
 

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
IBRI, I. A. Sobre teoria dos hábitos. In: Semiótica e 
pragmatismo: interfaces teóricas: vol. 2 [online]. Marília: Oficina 
Universitária; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2021. ISBN: 978-
65-59541-28-7, pp. 55-120. Available from:  
https://books.scielo.org/id/mw25s/pdf/ibri-9786559541287-
05.pdf. https://doi.org/10.36311/2021.978-65-59541-28-7. 
 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under 
a Creative Commons Attribution 4.0 International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado 
sob a licença Creative Commons Atribição 4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está 
bajo licencia de la licencia Creative Commons Reconocimento 4.0. 

 

 

 
 

Seção A - Sobre teoria dos hábitos 
 
 

Ivo A. Ibri 
 

 
 

 
  

https://books.scielo.org/id/mw25s/pdf/ibri-9786559541287-05.pdf
https://books.scielo.org/id/mw25s/pdf/ibri-9786559541287-05.pdf
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Seção A

Sobre Teoria dos
Hábitos





II – A Formação de Hábitos e a
Origem das Leis na VII Conferência de

Cambridge, de Ch. S. Peirce9

A VII Conferência de Cambridge, com o título
Hábito, proferida por Peirce em 1898, é, sem dúvida
alguma, um rico ponto de partida para se discutir facetas
interessantes do seu pensamento. Neste capítulo, busco
destacar os elementos conceituais mais importantes da
referida Conferência, com ênfase em elementos que
podem ser arrolados mediante a remissão ao sistema
filosófico do autor, que enuncia já nas primeiras páginas
da Conferência o seu tema seminal, a saber, que
“causação, enquanto distinta da ação da força
conservativa, é um elemento real, fundamental e vital,

tanto no mundo externo quanto no interno”10. De fato, a
Conferência está estruturada para explicar e fundamentar
o sentido mais agudo expresso por essa proposição,
passando por exposições conceituais com apelo a
ciências como a Física, a Matemática e as disciplinas da
Filosofia, a exemplo da Fenomenologia e da Metafísica.
O seu objetivo era explicar a origem das leis do universo
por meio da tendência à formação de hábitos. Assim,
abordarei, sinteticamente, os argumentos fundamentais
usados pelo autor no texto e proporei, ao final, questões
para reflexão que creio que dão continuidade
especulativa ao conceito de hábito, tão relevante para os
estudiosos da obra de Peirce.

9 Este capítulo é uma versão integral do texto de minha autoria: A
Formação de Hábitos e a Origem das Leis na VII Conferência de
Cambridge, de Ch. S. Peirce, originalmente publicado em: Veritas, Porto
Alegre, v. 60, n. 3, p. 619–630, 2015d.
10 RTL, p. 220.
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1 Uma Pergunta Fundamental

Na VII Conferência de Cambridge11, Peirce
formula uma pergunta fundamental, cuja resposta
torna-se essencial ao que ele pretende expor como
hipótese explicativa sobre a origem das leis da
Natureza: “Haveria um método de raciocínio pelo qual
poderíamos nos assegurar de que qualquer Lei que se
possa descobrir pela observação da Natureza […] nela

representaria uma ação viva e real?”12 Para os
estudiosos da obra peirciana e, mais especialmente,
para aqueles dotados de uma visão sistêmica de sua
filosofia, da qual não poderia estar ausente a sua
ontologia de maturidade, a resposta a essa pergunta
seria claramente positiva. A Conferência desenha-se,
em suas linhas gerais conceituais, na direção de mostrar
por que tal resposta seria, então, positiva. Sem dúvida,
a leitura do texto da conferência explicita o método
lógico e pragmático empregado pelo autor, examinando
sempre as consequências dos conceitos e das hipóteses

com os quais trabalha esse problema geral13. Trata-se
do método que, em outra ocasião, busquei evidenciar

na concepção do edifício metafísico do autor14.

2 Sobre a Lei da Conservação da Energia e as Ações
Não Conservativas

Peirce vale-se das explicações propostas pelos
físicos de sua época para os fenômenos irreversíveis, a
saber, aquelas que fazem recurso à doutrina dos acasos
aplicada a trilhões de moléculas. No entanto, o seu
enfoque terá por eixo o realismo dos continua, tal qual
adota na sua obra madura, e essa postura filosófica terá,
por consequência, uma teoria da realidade que concebe

11 PEIRCE, Charles S. Reasoning and the Logic of Things: The Cambridge
Conferences / Lectures of 1898. Edited by Kenneth Ketner. Cambridge:
Massachusetts, Harvard University Press, 1992. (A partir daqui, citado RLT.)
12 RLT, p. 219.
13 RLT, p. 219.
14 Cf. Ibri, 2015a, cap. 6.
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as leis como fatos reais e não como meras fórmulas
teóricas oriundas de abstração de fatos particulares, tal

qual propugnam filosofias de cunho nominalista15. À
luz dessa postura filosófica, Peirce afirma que as ações
não-conservativas, que parecem violar a lei da
conservação da energia, são marcadas por duas
características: (a) elas agem em uma determinada
direção e, assim, tendem, assintoticