mais recompensador fazê-lo no âmbito dos

18 Tive o prazer de enviar, algum tempo antes da publicação original deste
trabalho, uma versão quase finalizada a Robert Lane, que estava na época
trabalhando em seu artigo intitulado Persons, Signs, Animals: A Peircean
Account of Personhood (Transactions of the Charles S. Peirce Society, v. 45, n.
1 2009, p. 1-26). Ele pedira minha ajuda para localizar as passagens em que
Peirce se declarou seguidor de Schelling, particularmente no que diz respeito à
origem de seu Idealismo Objetivo. Fiquei satisfeito ao ver que Lane fez bom uso
de meu ensaio, referindo-se às mesmas passagens. Meu desejo é de que nossa
colaboração positiva ajude a promover mais discussões sobre o relacionamento
entre Peirce e Schelling, sobre o qual venho há muitos anos insistindo.
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pressupostos, dos pontos de partida, daquilo que de princípio
inspira o início da reflexão. Neste sentido, atrevo-me a dizer que,
ao se declarar “schellinguiano”, Peirce reconhece no pensador
alemão uma identidade de pressupostos que, a meu ver,
harmoniza-se com as três categorias que dão forma à totalidade
de sua filosofia. A par desta identidade, realce-se o que talvez seja
de conhecimento mais comum sobre a proximidade entre os dois
autores, a saber, seu Idealismo Objetivo e sua consideração sobre
matéria como mente parcialmente esgotada por conduta
redundante, ideia que Peirce reconhece ter origem em Schelling.

Ao mesmo tempo em que considero que o edifício
filosófico de Peirce se evidencia mais claramente ao se dar um
espaço privilegiado à sua Metafísica de maturidade, afirmo que
as consequências deste edifício ainda se encontram quase
totalmente inexploradas, e mesmo Peirce, suponho, não deve
ter-se dado conta do que elas propriamente poderiam ser.
Entretanto, pode-se antever que elas parecem ser muitas e
filosoficamente ricas. À luz do Falibilismo peirciano, podemos
começar a explorá-las conjecturalmente e descobrir novas portas
de entrada naquele edifício.

Este texto intenciona mostrar, pela sua hipótese, um
ponto de vista pelo qual uma destas portas parece se desenhar.

1 Conjecturas sobre o Início Possível de uma Filosofia

Ao se procurar um motivo para a reflexão filosófica, para
além da acidentalidade de tê-la encontrado como atividade
meramente acadêmica e/ou profissional, ter-se-ão acessíveis
sistemas de ideias que a história disponibiliza. Cada um deles
irá, dentro da busca daquela motivação, tocar nossa razão e
nossa sensibilidade de modos distintos, não obstante a
maturidade filosófica trazer consigo a evidência de que mesmo
sistemas que não gozavam, de início, de nossa simpatia,
encerram aspectos teóricos admiráveis, dignos dos melhores
momentos do pensamento humano.

Pode-se, assim, iniciar uma trajetória pela filosofia por
diversos caminhos. Um deles é, desmuniciados de recursos
teóricos, simplesmente contemplarmos o mundo admirando-nos
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com sua vívida e intensa presença, cujo mistério se move de seu
aparecer minúsculo à sua imensa escala em face da pequenez
humana, seja no que respeita ao tempo, seja quanto ao que toca ao
espaço. Confrontam-se potências de dez em que nos tornamos
ínfimos em qualquer dimensão desta espaçotemporalidade.

Neste caminho, desenha-se a possibilidade de termos uma
experiência sensível com o mais próximo da Natureza,
caracterizada por uma relação de pura dissolução de sua presença
mais forte, indiferenciando, no mero estado contemplativo, o que
sentimos e o objeto de nosso sentimento19. Há, aqui, nesta
dissolução, uma perda da própria autoconsciência, este estado
positivo da individualidade, que se revela apenas quando imerso,
por isto mesmo, no mar negativo da alteridade20. Na
individualidade da consciência de si encontra-se o desfazer daquela
vagueza da contemplação que coagula meras possibilidades de
existência – ela representa, mercê de sua própria essência, a
separação e a determinação: nós estamos aqui; lá, o mundo.

O caminho da contemplação, tal qual como aqui o
denomino, é, então, de gênese distinta daquela separação
originária que define a individualidade. Trata-se, talvez, de um
caminho de entrega do nosso próprio mundo interno a um
mundo externo, de cuja própria exterioridade não nos damos
mais conta. Algo extremamente sedutor e convidativo à
dissolução do ego, da autoconsciência, nos envolve. Poder-se-ia
denominar esta experiência de estética, um estado de encanto
diante de puras qualidades, uma unidade de sentimento com o
objeto dos sentidos, um perder-se sem limites em que o fluxo do
tempo não é mais percebido, fazendo com que o espírito o
percorra nesta atemporalidade, porque o faz tão somente naquilo

19 Peirce expõe em muitas passagens essa experiência de presentidade (ver,
exemplarmente, CP 1.310; 1.304; 1.304; 1.310 e 5.44) onde nossa
consciência é composta puramente de qualidades de sentimento.
20 “Tornamo-nos conscientes de nós mesmos ao tomarmos consciência do
não eu” (CP 1.324).
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em que ele é absoluto presente. Nada se recolhe como passado,
nada se espreita como futuro21.

Sob o ponto de vista lógico-filosófico, este início de
filosofia se dá por uma unidade. Um sistema de ideias que
emerge como uma experiência que indiferencia mundos objetivo
e subjetivo e, possivelmente, por esta razão, deverá se
desenvolver sob um princípio de liberdade. O espírito
ilimitadamente está presente em sua absoluta presentidade –
estar fora da temporalidade é vivenciar uma absolutez que se
anuncia genética e que se consuma naquela dissolução da
consciência de si na Natureza22.

Este ponto de partida, na medida mesma em que é
valorizado como filosoficamente significativo, pode sugerir a
adoção do pressuposto lógico de que a multiplicidade das
qualidades que constituem o lado exterior, malgrado esta
exterioridade não aparecer como tal, comunga de uma mesma
natureza com o lado interno – ambos configurando uma unidade
eidética de pertencimento comum. Prevaleceria nesta
experiência, primariamente, sua natureza espiritual que
transcende seu mero reconhecimento como pura subjetividade,
estendendo tal natureza às qualidades que aparecem. Há, aqui,
uma espécie de hipótese de simetria23.

21 Em CP 1.304 Peirce menciona diretamente a relação entre as experiências
de presentidade e poética, cuja unidade comum ocorre em um hiato de
tempo: “Vá sob a abóbada celeste e olhe para o que está presente tal como
aparece aos olhos do artista. O modo poético aproxima o estado no qual o
presente surge como presente. [...] O presente é apenas o que é, sem
considerar o ausente, sem relação com o passado e o futuro [...] tal como é,
positivamente, e sem relação com nada mais”.
22 Aqui estou usando o termo espírito, que não é exatamente uma expressão
peirciana, apenas para fazer referência temporária a um mundo interior
subjetivo. Penso que quando se está tentando estabelecer um tipo de diálogo
entre um pensador e outros pensadores da tradição, deve-se se aventurar em
um terreno terminológico comum para favorecer a comunicação entre eles,
apesar de alguma imprecisão que cuidadosamente se tenta eliminar.
23 Uso essa expressão neste momento para transmitir a gênese do que ficará mais
claro à medida que este ensaio progride. Simetria significará compartilhamento
de predicados, despolarização da abordagem tradicional da relação sujeito-objeto.
Essa simetria será fornecida pela validação equivalente das categorias de Peirce,
tanto para o Homem quanto para a Natureza.
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É verdade, contudo, que esta experiência pode, por outro
lado, sugerir apenas que a unidade é dada pelo espírito, a saber,
que ela tem tão somente origem humana. Admirável seria o
espírito e tudo o que ele põe para si de forma heurística. Tudo o
mais é cenário para esta saga do que é historicamente um
produto humano.

Em um e outro caso, creio que o ponto de partida a
adotar depende do espírito de quem inicia uma filosofia. Nada
há o que provar na comparação entre os dois pontos de vista
iniciais. Ambos dependem de uma escolha, dir-se-ia, uma
escolha poética. De um lado, parece-me que a hipótese de
simetria guarda afinidade com uma postura realista diante do
mundo, enquanto a segunda, que privilegia o polo do sujeito
como depositário do encanto, um sentimento nominalista de
mundo. Há nesta segunda postura, necessariamente, o silêncio
da introspecção e, talvez, apenas a possibilidade de um diálogo
reflexivo do espírito consigo mesmo.

Destes dois pontos de partida, pode-se também pressupor
que na alteridade se constitua a experiência básica que mobiliza
originariamente a filosofia. Absolutamente não se pode destituir tal
início de admirabilidade. Talvez dele se extraia uma poesia mais
dura, baseada na dor da impotência diante da alteridade, na
inexorável consciência de finitude, na trágica luta pela liberdade
diante da condicionalidade do espaço-tempo, na saga de reduzir ao
entendimento o que aparece como mera faticidade bruta24. Todavia,
um ponto de partida desta natureza poderia ter por fundamento
uma espécie de desencanto com tudo o que poderia genuinamente
encantar, decorrente das decepções impostas por um real que,
despudorada e insolentemente, toma o espaço do sonho25.

O iniciar de uma filosofia pelo dualismo da experiência
de alteridade pode por vezes se dar com o espírito acuado diante
do poder. Este dualismo talvez seja dos mais agudos como
originário de uma filosofia. Ela clamará pelos valores humanos,

24 A frase “poesia mais dura” é criação de Nathan Houser e nasceu de um
diálogo com ele sobre tipos de poesia.
25 Em NEM IV, p. 135, nós encontramos (grifos meus): “Costuma-se dizer
que a diferença entre o mundo real e um sonho é que o mundo real é coerente
e consistente. Sem dúvida, essa é a principal característica. Os fatos reais
conspiram contra os irreais, porque não há espaço para todos”.
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pela liberdade, ou poderá mergulhar no mais desesperador
pessimismo. A bipolaridade intersubjetiva será o foco mais
intenso da reflexão teórica; a presença intensa do outro imporá a
necessidade de uma racionalidade de natureza política.
Novamente aqui a Natureza será apenas cenário, e possivelmente
a experiência de unidade, tal qual descrita anteriormente, tão
somente a instância do repouso do guerreiro.

Considere-se, também, o iniciar pela razão. A decifração
dos caminhos da Natureza é um início legítimo, sem dúvida.
Também o é o próprio exame da razão. Nesta última alternativa,
parece incidir uma vez mais, e talvez mais fortemente, a
possibilidade ou não da hipótese de simetria. Representam-se
formas ou impõem-se formas? Realismo e nominalismo
novamente intervêm como visões do mundo a ser investigado; não
como, certamente, fundamentos do método de investigação, mas
componentes vitais na escolha dos objetos do saber. Deste modo,
estas visões de mundo podem ter efeitos colaterais, dir-se-ia,
provocando outras consequências, sugerindo outras hipóteses ou,
alternativamente, inibindo-as e, assim, proporcionando ou não
complexificar e enriquecer os caminhos da investigação. Uma vez
assumida determinada construção de mundo, ela, via de regra,
subsume o conteúdo de outras hipóteses que a pressupõem.

Clássico e altamente polêmico, é o início pela razão que
se funda após a desconstrução de todo saber. O eu que se pensa
deveria, stricto sensu, como na história já se observou, ter
desconstruído, também, a linguagem de que se vale. Recorde-se,
exemplarmente, a significativa crítica de Fichte ao cogito26: há
que se perceber que primeiro a vontade põe o eu geneticamente
em reação com o mundo; decorre, deste agir, o pensamento,
mercê da necessidade de mediação do conflito eu / não eu27.
Primeiro o existir, depois o pensar28.

26 AA I, 2 262 (Fichte, 1964).
27 AA I, 2 266 (Fichte, 1964).
28 Apesar do desdém que Peirce parece ter pelo extremo nominalismo de
Fichte (ver CP 4.551), essa inversão do cogito é uma visão muito interessante
do pensador alemão, em harmonia com a sequência ontológica da fundação
das categorias de Peirce, quando se leva em consideração os princípios da
Wissenschaftslehre de Fichte e da Cosmologia de Peirce.
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Importante é assinalar que não parece equivocado dizer
que buscar o fundamento do saber na própria razão é partir de
um polo privilegiado. De tal privilégio, a partir deste início, a
filosofia não poderá se desfazer. Terá ela de se desenhar sob a
sombra desta genética assimetria, engendrando, não obstante,
filosofias notáveis, como a de Kant. Parece trivial afirmar que os
pressupostos de uma filosofia condicionam seu desenvolvimento
e suas consequências teóricas. Todavia, muitas vezes há
pressupostos tácitos que não aparecem na letra, mas se
encontram no espírito de um pensamento. Por esta razão, nem
sempre é explícito o ponto de partida de uma filosofia – no mais
das vezes ela se inicia simplesmente, fazendo-se a partir de uma
questão ou conduzindo-se para ela. Seu edifício irá definindo
seu espaço interno no qual se moverá o pensamento; suas
janelas mais ou menos abertas deixarão adentrar uma luz
externa com a qual interagirá ou, muitas vezes, fechar-se-ão na
introspecção de um sistema que tudo funda, a partir do qual toda
forma da exterioridade já estará dada. Mas o que é que
efetivamente condiciona a escolha de um início? A contingência
de um problema ou interferirá nesta escolha algo de que não se
tem prova objetiva, mas que bastará aos sábios, deixando
insatisfeitos os experts29?

2 A Influência de Schelling

Como já afirmado anteriormente, dizer de uma unidade
como ponto de partida de uma filosofia é supor que tal início se
dá por uma experiência de liberdade, por uma dissolução da
individualidade em um todo, pela despersonalização devida à
ausência radical da alteridade e da condicionalidade do espaço-
tempo30. Esta experiência pode se dar por uma comunhão entre
interioridade e exterioridade de tal modo que não se tenha
consciência mais de seus limites ou fronteiras. Plena de si mesma,

29 Verifique-se a epígrafe no início deste capítulo.
30 Deixe-me esclarecer que essa unidade não é a unidade transcendental kantiana,
necessária para a possibilidade de toda síntese. Uma unidade epistemológica
também é considerada na filosofia de Peirce, mas sua unidade lógica é justificada
por seu Sinequismo e constitui a categoria de terceiridade. A unidade mencionada
aqui é característica da primeiridade e, em termos peircianos, expressa um
continuum de possibilidades livres, não o continuum da lei.
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tal qualidade de sentimento [quality of feeling], não obstante um
complexo de qualidades, é experienciada como uma totalidade,
um todo, um continuum sem partes, um genuíno qualissigno
[qualisign]. É evidente para os estudiosos que aqui se descreve a
típica experiência sob a categoria da primeiridade [firstness] na
filosofia de Peirce. Mas por que a unidade deve se confinar a este
amálgama sujeito-objeto, onde ambos estão em uma relação de
identidade, utilizando-se aqui de um termo de Schelling? Não
poderia tal unidade prescindir do mundo ou, mais precisamente,
de suas qualidades? Convoque-se uma vez mais Fichte,
recordando-se que o primeiro princípio de sua Wissenschafslehre
configura-se na autoidentidade do eu, não de um eu determinado
por uma autoconsciência, mas pela incondicionalidade atemporal
de um continuum vazio de mundo, cujo único predicado é apenas
si mesmo, como na expressão A = A em que sujeito e predicado
se indiferenciam. Pura introspeção da intuição intelectual,
segundo Fichte tal sujeito absoluto é fundamento último de toda
existência e todo saber. Seu próximo passo, configurado no
segundo princípio de sua Doutrina da Ciência, será da ordem da
determinação de um eu que adentra a temporalidade agindo sobre
o mundo e o colocando na consciência enquanto mera reação. O
infinito absoluto do eu será agora um eu limitado pela presença
da alteridade, malgrado subjaza sempre, como fundamento, a
absolutez originária da autoidentidade.

Aqui, todo o fundamento da filosofia prescinde
radicalmente do mundo – ele aparecerá como mero segundo,
coadjuvante de uma espécie de tragédia: a perda da absolutez
que deve ser de algum modo resgatada na existência pela
superação da alteridade limitadora. Nesta superação tem papel
relevante o saber – representar o outro é representar sua conduta
e dela se apropriar. A razão medeia e toma posse do que limita a
liberdade, objetivando superá-la. A Natureza se põe como mero
obstáculo a ser vencido pela vontade e pela razão.

É interessante recordar também esta distinção de gênese
entre as filosofias de Fichte e Schelling. Em Schelling, algo
muito próximo à experiência de primeiridade se configura em
seu conceito de intuição estética. Há um todo, uma absolutez,
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dada na experiência de contemplação da Natureza, tal qual se
pode encontrar em Peirce, a propósito, seu admirador confesso31.

No Schelling maduro, já liberto da influência do
subjetivismo de Fichte, desenha-se, também, uma filosofia
realista, livre do polo constituidor do sujeito kantiano. A
unidade genética da experiência estética diante da Natureza
assume em Schelling significado vital. Por aí se iniciará sua
filosofia e nela não caberá mais o mecanicismo nem o
determinismo, herdados de Kant e do racionalismo iluminista.

Poder-se-ia dizer que há nas mãos de cada autor um leme
para conduzir o pensamento a direções diversas. Creio que as
escolhas dependem do que para ele terá mais valor: o que advém
proeminentemente de sua sensibilidade ou de sua razão. É
verdade que poucos autores estarão aptos a desenhar uma
filosofia que parta de uma experiência de unidade – deve-se
antes perguntar: mesmo que ela seja para ele valiosa, como dela
se engendrará uma filosofia? Como dela se chegará ao saber? A
uma ética? Como, do que é em princípio indizível, se chega ao
que pode ser dito? Aliás, não deveria tal filosofia dar conta de
por que aquele princípio é indizível e, de fato, em que
linguagem ele não o é?

Parece-me que há um risco de se perder pelo caminho. Seja
porque não parece fácil lidar com aquele início, dando-lhe o
continuum de uma filosofia, seja porque, não obstante se parta do
universo do sentimento, pode-se ser conduzido a uma filosofia
sedutora por sua linguagem literária, mas inapta para apresentar
uma desejável precisão de conceitos e desgarrar-se de um
psicologismo que aparece como tábua de salvação para um sistema
de ideias nem sempre consistente em sua estruturação lógica.

31 Há uma brevidade de menções à relação entre Peirce e Schelling, ainda que
invariavelmente presente entre os comentaristas da obra peirciana. Faz-se exceção,
contudo, a trecho de uma carta a William James, onde o autor assume nitidamente
sua afinidade com o pensamento de Schelling: “Meus pontos de vista foram
provavelmente influenciados por Schelling – por todos os estágios de Schelling,
mas especialmente pela Philosophie der Natur. Considero Schelling grandioso; e
uma coisa que nele admiro é sua liberdade dos entraves de um sistema e seu
descompromisso com qualquer posição anterior. Nisto ele é como um homem
científico. Se você denominasse minha filosofia de um shellinguianismo
transformado à luz da moderna física eu não me ofenderia” (Carta a W. James de
28 de janeiro de 1894, in BARTON (1935), v. 2, p. 415-416).
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Em Schelling, o início pela intuição estética não é tácito,
é explícito32. Nele está a identidade primária com o Absoluto, a
possibilidade de transcendência da finitude revelada como
experiência. A Natureza se mostra como obra de arte em que o
Absoluto aparece como fenômeno, expressando sua liberdade.
Evidentemente, como foi dito, o pensamento de Schelling
caracterizou uma reação ao mecanicismo e ao necessitarismo. O
belo natural é expressão da liberdade originária do Absoluto, e a
Arte, à semelhança da Natureza como obra, será a figuração do
infinito no finito. O que sob o ponto de vista lógico tal figuração
significa, veremos adiante.

Há então, para Schelling, na experiência estética, um
sentido mais forte de divinização do que se mostra
originariamente poético, constituindo fundamento de tudo o que
decorre como existência, temporalidade e ciência. Não se
encontra em Schelling uma polarização de gênese entre sujeito e
objeto. Não é a existência, em sua dualidade congênita, o ponto
de partida, mas algo que está nela – e nela o espírito identifica o
que lhe é semelhante por natureza.

Destaque-se, também, que Schelling concebe matéria
como mente exaurida, tese, a propósito, adotada por Peirce. No
Sistema do Idealismo Transcendental (1800), encontra-se:

De fato, matéria nada mais é que mente vista em um equilíbrio
de suas atividades. Não há necessidade de demonstrar
detalhadamente como, através desta eliminação de todo
dualismo, ou toda oposição real entre mente e matéria, esta
última é considerada meramente como mente em uma
condição de embotamento, ou a primeira, reciprocamente,
como matéria meramente em devir.33

32 Este é um bom exemplo de terminologia compartilhada entre dois
pensadores. Com certeza, intuição não é um termo apropriado na filosofia de
Peirce, considerando suas críticas à epistemologia cartesiana. Mas, para
estabelecer um diálogo entre ele e Schelling, necessário para entender por
que Peirce se declara schellinguiano, tomemos aqui a intuição estética como
um qualissigno, pois ambos são definidos na esfera dos sentimentos e da
imediatidade. Lembremos que, apesar do uso abundante do conceito de
intuição por Kant, esse fato não foi um obstáculo para um intenso diálogo
filosófico entre as filosofias peirciana e kantiana.
33 Schelling, 1978, p. 92.
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É importante ressaltar que Peirce declara explicitamente:
“A única teoria inteligível do universo é a do idealismo objetivo,
de que matéria é mente esgotada, hábitos inveterados tornando-
se leis físicas”34. Duas outras passagens mostram claramente a
inspiração do conceito peirciano de mente esgotada:

Principiei por mostrar que o tiquismo deve dar origem a uma
cosmologia evolucionária, da qual as regularidades da
natureza são consideradas como produtos do crescimento e de
um idealismo ao estilo de Schelling, que defende que a
matéria seria mente especializada e parcialmente morta.35

Cuidadosamente registrei minha oposição a toda filosofia que
nega a realidade do Absoluto, e afirmei que a única teoria
inteligível do universo é a do idealismo objetivo, em que a
matéria é mente esgotada. Isso equivale a dizer que eu sou de
algum modo schellingiano.36

Crítico de Espinosa, Schelling não pode aceitar um
panteísmo em que, na passagem do mundo interior para a
constituição do mundo exterior, o Absoluto apareça submisso a
todas as constrições da existência e à determinação inexorável da
necessidade. Sua liberdade deve ser preservada e ela é a razão do
diverso, da multiplicidade, do vital que repugna a causalidade, do
organismo que, antes, se estrutura mais em correlações do que
em mecanismos do tipo lógico antecedente-consequente. Por
isto, para ele, a causalidade estrita não passa de um
reducionismo, uma exigência de um entendimento que não se
aventura para o que, malgrado apresentar-se sob alguma ordem,
mostra graus de liberdade que caracterizam as singularidades da
existência. Além disso, de acordo com Schelling, experimentar a
liberdade é querer levá-la a todos os lugares frequentados pela
filosofia: “Apenas quem saboreou a liberdade pode sentir o
desejo de tornar tudo semelhante a ela, e dela fazer participar
todo o Universo”37. Assim, Schelling evidencia-se ser fiel ao que

34 CP 6.25.
35 CP 6.102.
36 CP 6.605, grifo meu.
37 Schelling, 1992, §351, p. 25.
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aparece38, não obstante ele não proceda, deste ponto de partida, à
construção de um sistema consistentemente edificado, e
tampouco, como se sabe, disponha de repertório lógico e clareza
de linguagem para fazê-lo. Contudo, insights de alta potência
criativa advêm de sua filosofia e parece-me que a história pouco
reconheceu esta sua qualidade, talvez influenciada além da conta
pela crítica de Hegel à sua obra.

A nossa suposição neste trabalho é a de que uma
hipótese de simetria, em outras palavras, a concepção de teorias
com uma estrutura de simetria lógica entre mundos subjetivo e
objetivo na filosofia de Peirce decorre de influências de
trabalhos de Emerson39, entre outros, e de uma inspiração
advinda da leitura da obra de Schelling. A favor desta hipótese
colocam-se a semelhança constitutiva entre intuição estética em
Schelling e a experiência de primeiridade em Peirce40, a par do
Idealismo Objetivo de Peirce basear-se, em seus fundamentos,
no Idealismo de Schelling, mormente quanto à sua consideração
da matéria enquanto mente exaurida [effete mind], conforme
atrás mencionado.

O início pela unidade evidentemente não pode ser
imposto por uma regra. Parece-me ainda plausível dizer que tal
início se dá por uma escolha que depende do espírito de cada
autor e, também, deve-se frisar, dos problemas que a filosofia a
ser construída se proporá a resolver. É verdade, decerto, que o
desenvolver de uma filosofia por vezes se depara com
problemas de que antecedentemente não se dava conta. Mas, em
princípio, é importante considerar que problemas de gênese são
objeto de poucos sistemas filosóficos.

O início por uma unidade de natureza poética requer uma
alma poética. Um princípio de unidade, a saber, uma unidade
originária que somente pode ser dada independentemente de
modelos teóricos, como pura experiência não de reação diante

38 Observo que, na Fenomenologia de Peirce, uma maneira poética de ver o
mundo em sua primeiridade é muito importante para perceber o que é
frequentemente desprezado por uma relação extremamente mediada e
racional com os fenômenos.
39 EMERSON, Ralph W. Selected Essays, Lectures and Poems. New York:
Classical Books International, 2010.
40 AA I, 2 266 (Fichte, 1964).
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da alteridade, nem de mediação do pensamento judicativo, mas
de natureza estética. Neste ponto, justo neste ponto, Schelling, a
meu ver, parece penetrar no espírito de Peirce.

3 A Unidade como Ponto de Partida na Filosofia de Peirce

Iniciando a classificação das ciências pela Matemática,
poder-se-ia esperar de um lógico, químico e físico a concepção
de um sistema filosófico extremadamente racionalista, voltado
exclusivamente para uma teoria da racionalidade em geral e uma
teoria da ciência em particular. Não obstante, há que se
reconhecer que a filosofia de Peirce tem um perfil fortemente
voltado à epistemologia, mas certamente distante de uma
racionalidade baseada quase exclusivamente na figura da
dedução. Neste aspecto, seu ponto mais original é, sem dúvida,
sua teoria da Abdução, como um estágio necessário e genético
da investigação, pelo qual sistemas considerados racionalistas
passaram à margem ou sequer o mencionaram. É interessante
colocar a questão: teria a teoria da Abdução algum vínculo com
aquela unidade primária que preconizei ser um fundamento
poético da filosofia de Peirce?

Deixando por ora esta questão sem resposta, cabe
observar que neste ponto original da Lógica de Peirce aparece
um traço marcante de sua filosofia, a intenção de responder a
questões de gênese, ou seja, sobre uma arqueologia não apenas
do saber, mas, também, dos objetos do saber. Sua filosofia
desenha-se como fundamentalmente genética, também e a
propósito, conforme preconizava Schelling41, como forma de se
evitar todo e qualquer dogmatismo.

Na Fenomenologia, Peirce poderia ter concebido sua
categoria da primeiridade apenas como suporte para seu
indeterminismo epistemológico, fortemente associado à sua teoria
metafísica do Acaso [Tychism]. Entretanto, parece-me, ele
precisava ir mais longe. Mais que uma categoria da
espontaneidade, do desvio em relação à lei, da diversidade e
multiplicidade presentes nos fenômenos, a primeiridade abriga
genuinamente as ideias clássicas de liberdade e incondicionalidade,

41 Schelling, 1988, p. 30.
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mercê de seu duplo viés de um aparecer tanto pelo lado interno
quanto pelo externo ao espírito. E o grande predicado da unidade é
ser interior42, essencialmente. Mas, ao se afirmar isto e, ao mesmo
tempo, saber que a experiência que tipifica a primeiridade em seu
estado puro é de indiferenciação entre sujeito e objeto, deve-se
conjecturar que aquela unidade indiferencia duas interioridades,
tornando sua natureza essencialmente eidética.

A dissolução da consciência de si naquela experiência é,
simultaneamente, a perda da noção de exterioridade e, portanto,
tudo é experienciado como puramente interior. Não mais,
decerto, como uma interioridade confinada em um sujeito, mas
interioridade como substrato de uma unidade, de um continuum
de natureza eidética. Poder-se-ia dizer: haveria um amálgama
entre a interioridade subjetiva e a interioridade objetiva da
Natureza e, nesta experiência, toda temporalidade se esvai, toda
descontinuidade é subvertida, toda dicotomia entre objeto e
representação se desfaz. Não a solidão da autoidentidade vazia
da intuição intelectual de Fichte, mas a comunhão dada na
experiência estética de Schelling.

Primeiridade caracteriza a absoluta liberdade do espírito,
livre das constrições da existência. Dir-se-ia, agora, que tal
liberdade encerra em si um continuum de possibilidades de onde
se engendrarão existências possíveis43. A contemplação assume
status de ponto de partida pleno de um intenso significado
potencial, geneticamente silencioso. A partir desta experiência,
todavia, um caminho alternativo pode ser tomado: afirmar que
tal unidade não é mais do que um conjunto de qualidades que
somente podem ser fundadas no espírito e, portanto, teria
origem tão somente nele. Novamente aqui se adotaria uma
postura subjetivista, constituidora, onde não caberá hipótese de
simetria: somente o espírito engendra e é genético e as
qualidades nele presentes não têm origem na Natureza, mas nele
mesmo. Evidentemente, nenhuma regra impõe que se adote esta
ou outra postura. Depende uma vez mais do que se quer de uma
filosofia; depende, novamente, diria, de uma postura realista ou

42 CP 6.231 e 6.236.
43 A propósito, isso é o que aparece na cosmogênese de Peirce – veja, por
exemplo, NEM IV, p. 133-140.
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nominalista diante do mundo. De cada uma delas, penso,
decorrerão sistemas filosóficos distintos.

Supor que as formas da ciência sejam dadas pela razão
diante de fenômenos amorfos traduz uma postura filosófica
semelhante, parece-me, a supor que a beleza e o encanto da
experiência estética têm origem tão somente no espírito. Em
Hegel, recorde-se, por exemplo, que o belo só adquire sua altura
espiritual quando obra de arte, jamais enquanto belo natural.
Jamais a experiência estética constitui, para ele, uma comunhão
tradutora de uma identidade que comportaria, nos termos
adotados aqui, uma hipótese de simetria. A noite em que todos
os gatos são pardos somente assim aparece para os que,
valorizando a determinação, parecem desdenhar o fato de que
esta advém da indeterminação na qual ela está inscrita como
livre possibilidade.

É interessante, então, se constatar que o realismo, nos
termos de Peirce, aquele de teor escolástico lapidado posteriormente
pelo Sinequismo [Synechism], aparece tacitamente como uma
escolha e mesmo, talvez, como uma espécie de sentimento de
mundo. À luz desta escolha realista, aquela unidade de sentimento
é uma qualeconsciência, ou, semioticamente, um qualissigno. Mas
por que, como disse, Peirce precisaria destes conceitos? Não
bastaria, como vimos, confinar a primeiridade ao reconhecimento
das assimetrias da Natureza e de nossa congênita tendência ao erro,
no nível fenomenológico, e ao Acaso, no plano metafísico? Não
seriam estas admissões suficientes para solucionar sistemicamente
seu indeterminismo, seja ele epistemológico expresso em seu
Falibilismo, seja também o ontológico, a saber, sua doutrina do
Tiquismo? À luz de uma epistemologia puramente racionalista
talvez a unidade do qualissigno pudesse ser dispensada, e a
qualeconsciência não necessitaria ser um objeto filosófico, e lidar
com esta incômoda vagueza das meras possibilidades encerradas
no continuum da unidade poderia ser logicamente evitada. Parece-
me, contudo, que esta unidade tem uma importância cabal no
sistema de Peirce. De um lado, seu conceito é axial para sua teoria
da Abdução. Por outro lado, ela é uma espécie de fulcro para a
cosmologia do autor. Além destes aspectos, em nossa hipótese, ela
é poética por natureza.
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Evidentemente, não cabe, no espaço deste pequeno
capítulo, o desenvolvimento de uma teoria da arte ou do belo,
não obstante elas sejam, parece-me claro, extraíveis do sistema
filosófico de Peirce, a par de sua teoria do Admirável. Contudo,
talvez nos baste aqui afirmar que a linguagem poética se
caracteriza por uma desconstrução da linguagem lógica que, por
sua natureza própria, busca uma univocidade de sentido com
seus objetos, mantendo com eles uma relação de alteridade. A
poesia, a exemplo da Matemática, constrói mundos possíveis, a
partir, justamente, da ausência de dualidade, de alteridade, entre
sua linguagem e seus objetos.

Se admitirmos que a consciência poética, o estado
espiritual primário à criação, caracteriza-se por um
descompromisso com teorias que previamente estabelecem
critérios de relevância formais para a apreensão seletiva dos
fenômenos, deve-se supor que aquela unidade originária é
poética por natureza porque encerra em sua indeterminação
possibilidades de existência e um dizer a ser construído de sua
própria inefabilidade. Inversamente, quando se parte do discurso
intencionalmente cognitivo para o poético, faz-se necessária a
desconstrução da linguagem lógica, mediativa, para a posterior
conquista da linguagem poética.

Ela, a unidade originária, assim, já é in natura poética. E
aqui poesia, unidade poética, e tudo o que é da natureza da arte,
está associado logicamente, como foi dito, ao universo das
possibilidades. Se a unidade originária é expressão de liberdade,
de ser primeiro, então ela nada tem a ver com quaisquer
condicionalidades que poderiam ser advindas da necessidade
lógica. Se há algum encanto na unidade da primeiridade, um
encanto pleno de atemporalidade da natureza da poesia, Peirce
extrai desta experiência não um significado associado ao prazer
sensível que ela possa eventualmente proporcionar, refutando
teorias estéticas que confinam aquela experiência às sensações
de dor e prazer44. Há muito mais para ele nesta experiência, e
esta afirmação legitima-se em face do monumento teórico que
ele constrói celebrando seu sentimento de mundo com uma
admirável construção filosófica de mundo.

44 CP 5.112 e 5.552.
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Qual o sentido filosófico que irá dar Peirce a tal
experiência ao mencioná-la como detentora das qualidades que
são primeiras, de uma talidade [suchness] inapta a integrar
classes, generalidades, universais ou leis, justamente aquilo que
interessaria à ciência? Que interesse teria este algo primeiro
senão poético em sua natureza? Todavia, parece-me que Peirce
tenta mostrar que toda a construção teórica de sua filosofia
guardará um compromisso com esta unidade. A hipótese realista
de simetria estará mantida, numa espécie de fidelidade a um
amor de gênese. Amar o encanto da experiência estética diante
da Natureza e conceber este amor transitivo, ou seja, com o
sentimento de certeza de que o encanto não advém de si mesmo;
ele estaria além de um autoamor fundado num polo que
pretensamente se atribui o poder de tudo constituir. Mas esta
experiência irá revelar que a alteridade deverá nascer da
unidade, juntamente com a necessidade de com ela estabelecer
um diálogo, simétrico em sua forma, que requererá uma
semiótica para consumá-lo.

4 O Sistema Teórico

Para os propósitos deste texto, não cabe aqui apresentar
uma exaustiva classificação das ciências para Peirce, mas
apenas valer-se de uma classificação macroscópica que
hierarquiza a Filosofia com respeito à Matemática e às Ciências
Especiais. Assim, basta apenas considerar a tríade Matemática,

Filosofia – esta constituída pela Fenomenologia, Ciências
Normativas (Estética, Ética e Lógica ou Semiótica) e Metafísica

– e Ciências Especiais45.

4.1 A Matemática

A Matemática aparece no sistema das ciências como a
primeira delas, o que muitas vezes embaraça o entendimento da
hierarquia estabelecida entre esta ciência e a Fenomenologia.
Como a Matemática pode ser originária para a Fenomenologia,

45 Evidentemente, esta classificação é bastante mais minuciosa e para ela
pode-se recomendar, por exemplo, o excelente trabalho de Parker (2003).
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uma ciência sem afirmações categóricas e apenas inventariante das
aparências? De fato, a Matemática será uma ciência das formas
criadas na interioridade humana, onde a percepção da generalidade
será essencialmente adestrada. Aqui, tanto a geometria como a
álgebra e mesmo a aritmética irão lidar com estruturas de ordem,
criadas independentemente de quaisquer realidades.

A tentação transcendental parece sempre rondar a
reflexão sobre a natureza da Matemática, conduzindo o
pensador a uma espécie de acordo, senão explícito, ao menos
tácito com Kant. Peirce, contudo, recusa o transcendentalismo
da Matemática, considerando-a uma ciência que, embora não
seja empírica, depende de experimentação heurística sobre
signos, em face de seu descompromisso com a fatualidade de
qualquer mundo que possa aparecer à razão.

Malgrado recuse o fundamento a priori de todo
conhecimento, Peirce não se exime de reconhecer a relevância
do conceito de esquema de Kant, ao qual está fortemente
associada sua ideia de diagrama46. Esquema transcendental em
Kant reúne características de síntese do tempo, exercendo
mediação entre as categorias e os fenômenos, trazendo em si
uma natureza sensível e intelectual47.

À luz do que sugere Kant em seu esquematismo, parece-
me que este enfoque do diagrama como uma imagem do tempo
em que, de fato, o tempo está ausente para a consciência e, por
esta razão, ela pode pensar de modo sintético todos os
predicados expostos em uma unidade à visão, é um passo
importante para entender a importância heurística desta unidade,
mormente como apoio às estruturas diagramáticas das hipóteses
na etapa abdutiva da investigação.

De outro lado, é bastante interessante, também, ter-se
consciência de que em uma ciência como a Matemática, e,
certamente, assim será em todas as ciências especiais que dela se
valem, há uma importante atemporalidade do pensamento
presente nos processos heurísticos, proporcionada pelos
diagramas ou ícones gerais de relações. O relacionamento do
signo icônico com os processos criativos, por vezes tão

46 CP 3.560.
47 Kant, 1978, A 138-141/B 177-180; A 145/B 184.
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comentado, se deve, parece-me, a esta espécie de paralisia do
tempo para a consciência. Poder-se-ia, então, dizer que se os
diagramas são fundamentais para operações heurísticas e
certamente para a estruturação do argumento abdutivo, na forma
em que da Abdução se extrai dedutivamente consequências,
pode-se afirmar que sob o ambiente da terceiridade [thirdness], o
estado de consciência sob a primeiridade é fundamental. Aqui, na
Matemática, aparece, então, a razão contemplando a si mesma,
criando novas possibilidades de mundo. Esta visão da Matemática
parece-me aproximá-la da poesia e mais genericamente da Arte.
Não é esta também uma construtora de mundos e por isto mesmo
totalmente icônica, na medida mesma em que independe de
quaisquer realidades para que assuma a possibilidade de
significar? Ambas, poder-se-ia dizer, têm seu objeto interno a
seus respectivos discursos; ele é construído à medida em que a
Matemática e a Arte se fazem como linguagens. E aqui um
caminho novo se antevê para a análise da arte enquanto objeto
semiótico, embora no espaço deste capítulo não se possa
aprofundar este ponto.

Voltemos, então, a outra questão interessante: como
aquele modo de operar da Matemática pode condicionar a
pesquisa fenomenológica? Não é a Fenomenologia, cognominada
também por Peirce, como se sabe, de Faneroscopia, aquela
ciência que quase ingenuamente faz apenas um inventário de
aparências sem pretender afirmações verdadeiras? Afinal ela tem
por missão o estudo dos fenômenos em sua primeiridade e porque
ela dependeria da Matemática? Vejamos em linhas gerais, então,
como Peirce desenhou sua Fenomenologia.

4.2 A Fenomenologia e a Genética Simetria Categorial:

As Raízes de uma Teoria do Mundo

Que quesitos são requeridos para a prática desta
ciência denominada Fenomenologia por Peirce? Vejamos as
palavras do autor:

As faculdades que devemos nos esforçar por reunir para este
trabalho são três. A primeira e principal é aquela rara faculdade, a
faculdade de ver o que está diante dos olhos, tal como se
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apresenta sem qualquer interpretação [...]. Esta é a faculdade do
artista que vê, por exemplo, as cores aparentes da natureza como
elas se apresentam [...]. A segunda faculdade de que devemos nos
munir é a de discriminação resoluta que se fixa como um bulldog
sobre um aspecto específico que estejamos estudando, seguindo-o
onde quer que ele possa se esconder e detectando-o sob todos os
seus disfarces. A terceira faculdade de que necessitamos é o poder
generalizador do matemático, que produz a fórmula abstrata que
compreende a essência mesma da característica sob exame,
purificada de todos os acessórios, estranhos e irrelevantes.48

Peirce convoca o olhar do artista para que se abram os
olhos e simplesmente se vejam as coisas tal como elas se
apresentam, despindo a mente de toda forma de mediação
conceitual que, certamente, colocariam aquelas coisas sob um
quadro cognitivo temporal. Aqui, a unidade não é a forma lógica
do juízo, mas uma espécie de fusão entre qualidades e
sentimento constituindo qualidades de sentimento presentes em
um sujeito despersonalizado como tal.

A Matemática partilha com a Fenomenologia a arte de
contemplar, em que na Arte ela é desinteressada, como já bem
havia observado Kant49. Todavia, na Matemática, conforme se
conceituou, a contemplação é o recurso heurístico de operação
sobre diagramas e, portanto, comprometida com a solução de
um problema. Em ambas a temporalidade está ausente: seja na
Fenomenologia pela totalidade das qualidades presentes no
fenômeno e a ausência de mediação, seja na Matemática pela
presença simultânea dos predicados de uma relação possível.

Requer-se, também, como segunda exigência para a
prática da Fenomenologia, a atenção para algum aspecto
privilegiado do fenômeno, decerto aquilo que se apresenta
notável em seu modo de aparecer. Inicia-se nesta operação
perceptiva uma separação das qualidades, algo que insistirá
contra a consciência para seu reconhecimento. Certamente
também este quesito de atenção a pontos notáveis deve ser uma
característica das operações no interior da Matemática.

48 CP 5.42.
49 Kant, 1952, §210-20.
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Por fim, Peirce recomenda que se tenha a capacidade de
generalização do matemático, decerto porque nesta ciência da
Fenomenologia se constituirão, como se sabe, as suas três
categorias, e cada uma delas é a designação de uma classe
generalizada de fenômenos. Talvez, aqui, a Matemática incida
mais decisivamente na prática da Fenomenologia. Mas observe-
se que tal incidência não se dá propriamente como ciência, mas
como habilidade e adestramento. Constituir classes é propriamente
dita a tarefa da Fenomenologia, e é nesta tarefa que aquela
habilidade matemática surge como apoio à observação de
semelhanças e na generalização aceitável pela razão. Contudo, é
preciso frisar a independência da Fenomenologia em relação à
Lógica, e isto porque se trata de um mero inventário de
fenômenos, não um sistema de afirmações categóricas a respeito
dos dados da experiência.

Parece-me também importante realçar que Peirce busca
ampliar o conceito de experiência dentro da Fenomenologia,
considerando não apenas aquilo que afeta nossos sentidos
dando-nos uma consciência de exterioridade, mas, também,
introduzindo a ideia de uma experiência interna, onde os objetos
podem ser igualmente inventariados. Assim, as categorias tornam-
se homogêneas no sentido de caracterizarem experiências externas
e internas, não obstante, é preciso frisar, que esta consideração é
uma distinção, não uma separação. A primeiridade será a categoria
das qualidades de sentimento no seu aspecto interno e da
diversidade e variedade observada nos objetos externos. Aqui
surge um dos pontos cruciais para o fundamento da poesia oculta
no pensamento de Peirce: a unicidade categorial entre diversidade
externa e qualidade de sentimento já sugere o fundamento
cósmico-metafísico do sentimento. A unidade da qualidade de
sentimento retirando a consciência do tempo, criando para ela uma
espécie de hiato na temporalidade, uma vez que esta experiência é
de pura presentidade, conduz à conjectura sobre um similar hiato
no tempo objetivo correspondente à diversidade e assimetria da
Natureza, tendo em vista que ambos os fenômenos, sentimento e
diversidade, encontram-se sob a mesma categoria.

A duplicidade fenomenológica da categoria da
primeiridade, encerrando em si um traço da consciência e um
aspecto aparente da Natureza, nomeadamente, sua diversidade, está
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impregnada das possibilidades de um diálogo poético, um
silencioso diálogo em que há um oceano de signos transitando
indiferenciadamente do interior para o exterior, já anunciando
também com alegria o fim do dualismo entre espírito e matéria,
fazendo daquele oceano um continuum cuja substância única é
idealidade50. Esta correspondência entre diversidade e unidade das
qualidades de sentimento anuncia já, também, que aquele
continuum é heurístico por natureza, fundado na liberdade das
possibilidades da experiência estética. Aqui a liberdade da
spieltrieb de Schiller, autor que tão fortemente marcou Peirce na
juventude, exibe-se ostensivamente. Esta correspondência irá
prometer uma nova visão da Arte e da natureza metafísica da
experiência estética, pontos que, propriamente ditos, não foram
desenvolvidos por Peirce. Aqui, novamente, enfatizo que há
consequências do conceito de primeiridade muito além das de
natureza epistemológica, e afirmo que uma nova teoria da arte
surge dela, certamente merecendo mais estudos.

Ainda, mais que isto, coloca-se o problema interessantíssimo
de se mostrar que o tempo objetivo realmente encontra-se rompido
no presente, assim como na subjetividade há um hiato de tempo na
consciência que não experiencia nem a alteridade do mundo, nem o
pensamento mediativo, mas apenas qualidades em sua unidade. O
que nos importa realçar é que qualeconsciência é uma qualidade de
sentimento contínua que se indiferencia da consciência em si
mesma. Além deste aspecto central de sua caracterização, ela é
absolutamente apartada do tempo e, por esta razão, é uma
consciência de completa presentidade sem vínculos com o fluir da
temporalidade, mercê de sua incondicionalidade; ela não se
engendra do passado e, tampouco, intenciona algo para o futuro: “O
Agora é um, e apenas um”51. Assim sendo, este estado de
consciência é um continuum de possibilidades; dele não poderá
decorrer nada necessário. Ele, então, é sentimento de liberdade
indefinida que se dá num hiato interior de tempo. Ora, Peirce irá

50 Reforçando essa ideia, a homogeneidade da primeiridade, incluindo a
experiência interna e externa de espontaneidade, fornece um terreno comum
em que os signos dialogam livremente em um jogo de devaneio [play of
musement], a propósito, uma expressão criada por Peirce para destacar esse
tipo de experiência, que para ele é essencialmente heurística.
51 CP 6.231.
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mostrar que a expressão ontológica deste fenômeno da interioridade
é justamente aquele princípio de aleatoriedade na exterioridade, por
ele denominado Acaso Absoluto, responsável pela variedade e
espontaneidade da Natureza:

[...] aquele mesmo elemento lógico da experiência, o quale-
elemento que aparece internamente como unidade, quando visto
pelo lado exterior, o é como variedade.52

Onde quer que a espontaneidade do acaso seja encontrada, lá
existe sentimento na mesma proporção. De fato, acaso nada é
senão o aspecto externo daquilo que em si mesmo é sentimento.53

A Fenomenologia tal qual concebida por Peirce é uma
ciência heurística, da qual muitas conjecturas podem surgir. Do
que aparece fenomenologicamente, a saber, em uma esfera
experimental onde uma mente cognitiva está envolvida,
sugerem-se hipóteses metafísicas. Contudo, Peirce inicia sua
filosofia de uma Fenomenologia já comprometida com suas três
categorias, acarretando que toda hipótese dela surgida estaria de
algum modo pré-formada. Não obstante isso, nenhuma
necessidade é imposta nessa pré-formação. Peirce adota as
categorias como um tipo de molde para toda teoria inspirada
pela Fenomenologia associada com uma ciência das formas
gerais – isto é, a Matemática. E quando uma teoria tem a
realidade como seu objeto, sendo por essa razão ontológica,
então o que tenho denominado simetria entre mundos subjetivo
e objetivo é de algum modo legitimado pela filosofia Peirce.
Esse procedimento não necessário é o fundamento de minha
própria conjectura neste capítulo, a saber, que Peirce presta um
tributo a um sentimento poético diante de um vasto universo de
fenômenos, ao concebê-lo realisticamente com os mesmos
direitos lógicos – direitos que filosofias nominalistas apenas
reconhecem no âmbito da subjetividade. Considero um bom
exemplo desse procedimento peirciano, o qual é puramente
abdutivo, a seguinte passagem, onde há uma brilhante
conjectura de Peirce sobre uma possível ruptura do continuum
do tempo justamente no presente: “[...] o tempo tem um ponto

52 CP 6.236, grifo meu.
53 CP 6.265.
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de descontinuidade no presente [...] o passado é rompido do
futuro como o é em nossa consciência [...]”54.

Esta simetria categorial deve se estender também para a
segundidade [secondness] e para a terceiridade. Assim, a
segunda classe de experiência fenomenológica, aquela de reação
dos fatos contra a consciência, a experiência de dualidade,
introduzindo a consciência de individualidade pela distinção eu /
não eu, tem seu correlato interno no conflito do eu passado com
a consciência presente. Há uma espécie de não eu interno
constituído pelo passado vivido que possui a alteridade de um
mundo externo, caracterizando, então, fenomenologicamente,
estes dois aspectos interno e externo desta experiência.

Deste plano da aparência, engendra Peirce a formulação
de uma hipótese metafísica, tal como foi para a primeiridade a
hipótese do Acaso. Esta hipótese é a da existência, locus da
reação e dualidade não somente entre sujeito e objeto, mas
também da reação e determinação espaçotemporal recíproca dos
objetos do mundo. Assim, afirma o autor:

Embora em toda experiência direta de reação, um ego, alguma
coisa interna, seja um membro do par, atribuímos, ainda,
reações a objetos fora de nós. Quando dizemos que uma coisa
existe queremos significar que ela reage sobre outras coisas.
Evidencia-se que estamos transferindo para ela nossa
experiência direta de reação, ao dizermos que uma coisa age
sobre outra. Esta é nossa hipótese para explicar os fenômenos
– hipótese na qual, à semelhança das hipóteses de trabalho de
uma investigação científica, podemos crer como não sendo
absolutamente verdadeira, mas que é útil por nos tornar aptos
a conceber o que ocorre.55

De outro lado, a experiência de pensar mediativo é para
Peirce também fenômeno e seu correlato externo é a aparente e
parcial ordenação dos fatos do mundo através da qual aquela
atividade de mediação parece se apoiar. Daqui irá surgir a
hipótese metafísica do realismo56, a saber, de que aquela

54 CP 6.86.
55 CP 7.534, grifos do original.
56 No entanto, a postura de construir simetrias já é em si mesma realista ou,
em outras palavras, é tacitamente a adoção do realismo.
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ordenação tem um fundamento real na generalidade das leis da
Natureza. Mas, uma filosofia que se pretende genética terá
muito a explicar. Qual a origem da unidade da experiência de
primeiridade? De onde surge a dualidade da existência? Qual a
origem desta aparente ordem do mundo e, mais que isto, qual a
origem das leis da Natureza?

4.3 O Tecido da Ontologia

O conceito de realidade de Peirce tem três quesitos
principais que o enriquecem sobremaneira. O primeiro deles é o
essencial quesito da alteridade, de independência radical do real
em relação ao pensamento e a linguagem. O segundo é o
reconhecimento de que há generalidade real independente da
generalidade da linguagem, ao feitio do realismo escolástico:

Real é aquilo que possui os atributos que ele possui,
independentemente de qualquer pessoa ou grupo de pessoas
existentes pensar que ele os possua. Assim, Hamlet não é real,
uma vez que sua sanidade depende ou não de Shakespeare tê-lo
pensado são.57

Na maturidade de sua obra ele aperfeiçoa esse realismo
com a lógica dos relativos, através do que Peirce troca a noção
de classe pela de sistema58 que representará melhor seu realismo
não mais de gêneros59, mas de continua. Sua pergunta já não
será mais sobre a realidade de classes gerais:

O continuum é aquilo que a lógica dos relativos mostra ser o
verdadeiro universal. Afirmo o verdadeiro universal, pois
nenhum realista é tão tolo a ponto de dizer que nenhum
universal é uma ficção. Assim, a questão do nominalismo e
realismo toma esta forma: são alguns continua reais?60

57 NEM III 2, p. 881.
58 Cf. CP 1.69.
59 Um realismo de gêneros não implica conexões lógicas gerais entre eles,
conforme facultado por sistemas espaçotemporais contínuos. Portanto, o
Sinequismo de Peirce é uma maneira de romper com a possível desconexão
entre gêneros, colocando-os também sob possíveis relações gerais.
60 NEM IV, p. 343.
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O terceiro quesito é o da inteligibilidade das leis.
Evidentemente, a admissão do realismo das leis ou dos continua
deve possibilitar sua representação e esta possibilidade se dá, tão
somente, se houver uma conaturalidade entre pensamento e
objeto pensado, conforme afirma Peirce: “[...] o que pensamos
não pode, possivelmente, ser de natureza diferente do próprio
pensamento”61. E “Aquilo que a verdade representa é uma
realidade. Esta realidade, sendo cognoscível e compreensível, é
da natureza do pensamento”62.

A admissão desta conaturalidade no plano da razão já
tinha, a propósito, o suporte da indiferenciação entre sujeito e
objeto na experiência de primeiridade. Tanto esta conaturalidade
como a admissão de uma continuidade entre mente e matéria,
considerando-se a mente a substância fundamental do Universo,
constituem o conteúdo central do Idealismo Objetivo de Peirce.
Este idealismo quando mal compreendido, por confundi-lo com
um idealismo subjetivo, leva a uma espécie de incompatibilidade
com o realismo, pois como a realidade fundada na subjetividade,
a exemplo do que apregoam, por exemplo, Berkeley e Fichte,
poderia ser considerada independente do sujeito do pensamento e
da linguagem? Entretanto, aqui, o realismo e o idealismo de
Peirce são doutrinas que se imbricam e complementam. Um bom
projeto de filosofia deve cuidar para que uma doutrina que
resolva determinados problemas não crie arestas com outras
teorias dentro do mesmo sistema. Sob este ponto de vista, Peirce
foi um cuidadoso projetista.

Entretanto, cabe ainda acentuar que o Idealismo tem seu
mais forte suporte originado de uma pergunta sobre qual a
origem das leis da Natureza. Após contestar doutrinas e
filosofias necessitaristas63 que admitem um determinismo sem
fundamento lógico, Peirce argumenta64 que a explicação para
aquela origem só pode ser evolucionária e que as leis devem ser
resultado de um processo evolucionário e que tal processo ainda
se encontra em curso. Esta explicação, de sua vez, enseja outra:

61 CP 6.339.
62 CP 8.153.
63 CP 6.39; 6.48; 1.144.
64 CP 7.514-515.
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se há um processo de evolução, ele deve se dar segundo um
princípio na forma de uma lei que pode se desenvolver a si
mesma. Prosseguindo na argumentação, Peirce afirma que esta
lei deve ser uma tendência à generalização, uma tendência
generalizadora e que tal tendência é a grande lei da mente, a lei
de associação e de aquisição de hábitos.

Ora, afirmar que a Natureza tem a tendência à aquisição
de hábitos é reafirmar o substrato mental, de idealidade, que
permeia a realidade. Em verdade, esta argumentação imbrica-se
harmoniosamente com a teoria de que matéria é mente exaurida
e com o predicado de inteligibilidade dos processos naturais, a
saber, a conaturalidade entre estes processos e os processos de
raciocínio. A alegria poética da primeiridade em que a consciência
transita, anônima para si mesma, no universo das qualidades, na
pura idealidade, está agora estendida ao plano lógico, como
garantia de que os mundos interno e externo não são estranhos
entre si. Abrem-se as portas para um comércio de signos e a
Semiótica terá de ser suficientemente potente para dar conta dele65.

Excluída a Matemática, que é uma ciência independente
do mundo empírico, parece-me que nenhum pensador original
constrói primeiro um arcabouço teórico cuja dimensão ele não
sabe qual deverá ser, que perguntas deverá responder, assim
como um pescador não pode prever o tamanho da malha de sua
rede sem antes considerar que tipo de peixes quer apanhar. A
propósito, o rastreamento histórico dos caminhos seguidos pelo
pensador na construção de sua filosofia mostra que ele avança a
problemas de ponta e retorna a teorias de base para dotá-las de
potência suficiente para solucionar aqueles problemas.
Retomando a questão da matéria e da mente e sua matriz
comum, a idealidade, toquemos uma vez mais na teoria do
Sinequismo. Esta teoria vem para dar suporte ao Idealismo

65 Na verdade, esse poder semiótico pode ser entendido como uma estrutura
lógica capaz de lidar com o realismo-idealismo de Peirce. Sua consideração
de um objeto dinâmico dentro da semiótica é o reconhecimento de um mundo
independente em relação ao universo de signos humanos que compõem
pensamento e linguagem. O objeto dinâmico de Peirce é, de fato, um
conceito realista que, além de sua função semiótica adequada, desempenha
um papel importante contra a redução nominalista do objeto à mera
referência da linguagem.
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Objetivo, afirmando a continuidade entre matéria e mente. É
preciso perceber que esta continuidade se dá entre um contínuo
(mente) e um descontínuo (matéria). Ora, isto só será possível se
a matéria estiver sob um sistema de relações em que sua conduta
apareça como relações lógicas que irão torná-la logicamente
representável. Isto irá requerer um contínuo do tempo com seu
hiato no presente, por onde é possível a atuação do princípio de
Acaso66. O tempo, a exemplo de qualquer contínuo real,
encontra-se sob evolução e não é um contínuo perfeito, tendo,
portanto, esse ponto de descontinuidade no presente67.

A possibilidade do saber e da representação depende do
contínuo das leis. Este é um dos pontos cruciais da necessidade do
realismo. Um mundo sem leis, a saber, sem um sistema de relações
que permitam que os individuais sejam representados, não é
cognoscível. Veja-se que uma vez introduzido o pensamento
mediativo como um fenômeno, ele requer uma explicação real de
sua possibilidade, como qualquer outra das aparências
inventariadas pela Fenomenologia. E sua possibilidade apoia-se na
realidade das leis. Este parece ser o maior equívoco do
nominalismo: supor a possibilidade de se pensar coisas singulares
impondo-lhes relações gerais de gênese na linguagem. Ora, a
ausência de relações gerais caracteriza um estado de coisas de
liberdade absoluta, a atuação exclusiva do Acaso absoluto sobre as
coisas, ou, em outras palavras, um estado de caos. Mas,
evidentemente “Caos é puro nada”68, e este nada significa a
impossibilidade de qualquer terceiridade.

A intenção tácita em constituir uma filosofia genética faz
Peirce dar extrema importância ao evolucionismo, a ponto de
adotá-lo de forma radical: “É duvidoso se é possível qualquer
outra posição filosófica consistente que não a evolucionista”69. A
derivação das leis a partir do Acaso e a necessidade de se explicar
a convivência entre um princípio de ordem e outro de liberdade –
responsáveis por dois modos de ser dos fenômenos – se dá sob

66 O acaso não pode ser dependente da continuidade do tempo, pois seus
eventos não estão ligados nem ao passado nem ao futuro.
67 Cf. CP 6.86.
68 CP 5.431.
69 NEM IV, p. 140.



69

um vetor evolucionário. Aqui já está preparado o terreno para a
cosmologia, onde Peirce construirá uma teoria explicativa do
surgimento das categorias. Nela ele reconstrói a origem da
primeiridade e sua passagem para a segundidade, impossível de
exposição mesmo abreviada aqui70. A passagem desta para a
terceiridade já tinha o arcabouço explicativo da tendência do
mundo à aquisição de hábitos, dentro do tecido de idealidade que
é fundado na primeiridade. O que interessa-me acentuar é que
Peirce, na cosmogênese, evidencia que aquela unidade original
que configura, sob o ponto de vista cósmico, a primeiridade, é de
natureza metafísica. Dela, assim como se tem um eco silencioso
da liberdade originária por meio do Acaso, se tem remanescentes
as qualidades do mundo experienciadas como qualidades de
sentimento, experienciadas fora da temporalidade. Aqui, parece-
me que Peirce recupera por um outro viés o sentimento de
nostalgia que se encontra na experiência estética em Schelling.
Há uma espécie de retorno sem tempo a um princípio de onde
tudo nasce. Esta é o fundamento poético mais profundo na
filosofia de Peirce. Nele tudo se inicia, dele a dualidade é gerada,
nele a síntese da razão tem suporte.

Contudo, é preciso garantir uma força evolutiva que
saindo daquela unidade primeira ponha em movimento o mundo
e que tenha o mesmo encanto poético do início. E Peirce irá
encontrá-la na doutrina do Agapismo, o Amor Evolutivo71, que
será a força mater da evolução, reunindo-se a dois outros
princípios e constituindo a tríade Tiquismo [Tychism],
Anancismo [Anancism] e Agapismo [Agapism]72, associados
nesta ordem às três categorias. Reserva-se assim, ao Agapismo,
uma vinculação à terceiridade que, lembremos, cumpre um
papel mediador, generalizador e redutor da força bruta do
particular à unidade de um continuum cósmico, que indiferencia
mundos de natureza interior e exterior. No seu caráter
aglutinador e contínuo, o Agapismo não é um princípio que
conciliaria oposições de gênese, uma vez que elas, ao contrário,
têm uma unidade básica que garante sua conaturalidade, a

70 Em Ibri (2015a) encontra-se uma detalhada exposição da cosmologia de Peirce.
71 Examine-se o ensaio Evolutionary Love (CP 6.272-317) publicado em
1893 no The Monist (Vol.3, p. 176-200).
72 CP 6.302.
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exemplo da unidade ideal-real no interior da filosofia de
Schelling: “o amor não pode ter um contrário, mas deve incluir
aquilo que lhe é um extremo oposto”73.

O Agapismo será a doutrina que preconiza haver uma força
coagulante das ideias fazendo-as agruparem-se e crescerem por um
poder de simpatia. Esta conjectura de Peirce deve-se harmonizar
com sua teoria da Abdução. Veja-se como tal conjectura depende
semioticamente da própria teoria da Abdução e com ela se
harmoniza. Nossa capacidade de levantar hipóteses deve de algum
modo ter suporte numa teoria de mundo que, de sua vez, também é
uma conjectura metafísica, não obstante distante de uma má
metafísica que abdica da experiência. Todavia, este aparente
círculo tem, a meu ver, uma razão: as doutrinas são tão imbricadas
logicamente que parecem suportarem-se indiferenciada e
reciprocamente. O mesmo irá ocorrer entre as teorias
epistemológicas e metafísicas. Há uma evidente consistência lógica
entre o Falibilismo e o Tiquismo. Ao se reconhecer a liberdade da
Natureza como um fenômeno que tem um princípio mater, o
Acaso, e o consequente desvio em relação às leis, deve-se abdicar
de representar no signo aquilo que o objeto não contém, a saber,
precisão e total determinação de conduta. O Falibilismo vem, de
certa forma, apaziguar a ansiedade clássica pelo determinismo
epistemológico, retirando um certo peso teológico que sempre
acompanhou o conceito de Verdade.

Aquele dilema do círculo lógico das teorias deve-se,
também, a uma filosofia evolucionária que estabelece uma
hierarquia na temporalidade e que coloca a mente humana
surgindo muito depois de todo um Universo constituído,
fazendo com que a estrutura da Natureza seja condicionante de
nossas faculdades. Esta é uma das fortes razões pelas quais a
filosofia de Peirce não pode partir de um sujeito transcendental.
Deve ela naturalmente surgir deste simples e genético estar no
mundo e, se esta relação primária for de amor, deixar dele
crescer as teorias.

73 CP 6.304.
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4.4 As Ciências Normativas

A Estética de Peirce é uma das ciências menos
desenvolvidas dentro de seu sistema. Certamente não porque ele
se declarava ignorante em Arte74, pois este nunca foi, em verdade,
o objeto da Estética peirciana. Pretendeu ele dar-lhe um papel
hierárquico no interior do sistema, fazendo com que dela
dependam tanto a Ética quanto a Lógica ou Semiótica. Seu
fundamento, parece-me, já estava contido na primária experiência
estética de admirabilidade diante da Natureza. Assim, nasce o
conceito de Admirável, aquilo que certamente deve integrar para
a mente não apenas todas as faculdades em uma única unidade,
mas também os objetos da razão e da conduta. Portanto, ela não é
uma ciência do Belo, que nem sempre, a propósito, por de trás de
sua aparência, ostenta algo admirável. Contudo, o Belo pode ser a
ponte para o admirável e aqui, no pequeno espaço deste capítulo,
devemos apenas indicar que a arte pode assumir, quando
recuperada a natureza metafísica da experiência estética sob a
filosofia de Peirce, um encanto especial e um novo universo de
significação que transcenderá, certamente, a mera satisfação dos
sentidos. A evolução caminha para um sumum bonum, um ponto
tendencial coagulante da beleza, do bem e da inteligência, que
por si já requer uma conduta em que predomina o universal em
detrimento do individual. Já o vetor da mente em seu crescimento
tendencial à generalização parece trazer um aspecto ético da
conduta. Mas, como Ciências Normativas, tanto a Estética como
a Ética encerram um dever-ser que ao fim e ao cabo, juntamente
com a Semiótica, constituem parte do arcabouço teórico da
filosofia de Peirce, aquela rede de pescador que apreende os
peixes que constituem uma teoria de mundo. A Semiótica, em
particular, tão famosa criação de Peirce, não necessitaria ter
aquela ênfase na determinação do signo pelo objeto que aparece
em muitas expressões da definição de signo75, se apenas se

74 Cf. CP 5.113.
75 Dentre várias definições de signo, veja-se, por exemplo, em PW, p. 80-81,
aquela que é caracteristicamente realista: “Eu defino um signo como
qualquer coisa que é determinada por alguma outra coisa, denominada seu
Objeto e, deste modo, determina um efeito sobre uma pessoa, efeito este que
denomino seu Interpretante, tal que este último é, assim, mediatamente
determinado pelo Objeto”.
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prestasse a ser uma filosofia da linguagem ou um instrumento
para análise de signos na cultura em geral. Nesta ênfase já
aparecem novamente as raízes do realismo, tal como elas já
haviam aparecido na Fenomenologia, exigindo-se por fidelidade a
esta definição, que efetivamente se trabalhe triadicamente,
considerando-se a presença determinantemente realista do objeto
e, quando o ambiente de reflexão não for o real, que se tenha
consciência do objeto como algo construído no interior do signo.
Parece-me que o primeiro passo para melhor entender o que é
ficção é entender o que é realidade. A análise da natureza da
Arte, a meu ver, deve começar por este ponto e aqui a Semiótica
pode trazer uma contribuição muito original.

A complexificação da Semiótica para além da mera
representação verbal, superando a tradição logocêntrica da história
da filosofia ocidental, evidencia que a concepção de mundo já
prenunciada na Fenomenologia por meio da homologia das
categorias, dentro do que denominei hipótese de simetria, requeria
para seu conhecimento uma estrutura teórica dialogante, em que os
signos naturais significassem e em que os processos da Natureza
pudessem ser representados dialogicamente. Assim, a ciência será
não uma invenção de teorias, não obstante assim o possa ser na
etapa abdutiva da investigação.  Ela antes terá por tarefa a
descoberta de leis. Entre estes dois termos, invenção e descoberta,
se encontra a distinção dos pressupostos nominalista e realista.

Dentro das etapas da investigação semiótica, a abdução, a
dedução e a indução, a Abdução surge como o argumento detentor
de todo o conteúdo novo do saber, e Peirce é enfático ao afirmar
que a dedução e a indução não têm potência heurística76. É então a
Abdução um argumento que sob a primeiridade, no interior da
terceiridade, traz todo o conteúdo novo do saber, ou, utilizando-se
um termo de Kant, somente ele é sintético. A síntese não se
encontra mais em um eu constituidor, na transcendentalidade do eu
penso, mas na liberdade de um puro jogo de conjecturar, de
articular novos signos em teorias que, não obstante tenham um alto
grau de erraticidade, apresentam um espantoso índice de acerto.
Esta capacidade de adivinhação dos caminhos da Natureza faz

76 Examinem-se, por exemplo, CP 5.171 e 6.475 e HP II, p. 899-900. Ver,
também, cap. VI deste livro.
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Peirce compará-la à habilidade dos animais em encontrar seus
caminhos de sobrevivência, atribuindo ao ser humano a faculdade
do instinto: “Nossa capacidade de adivinhação corresponde aos
poderes musicais e aeronáuticos dos pássaros; isto é, tal capacidade
está para nós como aqueles poderes estão para eles, o mais elevado
de nossos poderes simplesmente instintivos”77.

Peirce, por vezes, permite-se um momento explícito de
poesia ao dizer que no momento abdutivo o pesquisador deve
“sentar-se e ouvir a voz da natureza até que você apreenda sua
tonalidade [...] A invenção da hipótese correta requer gênio –
um jardim interior de ideias que irá fornecer o verdadeiro pólen
para as flores da observação”78. Esta apreensão da tonalidade
proporciona também dizer que “a mente do homem deve ter sido
afinada à verdade das coisas, a fim de descobrir o que ele tem
descoberto. Esta é a própria fundação rochosa da verdade
lógica”.79 Evidentemente, para um lógico de formação clássica
estas afirmações devem soar insólitas. Mas Peirce, partindo
daquela unidade estética originária, introduz o valor lógico das
qualidades de sentimento, dando-lhe sentido ontológico no
interior da categoria da primeiridade. Decorre daí esta
valorização da liberdade da mente como heuristicamente
fundamental para a descoberta de teorias. E tudo que em Peirce
é originário, primeiro, desenvolve-se sob este manto de
liberdade próprio de um jogo poético. E este conceito de jogo é
fundamental para a compreensão do fundamento poético na
filosofia de Peirce.

4.5 O Conceito de Jogo

Há uma certa ocupação agradável da mente que, por não ter
um nome distintivo, concluo não ser tão comumente praticada
como o deveria; adotada moderadamente, digamos, alguns
cinco ou seis por cento da vida consciente de alguém, talvez
durante um passeio, é bastante relaxante para recompensar o
tempo dispendido. Uma vez que ela não envolve qualquer
propósito senão o de deixar de lado todo propósito sério,

77 CP 7.48.
78 N II, p.222.
79 CP 6.476.
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tenho, algumas vezes me inclinado a considerá-la uma espécie
qualificada de sonho; mas para algumas mentes tão desafeitas
à vagueza e ao sonho, tal designação seria por demais
excruciante. Ela é de fato Puro Jogo. Porém, o Jogo, todos
sabemos, é um exercício vivo de nossos poderes. O Puro Jogo
não tem regras, exceto esta própria lei de liberdade. Ele sopra
para onde quiser.80

No conceito de Puro Jogo Peirce revela na letra de sua
obra madura o espírito do pensamento do filósofo-poeta alemão
Schiller (1759-1805)81, do qual se imbuiu em sua juventude.
Encontra-se na Educação Estética82 a ideia de jogo, em que o
espírito humano experiencia sua liberdade, seja pelo passeio
incondicionado da mente pelas ideias sem qualquer propósito,
seja como contemplação estética, exercendo a plenitude de um
impulso lúdico [spieltrieb] que é síntese cabal entre os universos
formal e sensível. Seja em Schiller, seja em Schelling ou em
Peirce, encontra-se a contemplação na forma de uma
experiência marcada pela liberdade83, em que a mente
simplesmente devaneia em absoluto estado de primeiridade.

80 CP 6.458.
81 Em CP 2.197, Peirce escreve: “Há quarenta e sete anos atrás empreendi
uma exposição das Aesthetische Briefe de Schiller a meu caro amigo Horatio
Paine. Dispendemos todas as tardes por longos meses sobre elas, dissecando-
as em pedaços do modo como nós, jovens, sabíamos fazê-lo. Naqueles dias li
vários trabalhos sobre estética; mas, no todo, devo confessar que, como
muitos lógicos, aprofundei pouco o assunto [...] E então, estética e lógica
pareciam, à primeira vista, pertencerem a universos diferentes. Apenas bem
recentemente tornei-me persuadido de que aquela visão era ilusória, e que
pelo contrário, a lógica necessita do auxílio da estética”. Em 1857, Peirce,
então com dezoito anos incompletos, escreveu um pequeno ensaio sobre as
Cartas de Schiller, comentando o conceito de jogo (W 1, p. 10-12). Na obra
publicada de Peirce, a exemplo do que já comentamos com respeito a
Schelling, são muito breves e pouco elucidativas as menções a Schiller;
contudo, em PW, p. 77, encontra-se: “Com relação à palavra ‘jogo’, o
primeiro livro de filosofia que li [...] foi Aesthetische Briefe de Schiller, onde
ele provocou tamanha impressão em mim a ponto de ter completamente
marcado minha própria noção de ‘jogo’ até hoje”.
82 Schiller, 1967, cartas XIV e XV.
83 “A contemplação (ou reflexão) é a primeira relação liberal do homem com
o mundo que o circunda”; (Schiller, 1990, Carta XXV, p. 129). As relações
entre Peirce e Schiller são exploradas por Barnouw (1988), que vê no autor
alemão uma das origens possíveis do pragmatismo.
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É no famoso ensaio A Neglected Argument for the
Reality of God84 que Peirce desenvolve esta ideia de [play of
musement] sob o qual desfilam diante dos olhos os três
universos da experiência: o encanto da unidade experienciada
como qualidades de sentimento, a presença forte da existência
das coisas diante da consciência, e a observação de uma certa
ordem e regularidade, cujo aprofundamento irá requerer a
reintrodução da consciência no tempo:

O alvorecer e o crepúsculo muitas vezes convidam ao
Devaneio [...]. Ele se inicia passivamente, embebendo-se da
impressão de algum recorte de um dos três Universos. Mas a
impressão logo se torna observação atenta, e a observação,
devaneio, e o devaneio, um dar e receber de uma comunhão
da interioridade consigo mesma. Se as observações e reflexões
se especializarem em demasia, o jogo se converterá em um
estudo científico; e este não poderá ser trilhado em alguns
poucos e peculiares minutos.85

Despida de mediação diante do espetáculo da Natureza, a
mente encontra-se absorvida por aquele espírito schellinguiano
da primária experiência da intuição estética, torna-se um palco
para um jogo livre de sentimentos e ideias, abrindo-se para um
continuum de possibilidades. É sob este ambiente de uma
profunda experiência estética que Peirce irá fundar sua hipótese
sobre a realidade de Deus, evidenciando como aquela
experiência vai aos poucos se tornando heurística. Há aqui a
evidência de um elemento primário de admirabilidade que é
gênese do trabalho da inteligência em que Peirce mostra, a meu
ver, a raiz da originária inspiração de sua obra, o fundamento
poético de sua filosofia, de uma poesia que não se prende tão
somente às qualidades, mas também às formas, numa integração
de todas as nossas humanas faculdades:

84 CP 6.452-493.
85 CP 6.459. O aspecto reflexivo do devaneio aparece também em outra
passagem em que Peirce evidencia ter absorvido o espírito das belas imagens
do romantismo: “Entre no seu barco de devaneio, empurre-o para o lago do
pensamento e deixe a respiração do firmamento inflar sua vela. Com seus
olhos abertos, desperto para o que está em volta ou dentro de você, inicie
conversação consigo mesmo, pois isto é absoluta meditação.” (CP 6.461).
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Permita-se ao devaneador, por exemplo, após apreciar bem, na sua
amplitude e profundidade, a inefável variedade de cada Universo,
voltar-se para aqueles fenômenos que são da natureza das
homogeneidades dos vínculos entre cada um deles; que espetáculo
irá se desenrolar! Apenas como menção, eu poderia assinalar que
cada pequena parte do espaço, conquanto remota, está
amalgamada a todas as outras que lhe são vizinhas, sem qualquer
exceção através daquela imensidão. A matéria da Natureza é do
mesmo tipo elementar em todas as estrelas e (exceto por variações
de circunstâncias), o que ainda é mais maravilhoso, prevalece,
aproximadamente, a mesma proporção de diferentes elementos
químicos ao longo de todo o universo visível.86

O espetáculo da Natureza parece também em Peirce
suscitar o início de todo conhecimento, como o foi nos
primórdios da filosofia, tal qual bem observou Schelling. Aquele
pressentimento originário que permite Schiller dizer: “Numa
palavra, não se pode mais perguntar como ele (o homem) passa
da beleza à verdade, pois esta já está em potência na primeira”87.

5 Síntese Temática

A poética tácita de Peirce que procuro aqui mostrar está
profundamente influenciada, sob meu ponto de vista, por sua
religiosidade. Sabe-se que Peirce era um homem de espírito
religioso e cremos que a primeiridade é o tecido de fundo onde
aquela poética primária encontra-se com um sentimento de
religiosidade, dando à experiência estética sua dimensão
metafísica. Se há uma ideia de Deus na obra de Peirce, essa sem
dúvida tem origem naquela experiência do jogo do devaneio [play
of musement] em que a mente dialoga em liberdade com a
Natureza, contempla-a e a apreende na totalidade das faculdades.

Exteriorizando-se como obra de arte, o Absoluto de
Schelling introduz-se no tempo como uma obra de arte, a
Natureza, tornando-se mente visível88. Não seria o Absoluto em
Peirce também dado nesta experiência de contemplação e

86 CP 6. 464.
87 Schiller, 1967, Carta XXV, p. 189.
88 Em Schelling (1988, p. 42), se lê “A Natureza seria a Mente tornada
visível, e a Mente a invisível Natureza”.
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maravilhamento?89. Se há este ponto de partida de natureza
estética em sua filosofia, Peirce mantém-se fiel a ele na
construção de suas teorias: há, a meu ver, outra qualidade
estética em seu pensamento, a saber, a consistência lógica no
todo do sistema, o modo como as doutrinas de imbricam e se
suportam reciprocamente. Submetendo-se à afiada pedra de
amolar do Pragmatismo, que garante significação90 às teorias, o
sistema exibe uma espécie de harmonia que resgata uma beleza
grega fundada na elegância de suas formas. Uma terceira
qualidade estética encontra-se na ideia de Universo que sua
ontologia finaliza por construir. Há, então, em Peirce, ao menos
três expressões de caráter poético: aquela dada geneticamente na
primeiridade e que irá espraiar-se pelas outras duas categorias, a
da própria arquitetura de seu sistema teórico e a do Universo
revelado pelo sistema.

E a concepção de um belo Universo, permeado pela
inteligibilidade, por inteligência e liberdade, um Universo
evolutivo que cresce simultaneamente em diversificação e
ordem sob o continuum da idealidade, é um Universo em que
cabe uma divindade, onde um Deus pode ser filosoficamente
pensado. De fato, um universo de dicotomias, guiado pela
necessidade, coalhado de fatos inexplicáveis e de arestas
lógicas, não pode receber uma divindade91:

Supomos que aquilo que não examinamos é similar àquilo que
examinamos, e que aquelas leis são absolutas e que todo o
universo é uma máquina ilimitada operando através de cegas leis
da mecânica. Esta é uma filosofia que não deixa espaço para um
Deus! De fato, não! Ela faz, mesmo da consciência humana, cuja
existência não pode ser negada, uma perfeita inutilidade e um
flâneur sem função no mundo, com nenhuma influência possível
sobre qualquer coisa – nem mesmo sobre si mesma.92

89 Em CP 6.493 se lê: “com relação a Deus, abra seus olhos – e seu coração
que também é um órgão perceptivo – e você O verá”.
90 Cf. Ibri, 2015a, cap. 6.
91 É bem provável que a concepção de Universo de Peirce tenha sido pensada
de um modo favorável a uma ideia inteligível do Absoluto. Este é um bom
tema para uma futura pesquisa.
92 CP 1.162.
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A mais cara, preciosa e, para alguns, sagrada experiência, a
de unidade, de conaturalidade entre homem e Natureza, é celebrada
no sistema filosófico de Peirce, muito além de qualquer problema
epistemológico. Ele leva à radicalidade, sem concessões, o
compromisso com tal unidade. Poética em sua natureza, chão de
toda heurística, ela se faz no silêncio da contemplação, convidando
posteriormente à alegria de pensar criativamente.

Mesmo que na obra de Peirce se encontrem poemas ou
quaisquer obras de arte elaboradas por ele, parece-me que estas não
seriam as manifestações por meio das quais ele teria genuinamente
prestado um tributo a seu sentimento poético de mundo. Sua
homenagem ao sentimento profundo de maravilhamento
[musement] foi conceber um sistema filosófico em que as doutrinas
se imbricassem de modo logicamente notável, permitindo que o
encanto no plano sensível agora tivesse a forma da inteligência. E
este talvez tenha sido seu maior poema. A poesia qua poesia ele
deixou para os que pudessem escrevê-la como tal. Sem dúvida
podemos cuidar de nossos jardins93, mas talvez, próximos às
flores, possamos também encontrar um novo fundamento poético
para prosseguirmos nossa reflexão filosófica.

93 Leia-se o brilhante artigo de Houser (2003).



III - Sementes Peircianas para uma Filosofia
da Arte94

Os estudiosos da obra de Peirce sabem que ele não legou
uma reflexão sobre Arte. Suponho neste capítulo que ele poderia
tê-lo feito, uma vez que, na maturidade de sua obra, já havia ele
construído um vasto e complexo sistema teórico à luz do qual
uma filosofia da arte poderia ser pensada. Tal filosofia, creio,
seria mais direcionada a uma ontologia da arte que a uma análise
de seu conteúdo histórico, em face das características próprias do
pensamento peirciano. Suponho, também, que Peirce contemplaria
uma consideração sobre as diversas formas de expressão artística,
distinguindo cada uma delas por sua especificidade semiótica, seu
potencial semântico, seu significado metafísico. Evidentemente,
esta filosofia não escrita teria de se inserir harmonicamente em
seu sistema teórico. Neste capítulo, busco enumerar algumas
sementes que Peirce deixou para se pensar uma filosofia da arte
que, repito, conjecturo que ele poderia ter escrito se tivesse
vivido alguns anos mais.

Peirce nos legou uma filosofia não antropocêntrica, algo
bastante raro em uma contemporaneidade dominada por um
pensamento que ou elege o sujeito como eixo constituidor de
sentido, ou se centra em sua versão linguística: a linguagem
torna-se, neste caso, o foco da análise filosófica. Ambas
alternativas são completamente não peircianas – certamente,
seguindo o vetor crítico que sempre pautou suas análises da
história do pensamento, ele as classificaria como nominalistas.
As escolhas de Peirce para constituir uma filosofia vão a outras
direções. E ouso dizer que as sementes que ele deixou para se

94 Este capítulo baseia-se em texto publicado de minha autoria: Sementes
peircianas para uma filosofia da arte. Cognitio: Revista de Filosofia. São
Paulo: Centro de Estudos de Pragmatismo, v.12, n.2, 2011a, p. 205-219.
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pensar uma original filosofia da arte em muito se credenciam
por tais escolhas. Seu antinominalismo não foi gratuitamente
crítico, oferecendo, de fato, alternativas realistas para uma
leitura do homem e do mundo em que vivemos. Deve-se ter em
conta, também, que Peirce combina seu realismo com um
idealismo, doutrinas que se colocam antagônicas e mutuamente
excludentes segundo leituras que não retornam às raízes
historicamente genuínas da querela dos universais e tampouco
refletem sobre idealismos de teor objetivo, como os de Platão,
Aristóteles e Schelling. Neste ensejo, penso ser importante
chamar a atenção daqueles que há pouco adentraram o
pensamento peirciano ou eventualmente que pretendem fazê-lo.
Peirce é um pensador erudito em história da filosofia, mas não
apenas isso. Sua filosofia busca solucionar as questões mais
clássicas que permearam a tradição do pensamento ocidental e,
por esta razão, ela dialoga com as grandes filosofias inscritas na
história. Penetrar a fundo em seu sistema teórico irá, então,
requerer um estudo atento de seus interlocutores e somente este
estudo detido da história da filosofia permitirá um acesso ao
grande edifício da filosofia de Peirce. Uma coisa é pensar um
tema à luz de uma doutrina, outra, sob um complexo sistema de
doutrinas que se entrelaçam. Somente com esta estratégia
sistêmica as sementes que pretendo enumerar neste capítulo
poderão ser reconhecidas como tal, assumindo, assim, o que
suponho ser seu mais amplo sentido.

1ª Semente: O Papel da Matemática

Penso que a hierarquia das ciências na classificação de
Peirce já delineia, de certa forma, os rumos de sua filosofia.
Tomemos, para reflexão, a grande tríade: Matemática, Filosofia e
Ciências Especiais. A Matemática, embora ocupe o topo na
classificação das ciências em Peirce, não é para ele o modelo ideal
para uma filosofia clara e distinta, ansiosa por precisão e certeza,
garantidora de universalidade e necessidade estritas, tal como
ocorre na tradição da história das ideias. Colocar a Matemática em
primeiro lugar é, segundo a definição que ele empresta de seu pai,
Benjamin Peirce, iniciar tudo por uma “ciência dos mundos
possíveis”. Ela, nesta posição, simplesmente irá adestrar a mente
humana na arte de ver relações, de separar o que é relacional
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daquilo que não é, distinguir com clareza o geral do particular. É
dela também a tarefa de buscar consistência lógica e harmonia
estruturais, de fazer o olho trabalhar heuristicamente com o
pensamento na construção de diagramas, de exercitar a criatividade
na invenção de caminhos para demonstrar uma hipótese. A teoria
dos diagramas de Peirce, fortemente inspirada no esquematismo de
Kant95, realça a Matemática em sua tarefa de criação de formas
gerais que dotarão a percepção humana desta competência. A
Matemática acaba se constituindo, a par de ensinar a perceber e
generalizar predicados dos objetos, também em exercício lúdico de
criar e imaginar, não em algum sentido meramente diletante, mas
realmente indispensável à sua própria prática.

Iniciar a filosofia por uma Fenomenologia já é recusar, a
meu ver, um início por qualquer exercício abstrato da racionalidade.
Acentua-se esta afirmação pelo fato da Fenomenologia ser uma
ciência que nada afirmará categoricamente, apenas inventariará os
modos pelos quais a experiência de mundo se dará. A presença
tácita da Matemática na Fenomenologia se evidenciará pelo preparo
da mente humana para olhar os fenômenos em sua presentidade
como totalidade, atentar para características notáveis que
potencialmente poderiam ser generalizadas, e a efetiva
generalização de predicados comuns a todos os fenômenos.
Generalizar, neste sentido, é encontrar formas universais sob as
quais os fenômenos ocorrem. A propósito, a prática
fenomenológica não poderia adotar outro procedimento, uma vez
que a experiência humana, plena de idiossincrasias, repugnaria
generalizações segundo sua contingência. Peirce irá encontrar três
formas gerais, que ele denomina, como se sabe, modos de ser ou
categorias. Tais três categorias constituirão uma espécie de eixo
central em torno do qual todas as demais ciências se desenvolverão.

Esta formulação da Fenomenologia peirciana como
ciência puramente conjectural sobre aparências a fará diferir de
outras concepções de Fenomenologia, tais como as de Kant,
Hegel e Husserl. Em Kant, os fenômenos se apresentam como
pura segundidade; eles não exibem uma regularidade em si
mesma e, por esta razão, não podem ser alçados a uma
terceiridade metafísica, senão submeterem-se a uma terceiridade
transcendente imposta pelo sujeito.

95 Ver cap. VI deste livro.
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Hegel, de sua vez, vê em sua Fenomenologia uma
dialética da história como saga humana direcionada ao
crescimento do conceito, a uma terceiridade confinada apenas
ao signo, mas negada ao objeto enquanto Natureza. Os
processos naturais seriam dialéticos, até o limite, segundo
Hegel, do modo como a razão humana deve conhecer o mundo.
Mas o mundo como tal não participa da causa final que é a
revelação do Absoluto, ele é apenas o palco onde a história dos
homens acontece. Husserl propõe o importante processo de
despir a mente do conceito96, a prática da epoché, para uma
espécie de desintoxicação da mente frente ao fenômeno pela
suspensão da atividade de julgar, visando justamente vê-lo em
sua apresentação pura, em si mesmo, de tal modo que o conceito
pudesse ser renovado mediante este apresentar da verdade
fenomênica dos objetos.

Fora do alcance deste capítulo, é evidentemente
interessante examinar tais distinções com respeito à
Fenomenologia de Peirce97, cabendo aqui apenas assinalar que
toda a arquitetura que se segue à Fenomenologia de Peirce está
com ela comprometida. Já nela se prenunciará a necessária
simetria das categorias98 advinda da hipótese peirciana de uma
realidade constituída por um idealismo-realismo. O conceito de
fenômeno será considerado, indiferenciadamente e
isomorficamente, como pertencente tanto às experiências
associadas a objetos externos à mente quanto àquelas
relacionadas ao mundo interno humano, requerendo, na
formulação da Metafísica, que as mesmas formas categoriais
deem conta de ambos os mundos99. Em verdade, já o iniciar de
uma filosofia pela Fenomenologia implica em partir de um
mundo no qual se está inexoravelmente inserido. Este quesito,
por si só, conquanto credencie necessariamente os rumos que a

96 Em Peirce tal processo é também requerido para o reconhecimento dos
fenômenos de primeiridade.
97 Confira-se, exemplarmente: Spiegelberg (1956).
98 Emprego a expressão “simetria das categorias” para caracterizar sua
validade indiferenciada aos universos da subjetividade e objetividade.
99 Aqui associei ao predicado interno o termo humano, tal como aparece na
Fenomenologia de Peirce. Sugiro, contudo, reservar o termo subjetividade para
designar interioridade humana, de modo a estender o conceito geral de interioridade
a todo o real, tal como demanda o desenvolver da cosmologia de Peirce.
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filosofia de Peirce irá tomar, não o faz de modo suficiente. Tais
rumos dependerão de escolhas100, e estas creio dependerem do
que o filósofo quer para constituir uma filosofia. A obra madura
de Peirce irá consolidar suas escolhas.

Defendo que não há contexto teórico dedutivo que tenha
obrigado Peirce a constituir o sistema filosófico estruturado no
realismo-idealismo sintetizado em seu Sinequismo ou teoria da
continuidade. Poder-se-ia dizer que tal estrutura é francamente
favorável às justificativas de sua teoria heurística ou Abdução,
pelo que Peirce nutria uma quase obsessão, pode-se mesmo
dizer. De fato, ela o é; todavia, ela, a meu ver, acarreta muito
mais que isso, a saber, uma visão poética de mundo igualmente
favorável ao desenvolvimento de uma filosofia da arte. Neste
sentido, parece-me que é Peirce quem consuma um sistema
teórico que inclui o ideal romântico de Schelling de conceber a
Natureza, de um lado, como um ser vivo com os mesmos
direitos lógicos101 que o homem, e, de outro, como obra de arte
em sua inesgotável exibição de espontaneidade criadora. Peirce
realiza esta tarefa mercê não apenas de seu agudo repertório em
Lógica e adestramento científico, mas, igualmente, de sua
extrema sensibilidade para perceber a face do mundo que não
cabe em uma lógica da necessidade e, portanto, em uma
racionalidade meramente dedutiva.

A propósito, como se sabe, o termo espontaneidade está
associado à primeira categoria, aquela que, entre as três, chama
mais a atenção daqueles que pensam no aspecto mais sensível
dos fenômenos, suas qualidades qua coisa, como cores, sons etc.
Outros estudiosos a veem como a fonte do indeterminismo
ontológico de Peirce – o modo de ser do Acaso. Poucos, todavia,
neste último caso, atentam para o fato de que Acaso é, segundo
a definição de Peirce, um princípio metafísico de distribuição
das qualidades nas coisas, e que apenas pode atuar na medida
em que há um mundo externo de individuais existentes,
associado, é sabido, à segundidade. Somente o estudo da
cosmologia do autor vem ensinar que a primeiridade antecede a
segundidade, como uma espécie de mundo de natureza interior

100 Abordo este aspecto das escolhas feitas por Peirce, também, no cap. II deste livro.
101 Chamo aqui “direitos lógicos” à consequência da admissão realista – idealista
da simetria das categorias.
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que antecederia um mundo exterior. É explícita a menção de
Peirce a esta antecedência em sua cosmologia: “[...] o mundo
interno foi primeiro, e sua unidade advém daquela primeiridade.
O mundo externo foi segundo [...]”102.

A filosofia de Peirce irá requerer a adoção de um
conceito de interioridade distinto de subjetividade – de fato, este
será um caso especial daquele. Voltarei a este tema mais
adiante. Contudo, quis aqui afirmar este aspecto da primeiridade
como categoria de natureza interior, para realçar que ela é
originariamente unidade, e unidade, este termo clássico em
filosofia, tem a propriedade lógica de ser contínua. Toda a
tessitura conceitual deste caráter de continuidade da
primeiridade que a faz de natureza interior encontra-se
fundamentada na cosmologia de Peirce.

2ª Semente: Um Hiato no Tempo

Um dos pontos chaves do que em Peirce se poderia definir
como experiência estética está no fenômeno de contemplação, em
que todo aparato judicativo da mente se torna desmobilizado em
função da desnecessidade de mediação. Quando o mundo não
reage, não se opõe por não aparecer fenomenicamente como
alteridade, a linguagem deixa de ser mediadora, tornando-se, como
único espaço lógico que lhe resta, possivelmente descritiva103.
Contudo, mesmo esta descrição implica em recognição e, deste
modo, um fluxo de temporalidade na consciência se estende do
passado para o futuro, na medida em que a tal futuro, ao menos,
associamos uma expectativa de permanência daquilo que
observamos como regular no passado. Na ausência de alteridade, a
consciência pode fruir os fenômenos na sua pura qualidade, ter
com eles uma relação de unidade em que a dualidade ego / não ego
se desfaz. Fenomenicamente, então, contrariando a tendência

102 NEM, p. 141.
103 O termo descrição tem sido utilizado por escolas nominalistas
descomprometidas com uma possível função de verdade presente na
linguagem, a saber, seu caráter representativo por correspondência com o
objeto. Uma descrição não parece conter o necessário quesito de
previsibilidade que está implicado nos esquemas cognitivos, suscitando um
sentido fático meramente narrativo do que está e esteve diante dos sentidos.
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majoritária das interpretações da obra peirciana, as categorias não
são onipresentes, mas podem se caracterizar na sua tônica
principal, a saber, unidade de consciência como pura primeiridade
e reação bruta como pura segundidade. Ambas, em seu aspecto
característico de experiência, são imediatas e, deste modo, não
envolvem o tempo. Somente a terceiridade traz a temporalidade
para a consciência e nesta categoria é que as outras duas coabitam.
Peirce parece-me bastante claro quando comenta a ausência do
tempo que caracteriza a experiência interior de primeiridade:

Vá sob a abóbada celeste e olhe para o que está presente tal como
aparece aos olhos do artista. O modo poético aproxima o estado
no qual o presente surge como presente [...] o presente é apenas o
que é, sem considerar o ausente, sem relação com o passado e o
futuro [...] A qualidade de sentimento é o verdadeiro
representante psíquico da primeira categoria do imediato tal qual
é em sua imediatidade, do presente em sua positiva e direta
presentidade [...]. A primeira categoria, então, é Qualidade de
Sentimento ou o que quer que seja tal como é, positivamente, e
sem relação com nada mais.104

Este pêndulo da consciência entre tempo e não-tempo não é
importante apenas sob o ponto de vista da epistemologia na obra
peirciana105, mas lança sementes para a consideração de uma
experiência desinteressada106 com respeito a seu objeto.
Simplesmente olhar para o mundo em sua apresentação como pura
presentidade, cumprindo o que Peirce denomina a primeira
faculdade necessária para a prática da Fenomenologia, muito
comum, afirma ele, entre os artistas, torna desnecessário o
desenvolvimento de mediações que seriam indispensáveis no caso
da experiência de segundidade, portanto, diante de alguma forma de
alteridade. De fato, quando temos interesse em algum objeto
específico, perdemos uma espécie de totalidade proporcionada por
um qualissigno que se constitui a partir da mera contemplação, uma
vez que o tempo toma a consciência e o insere no universo da

104 CP 5.44; EP 2, p. 149.
105 Fundamental para a compreensão do conceito de juízo perceptivo e das
vantagens heurísticas dos diagramas.
106 Este caráter “desinteressado” da experiência estética aparece como tal em
The Critique of Judgment de Kant (1952) e no livro 3 de The World as Will
and Representation de Schopenhauer (1969).
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representação cognitiva. No esforço cognitivo ou no hábito
recognitivo, a consciência está separada do objeto para observá-lo
segundo alguma forma de mediação, alguma forma simbólica.
Querer algum fim e, com isso definir uma conduta, deve mobilizar
a vontade e, sempre que ela se interpõe em nossa relação com os
fenômenos, interpõem-se concomitantemente o tempo e nossa
separação com respeito ao mundo. Neste ponto, Fichte e
Schopenhauer estavam parcialmente certos: a reação do mundo, a
segundidade no vocabulário de Peirce, aparece sempre que
queremos algo. Dizemos parcialmente porque o determinismo
Iluminista que acompanhou o idealismo alemão, do qual é exceção
apenas Schelling, não poderia conceituar a acidentalidade do fato
independente da vontade: não apenas agimos sobre o mundo
provocando sua reação, como também ele age sobre nós, invadindo
insolentemente a vida humana, quebrando a paz dos afetos ou
denunciando como absurda nossa pretensão de tudo mediar
racionalmente. Mas este reconhecimento do Acaso como força viva
nos fenômenos requereria um realismo como pressuposto
ontológico, algo que, uma vez mais excetuando Schelling, de Kant
a Schopenhauer não se encontra no idealismo alemão, período da
história com o qual Peirce dialogou intensamente. Sobre este ponto,
discorrerei mais adiante, tratando o indeterminismo de Peirce como
uma de suas sementes para uma filosofia da arte.

A semente do hiato no tempo caracteriza-se, então, pela
experiência de presentidade. Ela subtrai a consciência do tempo
e a faz ser a unidade de uma qualeconsciência; semioticamente,
um qualissigno. O ponto interessante aqui é o que proporciona o
realismo de Peirce ou aquilo que chamei de simetria das
categorias, a saber, que este hiato do tempo na consciência de
primeiridade encontra-se, à luz daquela simetria categorial, na
realidade do objeto: o tempo real tem uma descontinuidade no
presente107. De fato, sob uma justificativa simples, a atuação do
Acaso nos fenômenos não pode ocorrer por sua inserção no
fluxo do tempo, uma vez que ele produz, por si só, eventos

107 Veja-se CP 6.86, onde Peirce afirma: “[…] tempo tem um ponto de
descontinuidade no presente. Essa descontinuidade aparece de uma forma em
ações conservativas, onde o instante presente difere absolutamente de todos os
outros instantes, enquanto aqueles outros apenas diferem em grau; e a mesma
descontinuidade aparece em outra forma em toda a ação não conservativa, onde o
passado é rompido do futuro como o é em nossa consciência [...]”.
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independentes no tempo e, portanto, independentes de qualquer
relação antecedente-consequente em geral. Por conseguinte, o
tempo deve conter uma descontinuidade no presente, por onde
este princípio denominado de Acaso tem acesso à existência na
qual distribui qualidades. Esta consequência da Metafísica de
Peirce faz corresponder dois hiatos no tempo, a saber, no que os
antigos gregos denominavam kairós, tempo interno, e Chronos,
tempo externo. Mais que isso, a simetria categorial impõe que à
unidade interior da pura experiência de primeiridade correspondam,
como produtos do Acaso, diversidade e assimetria no mundo
externo. São claras as palavras de Peirce sobre este ponto: “E
assim é que aquele mesmo elemento lógico da experiência, o
quale-elemento que aparece internamente como unidade,
quando visto pelo lado exterior, é visto como variedade”108.

3ª Semente: Acaso e Criatividade

A diferença das condições de cognoscibilidade da
realidade entre uma escola nominalista e outra realista
certamente não se faz apenas no quesito de que tal realidade se
apresente como fenômeno, ou seja, que apareça como objeto de
experiência. Conquanto esta condição do aparecer, embora
necessária, satisfaça, por exemplo, Kant, ela não será suficiente
para Peirce. Seu realismo requererá que os fenômenos se
apresentem segundo alguma lei real para que possam ser
cognitivamente pensados. A competência representativa do
signo em sua generalidade dependerá de uma generalidade real
que submeta o fenômeno a uma ordem dotada de alteridade.
Kant não pode absolutamente admitir isso. Para Kant, toda
ordem dos fenômenos advém das estruturas lógicas a priori;
esta é a solução que a filosofia transcendental dá ao ceticismo de
Hume. Tivesse Kant passado do reconhecimento de que o
incondicionado em si mesmo não é cognoscível, para a
conclusão alternativa de que o condicionado em si mesmo o é,
ele teria salvado o realismo da ciência clássica, de fato a musa
inspiradora de sua primeira Crítica. Não teria ele, então, incidido
em um complexo nominalismo que introduz definitivamente a

108 CP 6.236, grifo do original.
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figura de um sujeito constituidor, e com ele uma forte influência
em todo o nominalismo que grassa na filosofia contemporânea.

Peirce, fiel a seu realismo, considera o absolutamente
incondicionado inapto a constituir qualquer realidade que tenha
algum sentido109. Para ele, contudo, uma realidade que possa
significar algo bastará ser parcialmente condicionada – este é,
ao final, seu indeterminismo ontológico. Alguma ordem geral e
contínua é necessária para que o pensamento cognitivo seja
possível – ele fez o que Kant também não poderia ter feito:
introduzir a noção de Acaso real incidindo nos fenômenos.
Kant, de fato, estava comprometido com sua época, com o
determinismo iluminista de onde decorre o modelo de ciência
universal e necessária.

Tão importante e diferenciadora é esta introdução de
Peirce do conceito de Acaso na filosofia que parece valer a pena
conjecturar sobre as razões que provavelmente ele teve para
tanto. Suponho três motivos fundamentais, a saber:

a) Sua formação e efetiva prática em ciências experimentais110

Todo aquele que teve tal vivência irá notar a evidência
dos desvios dos resultados de um experimento em relação à suas
previsões teóricas. Não se trata de exceções111, mas efetivamente
de dispersões em relação a um valor médio. Duas razões se
somam para tais desvios e Peirce pôde percebê-los muito bem, a
meu ver: os erros de mensuração não são eliminados por um
apuro do instrumental utilizado para tal – lucidamente Peirce irá
dizer que quanto mais refinados nossos aparelhos e
procedimentos de medição, mais precisamente detectaremos

109 Em CP 5.431 lemos: “A generalidade é, de fato, um ingrediente
indispensável da realidade: pois a mera existência individual, ou atualidade
sem qualquer regularidade que seja, é uma nulidade. Caos é puro nada”.
110 Confira-se What Pragmatism Is, em CP 411-437.
111 Cabe ressaltar que dizer que alguns resultados são exceções é, em última
análise, afirmar que existe um conjunto de resultados idênticos e que alguns
deles não o são. De outro lado, considerar que existe uma média em torno da
qual ocorrem diferentes graus de dispersão, é reconhecer que o acaso está
agindo no fenômeno. A primeira abordagem é claramente determinista; a
segunda, indeterminista.
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aqueles desvios112. Esta é uma das comprovações experimentais
da hipótese de um princípio de aleatoriedade agente na Natureza
cuja atuação cria assimetrias e diferenças.

b) Sua Fenomenologia de maturidade

Ela irá consagrar a importância de uma experiência de
olhar para o mundo sem mediações e perceber o quanto de
assimetria, irregularidades e diferenças ele contém, de tal modo
que é razoável supor não ser possível alguma forma de lei que
justificasse tais características. Afinal, irá dizer Peirce, lei cria
redundâncias e semelhanças, e para elas nossa atenção está
voltada, sem percebermos este caráter irregular dos fenômenos:
“Mas alguém, gentilmente, não irá dizer para o resto do
auditório qual é o mais marcante e intruso caráter da natureza? É
claro que me refiro à sua variedade [...]”113.

Este é outra base fenomenológica para a suposição de
um princípio que opera em sentido contrário ao da lei: enquanto
esta produz uniformidades, o Acaso produz diversidade.

c) A Leitura de Schelling

A profunda influência de Schelling no espírito de seu
pensamento. De fato, o autor alemão pioneiramente introduz a
ideia de uma Natureza dotada de liberdade, onde a diversidade
crescente traduzia um princípio criativo que ele denominou de
Absoluto, à luz de seu panteísmo. Schelling foi o mais expressivo
porta-voz filosófico do romantismo alemão, movimento que
reivindicava uma nova visão da Natureza, distinta do
mecanicismo Iluminista – uma Natureza que ao mesmo tempo era
viva114, criativa, uma obra de arte. Assim é, considero, a visão de
Natureza de Peirce. Tal visão coabitante proporcionará dizer que
o diálogo semiótico entre homem e Natureza não será apenas por
meio da mediação lógica, cognitiva e, portando, temporal, mas de
uma intensidade silenciosa em que um possível sentido
pragmático irá se desenhar fundado na experiência estética.

112 Em CP 6.46 se lê: “Tente verificar qualquer lei da natureza e você
descobrirá que quanto mais precisas suas observações, mais certamente elas
evidenciarão afastamentos regulares da lei”.
113 CP 1.159. Percebe-se que se trata de trecho de uma conferência.
114 Veja em CP 5.119: “O Universo como um argumento é necessariamente
uma grande obra de arte, um grande poema [...]”.
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4ª Semente: Os Limites Ontológicos da Ciência e as Coisas

sem Nome

Toda nossa linguagem cognitiva é constituída por conceitos
gerais e, estes, de sua vez, à luz do vocabulário realista de Peirce,
têm sua condição de possibilidade nos hábitos de conduta do
objeto. A nomeação dos objetos do mundo é, na verdade,
nomeação da classe de predicados gerais a que eles pertencem,
predicados que partilham por semelhança de conduta, constituindo
aqueles símbolos que medeiam nossa relação com a realidade. Esta
mediação, assim constituída pelos conceitos construídos por
generalização da experiência, é condicionante de nossa percepção
da realidade. “Percebemos aquilo que estamos preparados para
interpretar [...]”115, afirma Peirce, mas assim o fazemos porque
nossa racionalidade atua como problems solver diante da alteridade
reativa às nossas ações dotadas de finalidade. As mediações
operam cognitivamente, a saber, prevendo a conduta futura do
objeto, de tal modo que possamos assim planejar que conduta
adotar para atingir nossos fins. Evidentemente, este papel das
mediações na maioria das vezes é tão somente recognitivo, tal que
nossos hábitos de ação possam ser confirmados com respeito à sua
eficiência. Este cotidiano existencial, assim analisado no seu nexo
não apenas com a linguagem, mas com o que, de fato, a torna
possível como mediação, traz-nos a consciência de que nos
relacionamos com uma parcela do mundo submisso à terceiridade,
a saber, às regularidades da lei – um mundo constituído por objetos
gerais que têm nome.

Mas, então, se os fenômenos exibem irregularidade e
assimetria, justamente um aspecto de acidentalidade que não
permite generalizações e, consequentemente, mediações lógicas,
pode-se dizer que há uma espécie de resíduo de mundo que não
interessa à razão em seu papel cognitivo, preditivo do curso
futuro dos fatos. Esta extensão do predicado da liberdade à
Natureza que Kant não poderia ousar, Schelling a concebeu,
extraindo de seu conceito geral o fundamento da Arte. Em Peirce,
que consolida esta simetria da liberdade com respeito ao homem e
à Natureza por meio de sua primeiridade, válida fenomenológica e

115 CP 5.185.
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ontologicamente, também é frequente a associação entre
espontaneidade e criatividade, com foco acentuado em sua teoria
da Abdução116. Este é um dos vetores teóricos mais interessantes
da filosofia peirciana, qual seja a passagem da imediação à
mediação, desde que aquela possibilite esta, isto é, desde que na
imediação esteja tendencialmente inscrita uma ordem apreensível
por um símbolo. Mas, em um número enorme e talvez mais
frequente de vezes a imediação não proporciona uma ordem
lógica por não a ter em si mesma – a hipótese do Acaso legitima
tal expectativa. Este é o mundo dos fenômenos sem nome, que a
linguagem lógica não pode alcançar, pois o que é primeiro,
assimétrico, irregular, é avesso a qualquer generalização, e os
nomes o são de conceitos que, como já havia dito, nutrem-se das
regularidades e semelhanças, ou daquilo que se submete à lei.
Poder-se-ia, então, dizer: num mundo em que se reconhece um
princípio de aleatoriedade, há um mobiliário de fatos que não têm
nexo entre si, de que a linguagem lógica nada pode dizer, e sobre
os quais nossa ciência positiva, estruturada em conceitos que
descrevem leis, deve se calar.

Dir-se-ia, por conseguinte, haver um conjunto de
fenômenos cuja unidade não pode ser conceitual, de terceiridade,
mas possível apenas pela qualeconsciência, portanto, como
primeiridade. A este conjunto não se aplica uma linguagem cujas
relações lógicas entre seus termos representem relações reais
entre fenômenos. Os termos que constituem tal linguagem estão
comprometidos com redundâncias, semelhanças, hábitos
fenomênicos e tudo que se lhes assemelha.

Este compromisso define seu campo semântico, seu sentido
mais direto. Esta é, evidentemente, uma visão correspondencial da
linguagem – pode-se dizer, baseada em uma concepção realista.
Entretanto, não creio que uma visão alternativamente contextualista,
tal qual se confrontam, exemplarmente, o primeiro e o segundo
Wittgenstein, alteraria pragmaticamente o que aqui se pretende
colocar, ou seja, que, objetivamente, a linguagem logicamente
mediadora nos conduz a uma relação de terceiridade com o mundo,
destinada a balizar conceitualmente nossas ações futuras.

116 Peirce defende que há uma tendência das ideias se associarem, formando ideias
mais gerais. Sobre isso discorre em seu ensaio denominado The Law of Mind.
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Parece que, como consequência, se quisermos dizer algo
sobre aquilo que não obedece a leis, devemos utilizar uma
linguagem também desconstruída de regras, não apenas por
quebra parcial de sintaxe, mas, principalmente, por ruptura
semântica, realçando nas palavras aquilo que não mais mobiliza
imediatamente a razão, mas nossa capacidade de síntese no plano
da sensibilidade. Este é o espaço da poesia, do dizer desconstruído
da metáfora117, onde as palavras são conduzidas a ambientes
estranhos a seu sentido lógico, tentando apreender um sentido
para o qual são incompetentes quando em seu universo de
origem. Ao serem assim desmobilizadas de seu habitat, as
palavras podem, então, livremente pôr em relação possível aquilo
que não tem relação necessária. E relações possíveis constituem
um tecido cuja trama é urdida pela imaginação artística.
Restrinjo-me, aqui, à poesia não apenas em face do espaço
limitado deste capítulo, mas também porque ela é a depositária
das palavras que se libertam da rede lógica da linguagem para
serem signos interpretantes de mera possibilidade, desafiando a
compreensão de um sentido à margem do mundo lógico, relegado
àquele resíduo de mundo sem nomes.

Mas parece ser evidente que não apenas a poesia feita
com palavras, mas, também, uma poética, expressa nos signos
das demais artes, constitui a linguagem desconstruída das
metáforas que tentam captar aquele sentido residual que
mobiliza não mediatamente a razão, mas o coração humano,
como se retornasse a uma origem primitiva de onde toda
terceiridade possa possivelmente ter nascido.

Na passagem seguinte, aparece o que William James
considerou a mais brilhante hipótese de Peirce, a saber, sua
explicação para o surgimento das leis da Natureza:

Mas, se as leis da natureza são resultados da evolução, essa
evolução deve proceder de acordo com algum princípio; e
esse princípio será, em si mesmo, da natureza de uma lei.
Porém, ele deve ser uma lei que pode evoluir ou se
desenvolver por si mesma [...] Evidentemente ela deve ser
uma tendência à generalização – uma tendência
generalizadora [...] Contudo, a tendência generalizadora é a

117 Tema, a propósito, do primoroso estudo contido em Hausman (1989).
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grande lei da mente, a lei de associação, a lei de aquisição de
hábitos [...] Assim, sou levado à hipótese de que as leis do
universo têm sido formadas sob uma tendência universal de
todas as coisas à generalização e à aquisição de hábitos.118

Além do evolucionismo como ponto central da ontologia
de Peirce, aqui se confirma o que denomino, em sua filosofia,
equivalência de direitos lógicos entre homem e Natureza, uma
vez que a tendência a adquirir hábitos se torna uma propriedade
não mais apenas confinada à subjetividade, mas extensiva à
esfera do objeto. Esta é uma das raízes mais claras do Idealismo
Objetivo de Peirce, que supõe que idealidade é a única
substância constituidora do Universo119. Vejamos que sementes
esta hipótese legou para uma filosofia da arte.

5ª Semente: Idealismo e Cosmologia

Serei breve neste item, e dele me valerei apenas para
assinalar uma vez mais que o idealismo de Peirce é harmônico
com seu realismo, e a síntese de ambas as doutrinas penso ser
feita pela sua teoria do continuum, ou Sinequismo. Não havendo
espaço para uma completa justificativa deste ponto de vista,
apenas assinalarei que supor uma realidade tecida de idealidade,
sem mais a dualidade mente-matéria cujo sucesso ainda
prossegue senão explícito, ao menos tácito, em muitas filosofias
que se seguiram ao cartesianismo, implica em uma nova visão
de mundo e das relações homem-Natureza. Diria que o
idealismo é mesmo necessário na filosofia de Peirce: o
fundamento mais profundo de seu Pragmatismo impõe, a saber,
que o diálogo semiótico entre mundos interno e externo, seja no
plano do homem ou da Natureza, deve ser franqueado por uma
conaturalidade entre ambos, e esta natureza comum de ambos os
mundos é constituída de idealidade. Ora, assim como no plano
da terceiridade as relações entre mundos interno e externo se
consumam nas relações entre pensamento e ação e entre lei e
fato, fontes de toda significação no plano lógico, mediador e

118 CP 7.515.
119 Lembre-se, também, a adoção que Peirce faz da hipótese schellinguiana
para seu idealismo, a saber, que matéria é uma espécie de mente exaurida por
hábitos inveterados.
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cognitivo, se poderia perguntar que tipo de significação pode
encerrar a relação entre diversidade exterior e unidade interior
no plano da primeiridade? Esta pergunta deve ser respondida
por uma reflexão sobre a natureza da Arte, uma vez que, como
procurei mostrar, é ela a linguagem adequada, em suas muitas
formas e manifestações, para dizer sobre o que aqui chamei de
mundo sem nomes. Aqui o idealismo prepara o leito onde o rio
desta reflexão poderá fluir.

Uma filosofia genética, expressão emprestada de
Schelling que tão bem cabe a Peirce quando se estuda sua
cosmologia, irá evidenciar que toda origem do Universo se dá
pela unidade de um continuum de qualidades cuja ruptura gera
um mundo exterior de início caótico. Tal mundo, por sua
tendência eidética, irá dar origem a relações de terceiridade. As
três categorias, na cosmologia de Peirce, se evidenciam em seu
surgimento como uma sequência lógica. O estudo desta
cosmologia acaba semeando a ideia quase inevitável de associar a
qualeconsciência que tipifica a experiência estética a um estado
cosmicamente originário. Já na história da filosofia se encontra
esta associação metafísica entre o sentimento de unidade, entre o
continuum da qualeconsciência, despersonalizante, nas palavras
de Schopenhauer, por desfazer nossa noção de ego, e algo
cosmicamente originário. Em Platão, esta associação se dá pelo
sentimento que precede a reminiscência, uma espécie de
chamamento interior indizível para a entrada no mundo da
inteligibilidade mediante a ajuda da maiêutica socrática. Em
Schelling, pelo sentimento de nostalgia, uma saudade intransitiva
que sugere um retorno ao oceano originário do Absoluto.

A Metafísica de Peirce oferece um sem número de
correlatos para o significado da experiência de unidade que
caracteriza a experiência estética, e o idealismo originário de
sua cosmologia constitui um convite para se refletir sobre o
sentido mais profundo do papel semiótico da Arte.

6ª Semente: Polissemia e o Mundo dos Ícones

Como sexta e última importante semente para uma
filosofia da arte em Peirce, cabe trazer a questão do significado
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da obra de arte após algumas conjecturas sobre o significado da
experiência estética. Poderíamos começar por perguntar se uma
obra de arte deve ou não passar pelo crivo do verdadeiro e do
falso, tal qual uma teoria científica o faz, do mesmo modo, aliás,
que nossas mais comuns afirmações de senso comum. Dizer que
o aquecimento de uma substância material se dá pela relação
linear entre quantidade de calor fornecido e a elevação da
temperatura, ou dizer que lá fora chove, constituem proposições
cujo sentido se relaciona à possibilidade de uma experiência que
comprove o que nelas se afirma. Em síntese, a última palavra do
sentido de uma teoria que enuncia um estado de coisas fático
está na conduta observável do objeto real que se põe como
alteridade com respeito à teoria. Não é outra, a propósito, a
definição de realidade adotada por Peirce e confessadamente
emprestada de Duns Scotus: real é aquilo que independe de
qualquer representação que dele se faça. Assim, parece ser
legítimo dizer que teorias verdadeiras, isto é, referendadas pelos
fatos, são aquelas dotadas de significado. À luz do Pragmatismo,
por serem verdadeiras, dir-se-ia que são capazes de moldar a
conduta humana. É evidente que uma teoria comprovadamente
falsa não tem este poder.

Contudo, a obra de arte concederia à alteridade do fato a
última palavra para sua significação? Caso fosse assim, como
distinguir Arte de ciência? Acusar Kafka de ter escrito uma obra
falsa, uma vez que homens habitualmente não se tornam baratas,
parece bastante descabido. Esta independência da Arte em relação
ao mundo da segundidade a tipifica como exercício de liberdade
criadora, inventando mundos possíveis e criando significações.
Enquanto se pode afirmar serem as ciências unissêmicas, pelo
compromisso das teorias com os fatos que ao fim impõem sentido
apenas ao que é reconhecidamente verdadeiro, seria legítimo
impor as mesmas condições de sentido à obra de arte? Parece que
a resposta a esta questão é enfaticamente negativa, em face do já
afirmado descompromisso da obra de arte com respeito ao mundo
real. Ora, então, o que ancora o seu sentido uma vez livre da
alteridade unívoca de um mundo exterior? Desenha-se para a Arte
um universo de possibilidades de sentido, uma polissemia que
estará no âmago mesmo de sua natureza. Muito se poderia dizer
sobre isso, mas a bem da economia que o espaço deste capítulo
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impõe, restringir-me-ei a considerar que na Semiótica de Peirce
encontramos um tipo de signo que se presta, por sua definição, a
esta polissemia da Arte, a saber, o ícone. Ao contrário do enfoque
de algumas teorias estéticas, não quero aqui realçar os ícones pelo
seu poder de analogia ou de trazer as qualidades do objeto por
semelhança, mas pelo seu potencial de significação independente
da existência de seu objeto, pelo seu caráter de fazer nascer de
dentro de si o objeto, e assim se constituir em autorrepresentação.
Neste sentido, toda arte é primordialmente icônica, mesmo
aquelas que são eminentemente verbais como a literatura e a
poesia, mercê da ontologia de seu objeto, totalmente destituído de
alteridade com respeito ao signo.

Síntese Temática

Escolhi seis tópicos que neste capítulo denominei sementes
para uma possível filosofia da arte em Peirce. Não descarto
encontrar outras e certamente elas devem existir. Afinal, estudioso
de química, parece que Peirce legou um sistema filosófico com
valências abertas, a saber, potencialidades associativas para temas
que ele mesmo não pôde em vida explorar.

Exemplarmente, se refletirmos sobre a radicalidade da
desconstrução do caráter antropocêntrico da filosofia tal qual
procedeu Peirce, construindo pontes teóricas sólidas entre o
humano e o natural, faz-nos pensar não apenas no partilhamento
de nossa racionalidade com o mundo mercê da simetria das
categorias, mas, também, no partilhamento de nosso universo
subjetivamente imaginário. Ora, não estaria o correlato natural
deste imaginário no universo de possibilidades da primeiridade?
Não é esse universo o depositário da liberdade criativa da
Natureza, o centro de onde irradia toda diversidade que denuncia
a incompetência da linguagem lógica em descrevê-la? Não tem
então a nossa humana Arte seu objeto neste universo correlato de
liberdade? Não é o pensar tal simetria do imaginário um
reconhecimento radical do idealismo-realismo ou sua síntese, o
Sinequismo, fiel à obra madura de Peirce? Se for plausível esta
conjectura, então se desenha uma sétima semente, acompanhada
da alegria em propô-la, não obstante já houvéssemos pensado a
simetria da primeiridade em termos de unidade e diversidade.
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De outro lado, à luz do Pragmatismo, não teria a Arte,
assim potencialmente pensada à luz da filosofia de Peirce, um
sentido pragmático, dado pelo recolhimento reflexivo que faz
daquele resíduo de mundo sem nome onde se encontra um sentido
não apreensível pelas nossas redes lógicas de terceiridade? Como
descobrir tal sentido? Ele certamente estará na questão: como a
experiência estética poderia afetar nossa conduta?

Considere-se, também, outra gigantesca tarefa que se
auto sugere no âmbito desta reflexão: que papel desempenharia
a Arte na consecução de uma Estética que, para Peirce, tem por
fim o Admirável?

Pensar uma filosofia da arte em Peirce implicará,
também e sem dúvida, investigar a influência de autores como
Schiller, com suas Aesthetische Briefe120, a poética metafísica de
Emerson e, inevitavelmente, retornar à filosofia da arte de
Schelling. Uma longa jornada, digna de uma comunidade futura
de investigação. Esperemos poder deixar para ela ao menos já
cultivadas algumas destas sementes que aqui elencamos.

120 Publicado em português como A Educação Estética do Homem numa
Série de Cartas. Trad. Roberto Schuartz e Márcio Suzuki. São Paulo:
Iluminuras, 1990.





IV - A Poética das Coisas sem Nome121

Este texto desenvolve alguns pontos de um ensaio
anteriormente publicado como Peircean Seeds for a Philosophy of
Art122, onde mencionei seis temas teóricos extraídos da filosofia de
Peirce, a que chamei “sementes” para a elaboração de uma
filosofia da arte que ele mesmo não havia desenvolvido. São elas:

1ª Semente – O papel da Matemática

2ª Semente – Um Hiato no Tempo

3ª Semente – Acaso e Criatividade

4ª Semente – Os limites ontológicos da ciência e as coisas sem nome

5ª Semente – Idealismo e Cosmologia

6ª Semente – Polissemia e o mundo dos ícones

No presente ensaio procurarei desenvolver especificamente
a quarta semente, a que toca nos limites ontológicos da ciência e os
relaciona ao que denominei coisas sem nome.

Preliminarmente, não obstante, cabe considerar que
muitos poderão questionar se Peirce estava de fato interessado
em uma reflexão sobre a arte, tema com poucas menções em sua
obra, quando ele é mais conhecido pelo seu trabalho como
lógico, com forte reflexão sobre epistemologia e as ciências em
especial, além de seu reconhecimento como pai do pragmatismo

121 Este texto, publicado anteriormente em RODRIGUES, C. T. (org.) Arley
Morenum Liber Amicorum: Homenagem a Arley Ramos Moreno in
memoriam. São Paulo: FiloCzar, 2020, p. 233-248, está aqui reproduzido
com a devida autorização dos editores.
122 IBRI, Ivo Assad. Peircean seeds for a Philosophy of Art. In: Semiotics
2010 “The Semiotics of Space”. PELKEY, J.; HAWORTH K. A.; HOGUE,
J.; SBROCCHI, L. G. (eds.). New York: Legas Publishers, 2010, p. 1-16.
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e da semiótica123. Penso, contudo, que ele o teria feito caso
tivesse tido mais tempo de vida, pois defendo que ele legou um
sistema teórico de filosofia e, como tal, não poderia faltar, em
seu interior, uma teoria da arte. Tenho aqui, intencionalmente,
denominado o foco deste artigo filosofia da arte e não estética.
Estética é, para Peirce, uma ciência normativa, e embora, a meu
ver, insatisfatoriamente desenvolvida por ele, cumpre um papel
determinado na classificação das ciências do autor, tendo por
objeto algo que ele denomina o Admirável. Assim, como é
sabido dos estudiosos de sua obra, sob a designação de Estética
Peirce não pretendeu um estudo sobre a beleza ou o belo. Nem
tampouco, creio, seria uma doutrina sobre arte. É interessante,
também, realçar que, mesmo uma filosofia da arte baseada nas
sementes que Peirce legou, do mesmo modo não teria o belo
como objeto. Algo mais complexo que a beleza, suponho, se
colocaria como foco de reflexão sobre arte, uma vez que se
desenvolvesse como decorrência do todo da filosofia peirciana,
principalmente de sua metafísica.

Utilizei no artigo antes mencionado uma metáfora
oriunda do vocabulário da Química que me pareceu ilustrativa
do que penso ser a filosofia de Peirce, a saber, um corpus teórico
com valências abertas, prontas para combinações com outras
ideias, formando ideias mais complexas e sistemicamente
conectadas124. Este ponto de vista me leva a supor que uma
filosofia da arte poderia, então, ser combinada com o sistema
aberto de ideias que compõem sua filosofia.

Mas afinal, qual então seria o objeto de uma filosofia da
arte inspirada na filosofia de Peirce? Uma análise das formas
artísticas? Uma análise de seus objetos? Uma reflexão sobre seu
papel na cultura em geral? As respostas a essas perguntas
acabam se tornando bastante complexas e somente poderiam ser
plausíveis dentro do contexto de sua filosofia madura, no qual, a
meu ver, o pensamento de Peirce se consolida enquanto sistema.
Associada a esta questão, encontra-se a que refletiria sobre,

123 Algumas reflexões sobre uma possível filosofia da arte em Peirce já foram
feitas. Por exemplo, examine-se LEFEBVRE, Martin. Peirce's Esthetics: A Taste
for Signs in Art. Transactions of the Charles S. Peirce Society, v. 43, n. 2, p.
319-344, Spring, 2007.
124 Na verdade, esta ideia de combinatória complexificadora das ideias aparece
no ensaio The Law of Mind (W, 8.135-157; CP, 6.102-163; EP, 1.312-333).
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pode-se dizer, o aspecto endógeno da arte, ou seja, que papel a
arte desempenharia dentro do sistema teórico de Peirce, tendo
em conta que ele concebeu um fim a cada campo do saber dentro
de sua classificação das ciências?

Essas questões, se não podem no espaço de um pequeno
ensaio ser satisfatoriamente respondidas, ao menos poderão ser
contextualizadas mediante uma exposição das diretrizes teóricas
que balizam o pensamento de Peirce, conforme procuraremos
fazer a seguir.

1 Considerações sobre a filosofia de Peirce – Algumas condições

de contorno para uma teoria da arte

A obra madura de Peirce desenha uma filosofia
radicalmente não antropocêntrica, dirigida, pode-se dizer, por um
princípio mater que é a consideração do conceito de significado,
tanto na esfera lógica quanto ética, estritamente voltado para a
noção de universal, de geral. Este vetor que aponta para o geral
implica, por um lado lógico, a aquisição de mediações em relação à
força bruta de qualquer mundo em que se possa definir existência,
a saber, em que há uma coabitação de particulares espaço-
temporalmente definidos. De outro lado, pelo viés ético, tal vetor
voltado para o geral vem implicar a superação do indivíduo ou de
um grupo de indivíduos enquanto centro de poder e de interesse em
detrimento de valores que se afirmam como tais porque
partilháveis como bens universalmente comuns.

A questão filosófica de relevo acaba se tornando, em seu
sentido mais profundo, uma indagação sobre a natureza e
origem destes gerais que balizam, segundo a filosofia peirciana,
tanto nossa racionalidade de caráter lógico quanto ético, assim
como o motivo pelo qual o sentido vetorial da significação deva
ser definido do particular para o geral e não o contrário.
Questões como essas, conquanto legítimas dentro do contexto
da filosofia de Peirce, também não podem ser respondidas no
âmbito de um mero ensaio como o presente, sem invalidar com
isso a tarefa de, ao menos, referir-se a elas. De qualquer modo,
pode-se ressaltar que quando aqui se menciona o geral como
fim que carrega sentido, se está lidando com algo que contém
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uma estrutura que lhe é própria, definida por algum sistema de
relações, por algum tipo de regra ou lei. Como os estudiosos
sabem, o reconhecimento da realidade destes gerais faz parte do
contexto realista da filosofia de Peirce. Como tenho insistido em
trabalhos anteriores125, este realismo faz significativa diferença
em relação a sistemas filosóficos que não o adotam. Peirce
estava certo ao afirmar que a grande maioria dos sistemas de
ideias era nominalista e sua indisposição contra esta postura se
manteve praticamente ubíqua ao longo de sua vida intelectual.

Cabe destacar, também, que na filosofia de Peirce
aparecem gerais modalmente considerados na forma de
possibilidades e, por esta razão, parece ser mais conveniente
utilizar o vocabulário do sinequismo (synechism), ou teoria da
continuidade, substituindo, assim, o conceito de generalidade pelo
de continuidade, que tanto pode se referir ao possível quanto ao
necessário. Esta mudança de terminologia será importante para
compreender a diferença dos contínuos de possibilidade e de
relações lógicas. São, ao fim e ao cabo, modos lógicos de se tratar
uma velha dupla de conceitos que aparece com notável frequência
na história da filosofia, a saber, liberdade e necessidade.

Igualmente importante é apontar que este vetor do
particular para o contínuo dos sistemas de relações é uma das
razões pelas quais Peirce recusou a visão do pragmatismo de
James, para quem o sentido das concepções estava
essencialmente centrado na ação útil que elas poderiam
produzir. Peirce enfatizará que o particular nunca deve ser um
fim em si mesmo, seja no plano lógico, seja no ético. No que se
refere ao lógico, o que deve importar é aquilo que pode ter
extensionalidade futura e se prestar como mediação dotada de
continuidade, num processo que pode ser chamado de
aprendizagem, uma vez que esta continuidade estaria submetida
ao fluxo corretivo da experiência. Sob a ótica da ética, a recusa
do particular como um fim não é mais do que a adesão a um
princípio tradicional que, permeando a quase totalidade dos
sistemas da moralidade, condena o pecado do egoísmo. Poder-
se-ia adiantar então, sob este prisma, que a finalidade da arte,

125 Por exemplo, cf. IBRI, Ivo Assad. The Heuristic Exclusivity of Abduction in
Peirce's Philosophy. In: Semiotics and Philosophy in C. S. Peirce. FABBRICHESI,
R.; MARIETTI, S. (eds.). Cambridge: Cambridge Scholars Press, 2006.
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por analogia, não deverá ser algo particular. Mas o que seria o
geral ou o contínuo associado à produção de arte? Uma nova
questão, e uma nova dificuldade de gerar uma resposta que lhe
faça jus. Creio, todavia, ser possível esboçá-la mais adiante.

Estou convicto, devo enfatizar, de que a chave da
filosofia de Peirce está na plena compreensão de suas categorias
– elas estruturam todas as doutrinas que constituem o sistema
teórico do autor. Nelas, a propósito, se encontra este dueto dos
contínuos de possibilidades e de relações, ambos associados a
um mundo de existências povoado de coisas particulares.126

Aqueles contínuos são caracterizados pelas categorias da
primeiridade e terceiridade, nessa ordem, enquanto o mundo de
existências pela segundidade. Um longo convívio com essas
categorias torna possível a internalização destas na mente do
estudioso de Peirce de um modo indelével e profundamente
heurístico: passa-se a compreender as doutrinas do autor sob
elas e se é compelido a concebê-las com sempre renovada
leitura. Exemplarmente, as categorias associadas à noção de
continuum proporcionam uma leitura mais ontológica de todo o
sistema teórico de Peirce, como, aliás, ele pretendia, na
maturidade de sua obra, que assim fosse127.

Também vale observar como a história da filosofia após
Aristóteles – para tomar um grande nome como baliza – não
mais soube lidar com uma coabitação entre liberdade e
necessidade no plano metafísico, muito embora certos sistemas
ainda a comportassem exclusivamente no âmbito do humano,
nas formas de livre arbítrio e dever moral.

Peirce é pioneiro ao reencontrar, na contemporaneidade, o
lugar lógico daquela coabitação: conceber um mundo em que
Acaso e Lei atuassem como princípios simultâneos de
espontaneidade e ordem – e de fato ele tem razão ao dizer que

126 Estou utilizando aqui o conceito de existência em seu sentido escolástico
adotado por Peirce, a saber, um estado de coisas que abriga individuais
potencialmente reagentes entre si.
127 Faz Peirce referência específica à teoria da continuidade, cuja
compreensão mais profunda proporcionaria uma visão mais aguda do
conceito de realidade. Em CP, 4.62, ele afirma: “Quando nos dedicarmos ao
estudo do princípio da continuidade ganharemos uma concepção mais
ontológica de conhecimento e de realidade”.
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este dueto teve vida longa apenas na antiguidade, nas formas
correlatas de Caos e Cosmos na mitologia e Acidente e Essência
em Aristóteles, por exemplo. Este reencontro de velhos
princípios, promovido por Peirce, foi acompanhado de uma
lapidação lógica dada pela teoria da continuidade e pela lógica
das relações, depurando-se deles elementos mítico-religiosos que
sempre os acompanharam ao longo da história.

O que aqui é importante realçar sobre as categorias é que
elas são fulcro de uma simetria lógica entre Homem e Natureza –
modos de aparecer e de ser assumem as mesmas três formas
categoriais. Em outras palavras, as categorias que nascem na
Fenomenologia de Peirce, na forma de modos de experienciar
aquilo que aparece para a mente humana, acabam se tornando
modos de ser constituintes da realidade. Esta simetria categorial
entre consciência de mundo e mundo real acentua sua adoção
realista de filosofia: primeiridade, segundidade e terceiridade não
são apenas modos de como experienciamos os fenômenos, mas de
como uma realidade que aparece fenomenicamente é em si mesma.
Claro é, todavia, que esta concepção de realidade é abdutivamente
construída, a saber, trata-se de uma hipótese, à luz do falibilismo de
Peirce, sobre como o lado de fora do mundo possa ser pelo seu
lado de dentro. Este jogo entre ambos os lados proporciona uma
leitura bastante heurística do realismo de Peirce e se prestará
também a uma visão bastante original, suponho assim ser, da
natureza mesma da Arte. Tal jogo, ao fim e ao cabo, desenha-se
como o eixo de um problema clássico na filosofia, mencionado
anteriormente como o dueto formado entre geral e particular.

Tem sido comum na história dizer que não podemos
atribuir caráter geral algum à realidade – talvez seja melhor
dizer, caráter contínuo da realidade, retornando a tempo ao
vocabulário de Peirce. Já havíamos apontado em outros textos128

que Hume havia feito a fé nas continuidades reais falir. Apesar
dos esforços de Kant, as cicatrizes do ceticismo humiano nunca
se fecharam completamente – os filósofos, com certa razão,
pode-se dizer, sempre renovam dentro de suas mentes a
profunda perturbação que pela primeira vez sentiram em face da

128 Por exemplo, cf. IBRI, Ivo Assad. Semiotics and Epistemology: The
Pragmatic Ground of Communication. In: New Perspectives on Pragmatism and
Analytic Philosophy. CALCATERRA, R. M. (ed.). Amsterdam: Rodopi, 2011.
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pergunta: que prova necessária temos de que o sol nascerá
amanhã? Kant, na verdade, não retoma o realismo dos
universais que a ciência moderna de Galileu e Newton
pressupunha. Ele apenas oferece o transcendentalismo como
solução para o caráter contínuo das teorias, não mais escorado
em qualquer continuidade real. Evidentemente, esta solução não
é satisfatória quando se propõe fazer uma filosofia genética, isto
é, uma filosofia que poderia responder, para além da psicologia,
sobre a origem das formas transcendentais e porque os
fenômenos deveriam com elas concordar; mais que isso, e esta
me parece ser a questão central, por que os fenômenos teriam o
estranho poder da última palavra na escolha das formas
transcendentes que, ao final, consolidará as teorias admitidas
como verdadeiras? Tudo isso pertence à complexidade da
epistemologia, e importa aqui, em verdade, assinalar que a
contemporaneidade preferiu se recolher ao recanto seguro do
nominalismo, onde mundo é apenas aquilo que aparece
imediatamente aos olhos, um mundo de coisas, fatos e objetos
que na sua individualidade aguardariam dos homens a
condescendência para receberem nomes e teorias que afinal
salvem suas aparências. No interior deste nominalismo, parece
ser já um arriscado passo ontológico a admissão de, ao menos,
um mundo externo de coisas independentes de nós. Há
controvérsias filosóficas contemporâneas sobre se isso pode ser
assim admitido e se, ao fim das contas, não estaríamos mais
seguros ao dizer que experimentamos não mais que nossas
próprias ideias. Há, na filosofia, inúmeros problemas que podem
ser classificados como fascinantes e ainda não resolvidos. Mas,
honestamente, não consigo ver nesta polêmica nominalista outra
coisa senão um nostálgico retorno da filosofia ao poço de Tales, lá
permanecendo alheia ao curso da vida e às justificativas das
crenças de senso comum de que ela, ao menos, deveria seriamente
se ocupar, sem entregá-las, como Hume fez, à Psicologia.

De qualquer modo, discorrer sobre continua reais torna-
se fazer metafísica, esta palavra que se tornou, de certa forma,
obscena na contemporaneidade. No entanto, a filosofia de Peirce
propõe, como se sabe, o que ele denomina metafísica científica,
que se deve entender como a tentativa de conceber uma teoria
da realidade com base na experiência. Esta realidade é, assim,
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no interior de seu sistema de ideias, concebida de acordo com
suas três categorias: à primeiridade corresponderá o princípio do
Acaso, à segundidade o da Existência, e à terceiridade o das Leis
ou Hábitos da Natureza.

2 Sobre as coisas que têm nome

O realismo de Peirce tem raízes na querela nominalismo
versus realismo da escolástica, e não se relaciona com a
contemporânea polêmica realismo versus idealismo que se
desenvolve na esteira do problema sobre a existência ou não de
um mundo independente da mente humana e de suas
representações. A questão peirciana refere-se à admissão ou não
de continuidades reais no mundo, isomorficamente à questão
sobre a realidade dos universais na escolástica. Seu realismo
reconhecerá, então, que continuidades são reais, sejam elas de
possibilidades ou de relações.

Torna-se importante realçar que um mundo que não
contivesse ao menos algumas relações gerais reais entre seus
eventos, dotadas de alguma permanência futura, constituindo,
portanto, continuidades, impediria o exercício do pensamento
cognitivo. Um mundo assim em desordem, sem quaisquer relações
entre seus fenômenos, não comportaria qualquer forma de
cognição. É não mais que um grave equívoco epistemológico dizer
que o pensamento e a linguagem organizam os fenômenos. Esta
afirmação, além de não reconhecer a principal característica de um
mundo real, a saber, sua alteridade, confunde ordem real com
critério de relevância, na medida em que tal critério seja um modo
de eleger nos fenômenos aquilo que possa adquirir sentido para
nós, mediante diretrizes de alguma hipótese investigativa. É
essencial assinalar que em um mundo em evolução, como
propriamente ele é na concepção peirciana de realidade, não se
poderia pretender uma ideia de ordem real que fosse definitiva,
cristalizada em alguma forma de determinismo ontológico
dificilmente defensável na contemporaneidade. Peirce irá,
mediante seu evolucionismo, conceber um mundo em formação,
em que as leis naturais estariam em progresso, em paralelo ao
permanente e crescente agir do Acaso. Primeiridade e terceiridade
interagem cosmicamente, inserindo, respectivamente, de um lado,
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diversidade e assimetria e, de outro, relações de ordem entre seus
fenômenos, constituindo o que Peirce denomina Leis ou Hábitos
naturais. Por conseguinte, paralelamente a certa ordem no
universo, que lhe dá simetria de conduta espaço-temporal,
coabitam desordem e assimetria, dada pela atuação do Acaso.
Observe-se que, nesta concepção, interagem primeiridade e
terceiridade na segundidade, que é a categoria que propriamente
acolhe as coisas que definidamente existem como individuais,
como particulares. Assim, alguns fenômenos do mundo mantêm
relações de ordem, conquanto aproximadas, e outros – na verdade
sua grande maioria – não.

Importa para o foco do presente ensaio, ressaltar que nosso
saber se escora totalmente nestas relações de ordem, na medida em
que elas é que sustentam conceitos e estes é que recebem nomes.
Nossa linguagem lógica, cognitivamente voltada para os
fenômenos reais, estrutura-se exclusivamente em objetos gerais,
cuja continuidade espaço-temporal possibilita todos nossos juízos
sobre o mundo. De sua vez, as assimetrias individualizam as
existências, destacando o que se poderia, com propriedade, chamar
de singularidades nas particularidades – um sem-número de
singulares nos particulares que, por um lado, os tornam únicos e,
por outro, partilhantes de predicados com outros particulares.
Trivial que possa ser, vale lembrar, exemplarmente, que rosa não é
nome de alguma rosa em particular, mas, sim, de uma classe de
objetos que partilham predicados. Assim são os nomes dos objetos
do mundo, fundados em conceitos oriundos de generalizações
permitidas por predicados reais e gerais – este permitir advém da
crença em uma ontologia realista, como o é a de Peirce. Parece
legítimo dizer, sob este ponto de vista do realismo, que nossa
ciência, nossas ações cognitivas, dependem definitivamente desta
permissão de um mundo que torna possível nossa linguagem
lógica como mediação. Os ajustes a que as teorias cognitivas têm
de se submeter balizam-se, fundamentalmente, em dois quesitos
reais, a saber, a alteridade dos fenômenos, tornando suas condutas
independentes de como sejam representadas, e o curso futuro
desses fenômenos com o qual a predição advinda das teorias irá se
confrontar. Para o realismo, a melhor explicação plausível para a
eventual aderência entre previsão teórica e o curso dos fenômenos
é um isomorfismo que estrutura ambos.
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Nossa racionalidade, então, busca nos fenômenos o que
possa dar suporte aos conceitos, a saber, aquilo que pode ser
generalizado e, por assim ser, receber um nome, integrar-se à
linguagem dos homens, e cumprir seu papel de ler a região ainda
não iluminada do tempo, o futuro. Assim é porque precisamos
saber como agir no interior do real que está em devir – com esta
finalidade, necessitamos saber como irá se comportar o mundo
em que existimos. Esta é a razão pela qual Peirce atribuiu ao
futuro o locus de toda significação de natureza lógica.

Mas, evidentemente, a construção desta linguagem
comprometida com conceitos que, de sua vez, se estruturam nas
coisas que têm nome, distancia-nos da presentidade destas
mesmas coisas que só se inserem em nossa percepção enquanto
forneçam elementos partícipes de classes de predicados.  Esse
distanciamento se dá porque cada particular só é referido por
meio da classe predicativa de que participa. Pensar logicamente
uma coisa, na sua existência como particular, é inseri-la na rede
conceitual que a torna contínua para nós. O preço que pagamos
por isso é termos nossa consciência tomada pelo kronos, pelo
necessário fluxo objetivo do tempo que põe em relação contínua
o passado com o presente inserto no conceito, e com o futuro
que a razão tem a missão de iluminar para escolhermos que
conduta será razoável adotar para atingirmos nossos propósitos.
Há, contudo, em cada coisa do mundo, algo que a razão deve
desdenhar, a saber, as diferenças, as singularidades, aquilo que
não pode ser generalizado: estas são as coisas sem nome.

3 Sobre as coisas sem nome

Não podemos nos aproximar das coisas sem nome pela
linguagem mediadora, totalmente estruturada na lógica do
conceito. Elas requerem, para esta aproximação, certo abandono
do kronos que proporcione inserir a consciência num hiato do
tempo, numa presentidade que, enquanto tal, se habilita a
mostrar o fenômeno no que ele tem de assimétrico, único,
singular. Para elas – as coisas sem nome –, a linguagem baseada
em conceitos é injusta, seja à medida que a elas se refere por
meio de nomes que genuinamente não lhes pertencem, seja ao
tentar delas se aproximar por uma combinatória de nomes na
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ilusão de uma proximidade maior. O fracasso desta empreitada
da linguagem é de ordem lógica: o geral não pode representar o
singular na sua singularidade. A linguagem lógica é convidada
a se calar, e outras formas semióticas devem ser convocadas
para este encontro com o que repudia o conceito.

Seria, então, a arte uma geradora de signos, em todas as
suas manifestações, capazes de devolver ao homem formas de
dizer o que não mais pode ser dito pela linguagem lógica?
Evidentemente, aqui se propõe uma questão sobre os possíveis
objetos da arte, aqueles que a linguagem lógica e mediadora não
pode dizer, procurando relacioná-los a uma ontologia do real,
em que se supõe haver uma espécie de resíduo de mundo que
requer que dele se aproximem formas semióticas que não mais
se alimentem de relações universais, leis, hábitos, enfim, tudo
aquilo que sustenta a construção de conceitos.

Mas por que poderia a arte ser fundada em tal resíduo de
mundo constituído por objetos que são singulares, assimétricos,
irregulares, e que satisfariam uma leitura justa do que seja o
conceito de haecceitas de Duns Scotus129? O que há nele que se
relacione com nossa experiência estética? O que têm a
literatura, as artes plásticas, a música possivelmente a ver com
as coisas sem nome?

4 Uma passagem pela Cosmologia de Peirce

Considero a Cosmologia de Peirce, principalmente sua
cosmogênese, uma fonte heurística para leitura de toda sua obra. É,
reconheço, uma audácia tocar neste tema no reduzido espaço deste
ensaio, mas tentarei dizer algo que, ao menos, não traia o rigor com
que ele o concebeu, limitando-me à estrutura lógica de sua
argumentação, sua abdução sobre como poderia ter surgido este
universo. O vetor desta abdução baseia-se no princípio lógico de
que tudo o que é pura possibilidade deve deixar de sê-lo como
único movimento que dá sentido lógico ao conceito de possível. O

129 Penso que o próprio Peirce não teve um entendimento correto do conceito
de haecceitas de Scotus, relacionando-o à categoria da segundidade, como
característica reativa de um objeto por ser individual, quando creio que
Scotus estava se referindo àquilo que em cada particular é sua singularidade,
a saber, sua primeiridade como diferença.
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possível só o é se deixar de sê-lo, aniquilando a si mesmo, caso
contrário ele não encerra absolutamente o caráter de possibilidade.
É interessante que este princípio de transformação do
indeterminado em determinação muitas vezes aparece na história
da filosofia sob roupagens mítico-religiosas, e até, poder-se-ia
dizer, mítico-antropomórficas, como o conceito de Vontade em
Schopenhauer. De qualquer modo, o que importa aqui é que o
universo tal qual o conhecemos como existência é um conjunto de
objetos particulares, determinados, um mundo sob a categoria da
segundidade que abriga as manifestações exteriores das outras duas
categorias de natureza interior, primeiridade e terceiridade. Chamo
aqui essas categorias de interiores porque abrigam objetos gerais,
contínuos, enquanto a segundidade é a categoria do descontínuo,
dos individuais existentes como sua determinação. Acaso e Lei
confluem para uma existência de objetos que em parte estão
ordenados e em parte não. Pode parecer surpreendente, mas parece
haver muito mais desordem que ordem neste universo. Vejamos
uma série de passagens na obra de Peirce que sintetizam muitos
pontos mencionados até aqui:

A natureza não é regular. Nenhuma desordem seria menos ordenada
que o arranjo existente. É verdade que as leis especiais e as
regularidades são inumeráveis; mas ninguém reflete sobre as
irregularidades que são infinitamente mais frequentes. Todo fato
verdadeiro a respeito de qualquer coisa no universo é relacionado a
qualquer outro fato verdadeiro. Mas a imensa maioria destas
relações são fortuitas e irregulares. Um homem na China comprou
uma vaca três dias e cinco minutos após um groenlandês ter
espirrado. Esta circunstância abstrata está conectada com qualquer
regularidade que seja? Não são essas relações infinitamente mais

frequentes que aquelas que são regulares?130 [Ainda:] Sob este
ponto de vista, uniformidade é um fenômeno extremamente
excepcional. Mas não prestamos atenção às relações irregulares,

como se não tivessem interesse para nós,131 [e] ninguém se
surpreende com o fato de que as árvores numa floresta não formam
um padrão regular, ou busca qualquer explicação para tal fato.

[...] a mera irregularidade, onde nenhuma regularidade definida é

esperada, não cria surpresas nem excita qualquer curiosidade.132

130 CP, 5.342; EP, 1.75-76; W, 2.264-265.
131 CP, 1.406; EP, 1.276; W, 6.206-207.
132 CP, 7.189.
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Tudo isso assim dito se refere a um mundo real. Contudo,
a Cosmologia de Peirce irá conjecturar sobre um pré-mundo onde
nenhuma realidade sequer ainda existia. Uma perturbadora,
embora bastante lógica, teoria sobre o Nada como origem de
qualquer outra coisa que, de sua vez, poderia engendrar um
universo. Seguindo o vetor mencionado, a saber, de passagem do
vago para o definido, estágios intermediários graduarão uma
evolução nesta direção lógica. Assim, o primeiro passo após o
Nada germinal é um continuum de qualidades, que irá se
determinando em contínuos mais específicos até uma
fragmentação de qualidades que passam a adquirir hábitos. A
Cosmologia é também uma história do surgimento das categorias,
a primeiridade como unidade do continnum originário, a
segundidade como individuação de contínuos fragmentários e a
terceiridade como formação de contínuos lógicos de estruturas
relacionais dando origem a leis, hábitos e a um tempo objetivo.
Importa esta breve passagem pela complexa Cosmologia
peirciana apenas pela possibilidade de dizer, subsidiariamente
para o tema deste ensaio, que um contínuo de qualidades é
originário de sua unidade e é, como toda continuidade, de
natureza interior. Insisto que devemos distinguir, para a clareza
da ontologia realista de Peirce, interioridade de subjetividade, em
que essa, de âmbito humano, é um caso especial daquela, de
âmbito cósmico, objetivo. Redundo ao novamente dizer que duas
categorias, primeiridade e terceiridade, são de natureza interior
enquanto segundidade é de natureza exterior.

5 Retomando aspectos da Fenomenologia de Peirce

A experiência fenomenológica de primeiridade é dada
pela contemplação, seja subjetiva, seja objetiva, constituindo uma
consciência de unidade, contínua em sua qualidade, que Peirce
denomina qualidades de sentimento (quality of feelings). Esta
experiência de primeiridade é a única que podemos ter como
categoria pura, independentemente das demais. Nela não há
senso de alteridade, consciência de si enquanto sujeito distinto de
um mundo exterior. Igualmente, não há pensamento mediador-
judicativo, desnecessário em face da ausência de mundo reativo;
ausente também está qualquer temporalidade como nexo contínuo
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entre passado e futuro. A experiência de primeiridade, associada,
essencialmente, à experiência de pura contemplação é,
lembremos, mui bem descrita por Schopenhauer como sendo de
natureza estética133. Há nesta experiência, por suas características,
ausência de mundo, presença absoluta da primeiridade, ausência
cabal de segundidade e terceiridade.  Com ela, abandonamos a
linguagem estruturada no conceito e passamos a simplesmente
sentir, elementarmente, a unidade de um quale-elemento,
conforme o vocabulário de Peirce. Esta é, também, uma
experiência de unidade com o objeto contemplado que se dá num
absoluto presente, por um hiato no tempo. Peirce, a propósito,
afirmará que o tempo tem um ponto de descontinuidade no
presente. Este é um dos tópicos mais importantes para uma teoria
da arte em Peirce, uma das sementes que mencionei no início
deste texto e que não terei como aqui desenvolver.

Em Peirce há sempre uma correspondência entre
mundos externo e interno, e ela é, no meu modo de ver, a raiz
mais profunda do pragmatismo – um ensaio exclusivo sobre este
tema valerá ser escrito em breve futuro.

A espontaneidade e incondicionalidade do quale-
elemento, que toma a consciência que contempla, aparece pelo
lado de dentro, enquanto que pelo lado de fora o que lhe
corresponde é algo de sua natureza. Peirce, sobre isso, afirmará:
“E assim é que aquele mesmo elemento lógico da experiência, o
quale-elemento que aparece internamente como unidade,
quando visto pelo lado exterior, é visto como variedade”.134

Para nos aproximarmos das coisas sem nome, é preciso,
antes, contemplá-las. Elas são irmãs lógicas das qualidades de
sentimento, o lado externo destas, habitando um mundo de
descontinuidades que é abandonado pela razão. Mais uma vez,
Peirce é explícito ao dizer: “Onde quer que a espontaneidade do
acaso seja encontrada, lá existe sentimento na mesma proporção.
De fato, acaso nada é senão o aspecto externo daquilo que
internamente em si mesmo é sentimento”.135

133 Cf. SCHOPENHAUER, Arthur. The World as Will and Representation.
Vol. I. Book III. Translated by E. F. J. Payne. New York: Dover, 1969.
134 CP, 6.236.
135 W, 8.180-181; CP, 6.265; EP, 1.348.
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Esta é, penso eu, a consequência mais radical do realismo
peirciano. Simetrizar estruturas teóricas cognitivas com estruturas
reais dadas por leis gerais é a expressão correspondencialmente
lógica deste realismo – sempre, de algum modo, espera-se de
posturas realistas esta relação de dependência interativa entre
epistemologia e ontologia. Contudo, agora se permite concluir que
esta simetria vai mais longe, encontrando conaturalidade entre
sentimento e os objetos do mundo que não seguem regras, as
coisas sem nome. Nelas há uma unidade originária que
exteriormente é vista como diversidade, que experienciamos como
unidade, qualeconsciência.

6 Por fim a Arte

Já é tempo de tocar explicitamente na Arte. Cabe, antes,
esclarecer que o esquema das categorias afirma que a primeiridade
está presente na Segundidade – há um elemento de espontaneidade
em toda relação de dualidade. Na terceiridade, de sua vez, estão
implicadas a primeira e a segunda categorias – há um elemento de
espontaneidade e de dualidade no interior de toda relação lógica
triádica. Faço esta breve menção para afirmar que qualidade de
sentimento como unidade de consciência é apenas possível na pura
experiência de primeiridade, sem a presença das demais categorias.
Todavia, fenomenologicamente, também há sentimento em toda
experiência de alteridade, de dualidade na segunda categoria, assim
como há também sentimento nas experiências judicativas,
cognitivas. Não por outro motivo na filosofia de Peirce não se
dualizam como opostos sentimento e razão – qualidades de
sentimento estão presentes nas três categorias.

Havia afirmado que as coisas sem nome requerem, para
que sejam ditas, estruturas sígnicas logicamente desconstruídas,
como o são, exemplarmente, as metáforas. Antes, delas, coisas
sem nome, precisamos nos aproximar para contemplá-las no
hiato do tempo do puro presente enquanto presente. Depois,
somente depois, enfrentaremos o desafio de dizê-las – este
desafio é o de todo genuíno artista.

Creio ser interessante uma brevíssima passagem pelas
diversas formas artísticas, buscando associá-las ao background
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teórico que foi até agora desenvolvido. Iniciemos pela literatura.
Na sua forma narrativa, não se pode abster do teatro de algum
mundo onde relações existenciais são simuladas, realçando
justamente a miríade de sentimentos que acompanha a
acidentalidade fática. A qualidade da literatura enquanto arte, seu
valor mesmo, estará na ruptura da linearidade narrativa
meramente descritiva, como o é a jornalística.  O elemento de
primeiridade é sua essência na sua liberdade de promover a dor
do injusto, do oculto, a alegria do encontro, a ilusão de
permanência do efêmero, a ironia no interior do patético. Sob este
viés, a literatura narrativa adestra o espírito para mundos
possíveis, qual o matemático o faz construindo alternativas de
universos inteligíveis. Um mundo moral nesta forma de arte se
desenha – pois cada leitor julga em cada estória seus personagens,
simulando dentro de si o que faria caso fosse um deles. As coisas
sem nome aparecem na sucessão de acidentes que contraria toda
causalidade lógica, no jogo casual que impossibilita ou promove
as paixões humanas, na alteridade bruta da escolha mal sucedida.

A poesia é, possivelmente, mais aguda como
desconstrutora da linguagem lógica. Seu jogo de metáforas, seu
apelo ao som das palavras, seu poder mais incisivo de tocar a
imediatez das qualidades de sentimento e, da vagueza delas,
extrair o predicado maior da natureza mesma da Arte, a saber,
sua polissemia.  No jogo dos muitos sentidos, a poesia se faz no
ambiente de primeiridade que tece as coisas sem nome, delas se
aproximando como se intencionasse com elas celebrar o
partilhamento de uma mesma origem.

As artes plásticas, na sua articulação de qualisignos, mais
se aproximam das coisas sem nome quando perdem a
representação figurativa, desconstruindo-a em benefício de
realçar as qualidades enquanto tais, oferecendo-se à
contemplação despersonalizante que fenomenicamente devolve
a subjetividade à interioridade genética do mundo.

Finalmente, cabe falar da música, que pode ser
considerada a mais intransitiva das artes. Esta independência em
relação ao mundo lhe é sui generis – ela vem de sua natureza
essencialmente interior e de seu poder de presentificação da
consciência, essencial para a experiência pura de primeiridade.



115

Schopenhauer estava certo em considerar a música a mais alta
forma de arte, por proporcionar o acesso à interioridade originária
da Vontade, esta dimensão motora e cega de um mundo de
fenômenos ao qual está confinada toda ciência. Em Schopenhauer
a impotência da razão se curva ao poder das artes, em particular
ao da música. Denominar de Vontade, todavia, o incondicionado
que ocultamente decide que forma determinada irá conferir ao
mundo é ainda manter o trágico da incognoscibilidade de onde
parece decorrer a subsunção da alma humana a um natural
pessimismo. Esta é uma consequência, me parece, da visão
exclusivamente determinista predominante no Iluminismo. Sob os
ares do final do século dezenove, a Cosmologia de Peirce
desvenda esta origem heurística de onde muitos mundos
poderiam nascer, ao retomar o conceito de possibilidade como
uma propriedade lógica objetiva. O saber falível desfaz o
pessimismo de uma razão impotente diante daquilo que sempre se
oculta. A música parece ser para Schopenhauer um refúgio da
realidade e um acesso àquilo que desespera o existir humano, mas
que, uma vez atingido, impõe o silêncio do que não pode ser dito.

Muito de Bach e Mozart, exemplarmente, sem falar de meu
amado Mahler, convidam à celebração do continuum originário de
possibilidades, de onde todas as coisas sem nome são seu lado
exterior – suas consequências práticas, conquanto nada úteis, para
ser fiel ao espírito mais amplo do pragmatismo de Peirce.

7 Uma brevíssima conclusão entre muitas possíveis

Neste ensaio procurei um sentido objetual para a arte, para
além de seu confinamento à mera criatividade humana, como se
criar não fosse predicado cósmico espraiado por toda a Natureza
– como bem tentaram mostrar os românticos alemães, em
particular Schelling, este gênio inspirador do realismo
multifacetado e radical de Peirce. Sob esta abordagem, a arte
resgataria, então, o continuum originário onde se inscrevem
mundos possíveis e de onde deriva, qual lance de dados, o mundo
existente. Distante da necessidade e próxima, por natureza, do
que se desenha como possibilidade, promove um saber que
desafia ser conceituado, pois não se caracteriza por um acordo de
opiniões ancorado em uma realidade externa à linguagem das
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ciências. Permanece aqui este desafio, mas se pode adiantar que,
sob o ponto de vista do pragmatismo, um saber genuíno é aquele
capaz de afetar nossa conduta de vida. Poder-se-ia então
perguntar: que visão de mundo, que conduta possível
permaneceria indiferente à leitura de um Dostoievski, aos sonetos
de um Rilke, à 2ª sinfonia de um Mahler? Não estaria aí o papel
essencial da arte para muito além de reduzi-la a mero
entertainment, a saber, nos levar a tudo que indelevelmente toca e
comove? Não estaria nesses sentimentos aquilo que genuinamente
torneia o que é admirável por si, sem outra razão ulterior, como
quis Peirce para fundamento de sua Estética? Creio haver aqui
um longo caminho a percorrer, aceitando o convite das valências
abertas da filosofia de Peirce para a mais valiosa recompensa do
espírito: a descoberta de novas ideias.



V - O Significado de Primeiridade em
Schelling, Schopenhauer e Peirce136

1 Sobre Primeiridade como Liberdade Genética em Schelling

A herança de uma visão de mundo mecanicista oriunda
do sucesso da razão em sua relativa autonomia na Renascença e
no Iluminismo foi recusada pelos poetas e artistas do
Romantismo Alemão. Pobre e reducionista, segundo eles, este
modelo de mundo não dava conta dos fenômenos vitais em sua
organicidade, em sua explosão dinâmica, em sua teleogicidade,
em seu caráter sistêmico dotado de uma intencionalidade que
parecia transbordar inteligência. A máquina cartesiana adotada
por tantos sistemas que se lhe seguiram poderia apenas produzir
redundâncias cegas, pura necessidade lógica aplicada ao passado
para o desenho do futuro. Algo deveria dar conta não apenas
deste aspecto vitalista dos processos naturais, mas, também,
daquilo que marcadamente os afetava como fenômeno: a beleza
natural. Um belo que se renovava dia após dia, que parecia não
intencionar nada a não ser encantar. De um lado, então, o
espetáculo da vida em sua inteligência apreensível pela
intencionalidade sempre desejante de um fim; por outro, um
belo que se espraiava por todos os cantos da Natureza e que
parecia somente celebrar sua própria liberdade criadora.

A comoção poética, a experiência estética em sua mais
profunda expressão, aquela que deixa sua assinatura indelével no

136 Este capítulo baseia-se em dois textos publicados de minha autoria: (1) O
Significado de Primeiridade em Schelling, Schopenhauer e Peirce. Cognitio, São
Paulo, v. 9, n. 2, p. 217-227, 2008; e (2) Reflections on the Presence of Peirce’s
Category of Firstness in Schelling’ and Schopenhauer’s Philosophy. In:
GVOZDIAK, Vít; SVANTNER, Martin. (Org.). How to Make Our Signs Clear:
C. S. Peirce and Semiotics. Leiden; Boston: BRILL, 2017. v. 305, p. 59-71.
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espírito, a mesma que detém significações dizíveis apenas na forma
da arte e a esta vivencia na sua manifestação natural ou humana,
não poderia ter espaço em qualquer filosofia necessitarista. Esta
injustiça ontológica, este desdém epistêmico, contidos na visão
mecânica e determinista de mundo, necessitavam ser superados.

O mundo, concebido como o palco da pura expiação do
pecado humano na Idade Média, espaço de uma redenção ética,
sujeito ao desígnio inescrutável da vontade divina, expõe-se na
modernidade do racionalismo como a concreta realização da
inteligência de Deus.  Desenha-se um mundo dotado de leis e de
uma autonomia conferida por um Deus que não mais interfere
nos processos naturais – a máquina da Natureza é expressão
necessária do tudo pensado onde uma inviável liberdade
confrontaria a onisciência divina.

Como espaço do incognoscível desígnio divino, ou como
perfeita determinação de Sua Razão, a concepção de Natureza,
da Idade Média à Idade Moderna, não se livrara de sua condição
de mero palco da história humana, cenário de uma saga que
impunha uma assimetria de direitos, seja de natureza lógica, seja
de natureza substancial. Não seria o espanto dos grandes gênios
renascentistas diante das leis que descobriam, paralelamente à
capacidade da criatura de inteligi-las, tão somente um
reverenciamento da inteligência divina? Não constituiria a
Natureza apenas um meio para a admiração do projeto do tudo
pensado? Onde, contudo, se situaria algo dela mesma?

A extrema felicidade da experiência de contemplação da
Natureza, a fusão do sujeito no objeto natural, a ruptura das
fronteiras de uma consciência sempre aprisionada na finitude de
tudo o que se insere na espaçotemporalidade, não era outra coisa
senão uma experiência de liberdade, de transcendência, de
realização da sensibilidade poética. Aquela mesma sensibilidade
que alguns autores na história da filosofia recomendaram como
essencial para apreensão de um modo experiencial deixado de
lado pela razão: contemplar as coisas em sua presentidade, sem
a névoa distanciadora da mediação teórica que de sua própria
essência exclui a diferença e se concentra na semelhança – esta
última constituiria, apenas, o que cabe no conceito.
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Esta experiência de contemplação, por sua indiferenciação
sujeito-objeto, aos olhos de Schelling – o expoente filosófico do
romantismo alemão – era apenas a evidência da presença do
infinito no finito, algo que primariamente transgredia a
particularidade e a contingência da experiência, ambas fulcro da
busca kantiana pela universalidade exclusivamente nas formas
transcendentais do pensamento. Contudo, Schelling parecia ter
um compromisso com seus contemporâneos poetas – ele mesmo,
não obstante sem se considerar um artista, requeria de seus
leitores uma sensibilidade estética137 sem a qual o entendimento
de seus escritos se tornaria quase impossível. Esta exigência
schellinguiana não advinha de um possível caráter poético de sua
escritura, mas pela necessidade de reconhecimento de um novo
espectro da experiência humana no qual se encontraria a
fundamentação de uma nova ontologia.

Esta presença intensa do universal no particular, do
infinito no finito na expressão schellinguiana, na imediatez dada
da experiência estética, já anunciava a presença da idealidade na
matéria, numa identidade que iria posteriormente fundar seu
Idealismo Objetivo. Tudo, em verdade, lastreava-se na
valoração de algo desdenhado como experiência porque
pretensamente não-cognitiva. Mas a experiência estética tornar-
se-ia o ponto de partida para uma nova filosofia: não como uma
indiferença inefetiva que, no juízo de Hegel, não poderia dar
origem a um mundo e a uma história, mas um começo pela
liberdade criadora que potencialmente é capaz de fecundar, de si
mesmo, toda forma. Esta liberdade, com efeito, em si mesma já
celebra o que é justo fazê-lo: a beleza que comove, o drama da
vida que interioriza e clama pela reflexão, o que apela à Arte
como forma genuína de dizer o que não pode, de modo algum,
ser dito por outras formas de saber.

Que outra ideia de divindade poderia ter Schelling ao
iniciar uma filosofia pelo encantamento diante da Natureza?
Parece determinante que desta experiência deveria surgir um
princípio criador identificado com a própria Natureza,
evidenciando seu poder infinito de criação ao renovar, a cada
instante, ao menos para aqueles que despissem os sentidos das

137 Schelling, 1978, p.14.
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formas recognitivas do passado, o belo natural de modo sempre
surpreendente, como Ser que se permite perdulário porque
infinitamente prolífico.

Schelling, como seria lícito esperar, não pôde mais
sustentar seu início filosófico na esteira do idealismo subjetivo
de Fichte: a idealidade objetiva estava ao alcance das mãos, no
toque das plantas, no silêncio comunicativo dos animais, na
imensidão de um tempo super-humano condensado em grãos de
areia. O Absoluto estava aí, como forma originária da liberdade,
acessível por meio de uma experiência marginalizada por um
racionalismo inconsciente de sua incompetência para apreender
a totalidade do real.

Em Schelling, como em Peirce, o que é primeiro, único,
permeia, indiferentemente, tanto o que é de natureza interior
como o que se põe como exterioridade. Em sua apresentação
interior, anuncia-se como aquilo que transgride os limites da
espaçotemporalidade, como idealidade infinita e originária onde
o encanto estético convida a muitos compromissos: não apenas a
um fazer da Arte que celebre um diálogo da liberdade consigo
mesma porque sabedora de seu ser genético, mas em igual teor,
à adoção de uma conduta humana que em nenhum momento
abdique da admirabilidade como critério último e balizador de
uma eticidade. Uma eticidade que convidará a Lógica e a
Ciência a um compromisso de gênese com a verdade – e tal
compromisso deverá anteceder toda estratégia que se conceba
para buscá-la.

Em Schelling, o sabor da liberdade como interioridade
convida à sua partilha com a objetividade, reconhecendo nesta,
na verdade, sua legítima origem: “Apenas quem saboreou a
liberdade pode sentir o desejo de tornar tudo semelhante a ela, e
dela fazer participar todo o Universo”138.

Começar uma filosofia com a liberdade, reconhecer a
Natureza como uma obra de arte e permeada por inteligência, a
saber, que age teleologicamente, conduz à concepção de uma
fonte criadora e infinita, configurada em Schelling pelo
Absoluto. Um Deus que jamais se oculta, que é, de fato, o
primeiro que aparece mediante a mais primária experiência

138 Schelling, 1992, § 351, p. 25.
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humana, a de simplesmente contemplar o mundo e perder-se
nele. De fato, este início é uma radical ruptura com o
racionalismo extremado, em todas as suas formas deterministas
da causalidade estrita, que aparentemente propõe um realismo
de universais em que a generalidade do signo encontra sua
simetria lógica na generalidade da lei, mas que por pretender ser
mera expressão de uma razão dedutivista, não pode explicar
fenômenos de gênese. Abandonar questões de gênese ou é
interpor o espectro do incognoscível ou abdicar de respondê-las,
não apenas por falta de recursos teóricos, mas por contentar-se
com uma filosofia miúda destinada a resolver, tão somente,
problemas afeitos à sua reduzida escala.

2 Sobre Primeiridade como Libertação em Schopenhauer

A ênfase dada por Schopenhauer ao conceito de mundo
como representação poderia muito bem ser considerada uma
interpretação por demais ortodoxa da filosofia kantiana. Em
verdade, Kant nunca houvera reduzido o mundo objetivo a mera
representação. Malgrado considerar a origem transcendental de
toda universalidade, Kant tinha em conta a alteridade dos
fenômenos para constituição final das teorias positivas. A forma
do mundo, é certo, estava contida na transcendentalidade
subjetiva. À luz deste detalhe, Schopenhauer talvez devesse ter
afirmado a forma do mundo como representação. Uma linha de
análise interessante da interpretação schopenhaueriana da
filosofia de Kant poderia partir deste papel da experiência na
constituição das teorias. A este propósito, a questão fundamental
a se colocar seria: como o fenômeno sem forma tem a última
palavra sobre a forma? Ou, em outras palavras: o que faz a
experiência, em sua contingência, ter o poder de escolha das
teorias transcendentalmente disponíveis? De fato, esta questão
transgride seu confinamento exclusivo à esfera kantiana,
apontando para um problema epistemológico-ontológico mais
geral, a saber, das relações de legitimação recíproca entre o
particular e o geral. Por mais interessante que tal questão possa
ser, não cabe, considerando-se a temática específica que me
propus, prosseguir nesta linha de especulação, assinalando,
contudo, que ela surge naturalmente em face do foco inicial da
principal obra de Schopenhauer.
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O Mundo como Vontade, todavia, já se encontra na rota
que se pretende aqui trilhar. Como este conceito teria nexo com
o de liberdade? Vamos aqui recuperar brevemente, como
compete ao espaço deste capítulo, sua origem kantiana.

Ao excluir da esfera da cientificidade os delírios de uma
metafísica alheia à âncora dos fenômenos e ao restituir a
possibilidade do conhecimento, minada pelo ceticismo de Hume,
Kant legou, entretanto, à história que lhe seguiu, o espectro da
coisa em si. Tal espectro foi lido, amiúde, como algo não
resolvido, por vezes contraditório nas suas ambíguas relações
com os fenômenos, uma espécie de mundo oculto sobre cuja
interioridade nada poderia ser dito. Fichte, por exemplo, busca
solucionar este resíduo aparentemente mal acabado de Kant, ao
afirmar que a subjetividade tudo encerraria, reduzindo a
totalidade do mundo a mero reagente à ação do sujeito – este faz
aquele ser – sem a subjetividade fundante o mundo nada seria.
Schelling, de sua vez, considera o Absoluto a unidade primeira e
última do Universo, e sua saga a conversão de sua pura potência
em ato, num processo infinito de autoconhecimento. Em ambos
os autores, a coisa em si perdera todo sentido.

Mas Schopenhauer, talvez o mais próximo de Kant no
âmbito do Idealismo Alemão, mantém este conceito139, não
obstante o criticando: “na filosofia de Kant, a assim chamada
‘coisa em si’, ideia obscura e paradoxal, foi considerada,
mormente em face do modo como Kant a introduziu, a saber,
inferindo do efeito para a causa, o ponto mais difícil, o lado
frágil de sua filosofia”140.

Contudo, Schopenhauer se vale dele para desenvolver a
identidade da coisa em si com o conceito de Vontade: “A Vontade,
como coisa em si, é absolutamente distinta de seu ser fenomênico e
independente de todas as formas fenomenais em que penetra para
se tornar manifesta e, por esta razão, somente se referem à sua
objetividade e sendo-lhes de si totalmente estranhas”141.

139 A propósito, Peirce rejeita a coisa em si como conceito. Segundo ele, seria um
conceito contraditório por propor a hipótese de que algo é incognoscível, quando
a função de toda hipótese é, justamente, abrir as portas para a cognoscibilidade.
140 Schopenhauer, 1969, III, § 31.
141 Schopenhauer, 1969, II, § 23.
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Schopenhauer transforma a coisa em si em um princípio
vital, uma força cega que submete o mundo a um processo
fenomênico infinito que se desenha na espaçotemporalidade. A
coisa em si torna-se uma espécie de cego querer cósmico que tudo
movimenta e faz sair de si para participar de um ciclo vital.

A Vontade, como mera força cósmica desejante,
necessita de um mundo de formas através do qual ela se insira
em uma temporalidade e, nela, perfaça sequências existenciais
infinitas. É em Platão que Schopenhauer vai buscar o mundo das
formas, arquétipos que como primeira objetividade da vontade,
moldam todos os objetos reais. Desenha-se aqui a raiz profunda
de todo conceito schopenhaueriano de existência, baseado nesta
relação entre Vontade e Temporalidade: ambos são correlatos e
concomitantes – um impulso cego voltado a uma busca
desejante infinita – um mundo de fins desejados nunca
disponíveis no presente. O tempo em Schopenhauer parece adiar
sempre um fim que nunca se mostra, mas que é sempre um
oculto atraente.

Cabe assinalar que apenas nesta inexorável relação entre
temporalidade e vontade se desenham ao humano sofrimento e
ilusão. Sofrimento de ser possuído por um querer que jamais se
satisfaz e que faz do indivíduo seu instrumento. Ilusão de possuir o
que, de fato, está sempre além de toda posse. Entre a razão que
proporciona autocontrole e a vontade impõe-se difícil conciliação.

Contudo, é na experiência de contemplação que
Schopenhauer encontra o espaço em que o espírito se liberta, se
afasta deste jogo de forças que é característico do existir. O existir
schopenhaueriano nada é senão escravidão: a liberdade é uma
ilusão de um agir para si; na verdade, age-se segundo a força cega
da Vontade. A contemplação surge como a dissolução intensa dos
limites do espaço e do tempo e, por sua própria essência, ela é
aquilo que também dissolve a separação sujeito-objeto intrínseca
a todo processo cognitivo. Schopenhauer exibe belas passagens
sobre esta experiência em que há perda da individualidade na
contemplação, em que aquelas formas originárias da Vontade se
deixam conhecer:

Quando aí completamente nos submergimos e preenchemos
toda a consciência com a contemplação serena de um objeto
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natural atualmente presente [...] desde o momento em que nos
perdemos neste objeto, como dizem com profundidade os
alemães, ou seja, a partir do instante em que nos esquecemos
de nossa individualidade, da nossa vontade, e só subsistimos
[...] como claro espelho do objeto, de forma tal que tudo se
passa como se só o objeto existisse, sem alguém que o
percebesse, que fosse impossível distinguir o sujeito da
própria intuição e que ambos se fundissem num único ser,
numa única consciência inteiramente plena de uma visão
única e intuitiva; quando, enfim, o objeto se liberta de todo
vínculo com o que não é ele, e o sujeito, de todo nexo com a
vontade, então, aquilo que é conhecido deste modo já não é a
coisa particular enquanto particular, é a ideia, a forma eterna,
a objetividade imediata da vontade; neste plano, assim, aquele
que é tomado por esta contemplação já não é um indivíduo,
que em verdade é aniquilado nesta mesma contemplação, mas
se torna o sujeito que conhece de modo puro, liberto da
vontade, da dor, do tempo.142

Schopenhauer irá afirmar que a experiência contemplativa,
como modo de conhecimento, é a Arte, a obra do gênio143. A Arte
“para a roda do tempo, para ela as relações desaparecem; o seu
objeto é apenas o essencial, é apenas a Ideia”. Entre as artes,
Schopenhauer irá destacar a música como uma forma de
contemplação especial “que vai além das Ideias”: “Mas a música
[...] é completamente independente do mundo fenomenal; ignora-o
completamente [...]. [Ela] não é, portanto, como as outras artes, uma
reprodução das Ideias, mas uma reprodução da vontade [...]”144.

A música, desde Platão, pode ser considerada a mais
intransitiva das artes. Em Schopenhauer ela é a própria
manifestação da coisa em si: “ela exprime a presença do que é
metafísico no universo físico, a coisa em si de cada fenômeno
[...]. Música nos fornece aquilo que antecede toda forma, o
núcleo íntimo, o coração das coisas”145.

A experiência da contemplação na música conduz a esta
essência das coisas, aquilo que se oculta como Vontade, como
pura interioridade, aonde as possibilidades de mundo irão se

142 Schopenhauer, 1969, III, § 34.
143 Schopenhauer, 1969, III, § 36.
144 Schopenhauer, 1969, III, § 52.
145 Schopenhauer, 1969, III, § 52.
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desenhar. Schopenhauer, assim, torna a coisa em si uma instância
na qual aparece liberdade do humano por meio da arte em geral e,
mais profundamente, da música em especial. Desta comunhão em
que toda particularidade se dissolve, se exclui a existência, palco
do desejo irrealizado que se transforma em permanente dor.

3 A Primeiridade em Peirce

Peirce parece ter tido pouco contato com a filosofia de
Schopenhauer, com base na extrema escassez de menções a este
autor. Malgrado também não serem abundantes as referências ao
pensamento de Schelling na obra peirciana, há menções
decisivamente enfáticas em que Peirce se confessa seu
admirador, abraçando uma filosofia cujo ambiente de ideias
muito se assemelha ao do autor alemão. Fortemente metafísico,
o sistema teórico de Peirce desenha-se, a exemplo do
pensamento schellinguiano, como filosofia genética, não
obstante longe de quaisquer gêneses que tenham fundamento
polarizado e polarizante, como o fazem pensadores que partem
de uma subjetividade constituidora ou de estranhamento
substancial, explícito ou não146, entre mente e matéria. Schelling
e Peirce partilham o reconhecimento de toda gênese na unidade.
Schopenhauer, de sua vez, toma a unidade como forma de
acesso à gênese da coisa em si, a saber, a Vontade,
diferenciando-se de Peirce e Schelling, no entanto, pelo seu
pronunciado nominalismo147.

O conceito de primeiridade nasce como uma categoria na
filosofia de Peirce, um modo de aparecer fenomenológico que é
caracterizado pela experiência de unidade entre sujeito e objeto,

146 Parece-nos, a propósito, que muitos sistemas filosóficos são tacitamente
cartesianos não apenas neste aspecto da cisão substancial entre mente-matéria,
mas pela cisão promovida por um estranhamento genético entre homem e
Natureza que, embora não explícitos, estão implicados em seus pressupostos.
147 Peirce e Schelling, em seu pensamento maduro, dificilmente aceitariam, por
exemplo, a afirmação schopenhaueriana de que “Absolutamente não há quaisquer
objetos sem um sujeito: tal é o princípio que condena para todo o sempre o
materialismo. Sóis e planetas sem olhos para os verem, sem uma inteligência para
conhecê-los são palavras que podem ser ditas, mas que carecem de inteligibilidade
[...] o mundo é apenas representação e, portanto, requer o sujeito que conhece como
aquilo que fundamenta sua existência” (Schopenhauer, 1969, I, § 7).
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indiferenciando mundos interior e exterior. Em verdade, esta
experiência é de natureza interior – ressalvando que, entretanto,
mundo interior para Peirce não se reduz a mundo subjetivo – ou,
em outras palavras: interioridade e subjetividade não mantêm
relação de equivalência. Esta consequência advém, é preciso
ressaltar, de seu realismo metafísico, de seu Idealismo Objetivo e
de sua simetrização das categorias, a saber, de sua validação
como categorias fenomenológicas e simultaneamente metafísicas.

Em Peirce, também, há um perder-se na contemplação,
um mergulho, portanto, nas qualidades que aparecem na
segundidade fática dos objetos, qualidades que constituem um
lado interior que se funde com a interioridade de quem as
experiencia, num continuum de possibilidades pelo seu caráter
de ser primeiro. Aqui uma vez mais se enfatiza que
interioridade não pode ser reivindicada como um predicado
polarizado, mas como partilhamento dotado de continuidade que
transgride toda tentativa de apropriação por qualquer particular.
Tal continuum irá requerer que se estenda a noção de sentimento
para o todo da Natureza: o que em nós provoca sentimento deve
lhe ser conatural. Para Peirce, todo o mundo natural contém, em
maior ou menor escala, sentimento, capacidade de sentir – esta é
a presença da primeiridade em teores diferenciados nos diversos
reinos naturais: da matéria inorgânica à mente humana há uma
gradação de sensibilidades distintas.

Peirce, de fato, estava buscando uma explicação para a
sensibilidade diferenciada dos diversos personagens do mundo à
mudança de hábitos, não obstante ter reconhecido, à luz de seu
Idealismo Objetivo, que todos eles teriam a capacidade de
adquirir hábitos. Esta propriedade é que, propriamente,
garantiria um monismo entre mente e matéria, fazendo desta um
caso especial daquela.

O Idealismo Objetivo de Peirce esteia-se na hipótese de
que as leis da Natureza se originaram de uma tendência de todas
as coisas à generalização, um procedimento de natureza indutiva
que, ao fim e ao cabo, traduz-se na tendência de adquirir
hábitos. Segundo Peirce, esta é a primordial lei da mente, uma
lei que se desenvolve por si mesma no processo evolucionário148.

148 CP 7.512-514.
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É evidente que aqui se assimila lei como uma forma de hábito,
considerando-se ambas como regras balizadoras da ação.

Assim, também, pensamento não será privilégio
polarizadamente humano. Por um lado, o realismo metafísico
peirciano faz corresponder estruturas gerais reais à generalidade do
que na esfera da subjetividade consideramos ser pensamento. De
outro lado, Peirce reconhece, a exemplo de Schelling, que
processos similares e conaturais ao pensamento se encontram
espraiados na Natureza, na forma de ações inteligentemente
teleológicas. Há, segundo Peirce, formas similares ao raciocínio
humano, perpassando e evidenciando, na ação intencionada dos
processos naturais, as formas lógicas da hipótese, da dedução e da
indução. Afirmando que a operação de uma lei da Natureza é
dedutiva149 em face dela impor uma conduta necessária aos objetos
sob seu âmbito, Peirce lamenta ter sido pouco entendido quanto à
sua identificação das demais formas lógicas na Natureza:

Não tenho sido bem sucedido em persuadir meus
contemporâneos a crer que a Natureza também efetua
induções e retroduções. Eles parecem pensar que sua mente
está no estágio infantil dos filósofos aristotélicos e estoicos.
Assinalo que a Evolução, onde quer que ela ocorra, é uma
vasta sucessão de generalizações, pela qual a matéria está se
tornando sujeita a leis cada vez mais elevadas; e aponto para a
infinita variedade da Natureza como testemunho de sua
Originalidade ou poder de Retrodução. Por enquanto, contudo,
as velhas ideias estão extremamente arraigadas. Muito poucos
aceitam minha mensagem.150

Na filosofia de Peirce, este partilhamento do pensamento
em escala cósmica permite, acentuo, considerar ilegítima a sua
apropriação exclusiva por qualquer forma de subjetividade. A
terceiridade, a categoria que abriga o pensamento e tudo aquilo
que é de sua natureza, assim também se simetriza. Nenhuma
dualidade pode estacionar-se como tal: ela é a instância
necessária que faz inserir a temporalidade e a autoconsciência

149 Confira-se CP 2.713. Embora esta passagem seja de 1883, data aquém da
fundação de doutrinas de maturidade, Peirce, com a introdução da lógica dos
relativos e a teoria da continuidade (Sinequismo) vai enfatizar essa posição
na direção de um realismo cada vez mais acentuado.
150 NEM IV, p. 344.
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para tornar possível a cognição do objeto – devemos deixá-lo
ser, apresentar-se como fenômeno e, assim, exibir sua forma –
esta é uma exigência do realismo. O que é de natureza geral e
contínua não pode evidenciar-se como individual, como mera
ipseidade tópica – o geral somente aparece como relação entre
individuais. O desafio nominalista ao realismo para apontar o
universal como fato particular não passa, portanto, de um
equívoco lógico de princípio. A generalidade só pode exibir sua
forma na temporalidade – não por outra razão, o tempo está sob
a terceira categoria na concepção de Peirce.

Novamente, parece plausível propor a extensionalidade
do conceito de interioridade para o plano mais amplo do que
aqui se considerou da natureza do pensamento, tendo em conta
a simetrização, ou despolarização, da terceiridade. Na
interioridade da terceiridade se dariam, então, todas as
operações reflexivas, tanto na esfera do humano, como na do
natural, fundada na matéria de recolhimento da experiência
exterior em seu aspecto fático, indicial. Tal recolhimento
alimenta, assim, um processamento reflexivo retroanalítico, a
saber, de aperfeiçoamento de hábitos e concepções, implicando,
às vezes, na radical ruptura com estas instâncias gerais,
propondo hipoteticamente novas mediações que serão lançadas
para teste no teatro de reações da segundidade. Este é o método
pragmático tal como o entendo em sua mais profunda expressão,
isto é, válido tanto no plano da subjetividade quanto da
objetividade, sem se restringir a uma regra de natureza
semântica aplicável à relação entre conceito e conduta. As
implicações do Pragmatismo transcendem, assim, um mero
processo de validação do significado: em verdade ele é uma
regra de crescimento e aprendizagem que se baseia num amplo
diálogo semiótico, num comércio de signos franqueado pela
indiferenciação entre mundo interior e mundo exterior.

Um desenvolvimento maior sobre essa visão amplificada
do Pragmatismo certamente é merecedor de estudo exclusivo.
Cabe aqui, não obstante, retomar a conceituação da primeiridade
na obra de Peirce.

Peirce irá afirmar que esta experiência revela a presença
da unidade na diversidade – esta parece ser o lado exterior
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daquela: “De fato, acaso nada mais é senão o aspecto externo
daquilo que internamente em si mesmo é sentimento”151.

Assim, a experiência de primeiridade aparece por um
lado interior, como contemplação, como puro qualissigno, como
um continuum no qual se indiferenciam sujeito e objeto. De sua
vez, pela sua face exterior, esta experiência viabiliza-se quando
um olhar, esforçando-se por despir-se de conceitos e de
memória, puder perceber tudo aquilo que é singular no mundo,
aquilo que propriamente não pode integrar classes, não partilha
predicados comuns com possíveis objetos que pretensamente se
lhe assemelham e que, por todas estas razões, é assim primeiro.
Peirce insiste que estas assimetrias do mundo não são
comumente percebidas, mas que são ubíquas e muito mais
frequentes que as simetrias ou regularidades152. Certamente isto
se dá porque a razão mediadora sempre se alimenta do conceito
e, este, daquilo que nos objetos do mundo constitui classes de
predicados. Por estruturarem a percepção de relações funcionais
ou semelhanças, ou por aplicarem-se como hipóteses que
requerem observação a posteriori, todas as formas judicativas
envolvem uma consciência de tempo. Mesmo quando o tempo é
minimizado pelos hábitos quando estes fazem interagir
pensamento e ação, ou quando tais hábitos estão presentes nas
operações recognitivas, há na consciência um tipo de regra cuja
estrutura última é também conceitual e que, de algum modo,
implica temporalidade.

Há, assim, uma espécie de resíduo de mundo, algo não
recolhível pela linguagem na sua expressão lógica, algo que é
por ela desdenhado porque estranho à sua própria estrutura e
interesse: ela sempre busca o que pode receber um nome. Mas
os nomes requerem partilhamento e o que é primeiro de nada
participa senão de si mesmo. A percepção destes aspectos
anônimos da Natureza, desta diversidade e variedade, requer
uma consciência que necessariamente se subtrai do tempo. Ao
fazê-lo, ela inviabiliza toda operação judicativa: a razão sufoca
sem o ar da temporalidade. A linguagem lógica, lastreada em
conceitos construídos na espaçotemporalidade, diante do
irregular também tem que se calar ou submeter-se à metáfora,

151 CP 6.265.
152 CP 1.406.
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desconstruir-se semanticamente pelo deslocamento de seus
termos para ambientes de significação que não lhes são próprios,
num esforço de aproximação daquilo que repugna toda
generalização e que, por esta razão, é primeiro.

Neste ponto, evidencia-se a afinidade do pensamento
peirciano com o contexto da filosofia de Schelling. Contemplar
o que sugere a liberdade criadora de algum princípio – em
Schelling, o Absoluto; em Peirce, a primeiridade – traz a
identidade entre o interno e o externo na esfera daquilo para o
que não se tem linguagem pronta: a liberdade não é cognoscível
porque não se submete ao conceito. Contudo, ela – liberdade,
primeiridade – irá desafiar a construção de linguagens, cuja
generalidade não será mais por força de lei, por meio de um
acordo de sentido entre seus praticantes. Sua generalidade será a
da possibilidade do que aponta para uma multiplicidade de
significações, para a prática lúdica da hipótese que não
necessitará passar por um determinado teatro de reações para
sua validação como verdade, mas que, devido à sua intrínseca
liberdade, indica para muitos mundos e muitas verdades
possíveis. Neste ponto, a razão é simplesmente uma serva do
imaginário, como, a propósito, requeria Kant153.

Enquanto as regularidades do mundo requerem a
unidimensionalidade do fluxo temporal para que se evidenciem
como tais, dialogando com o seu lado interno, a saber, lei e
pensamento ou, em uma palavra, terceiridade, as irregularidades,
alheias a toda semelhança, se apresentam no confronto imediato
consigo mesmas, e pela sua própria natureza de singularidades
exibem sua diferença apenas na presentidade do tempo.

O que é espontâneo, livre, singular, é mera força bruta
para uma razão que tenta submetê-los ao conceito – deles ela
nada poderá dizer. Parece lícito considerar que este dizer estará
nas mãos da Arte. Talvez, aqui, Schelling e Schopenhauer
tenham dado à primeiridade um sentido de poesia que ela
sempre clamou merecer.

153 Kant, 1980, § 242.
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4 Síntese Temática

Tomando o conceito de primeiridade como um princípio
de liberdade, ele se desenha em Schelling como o que libertou o
romantismo alemão da infelicidade modelar do mecanicismo.
Afirmou-se esta filosofia como pura expressão da criatividade
sem limites de um Absoluto que tira de si um outro para retornar
a si como forma realizada, autocognitiva. Da unidade originária,
para a diversidade da Natureza, e daí a um retorno à forma
conquistada na existência. O prêmio por existir é a
autocognição. Um ciclo reflexivo pragmático em sua expressão
ontológica: aquilo que dá sentido de fundo à ligação entre o
particular e o geral.

Em Schopenhauer, a liberdade é uma conquista interior
que se remete a uma interioridade última do mundo – a coisa em
si. A arte se faz meio pelo qual aquela liberdade se dá e a música
é alçada à mais elevada forma de expressão primeira, de
contemplação como única saída de um mundo humano
aprisionado por uma Vontade que mantém vivo um querer
infinito, e que apenas redunda em dor. Fiel a Kant, Schopenhauer
não poderia simetrizar a liberdade; frente a ela o conceito irá se
silenciar: ela não pode ser dita senão pela Arte.

Assim como Schelling, Peirce faz da primeiridade seu
mundo genético – seja ele no plano cósmico ou na esfera do
humano. Neles a música certamente não seria apenas a instância
que alivia a dor de existir, mas uma justa celebração de uma
liberdade que se espraia pelo Homem e pela Natureza.




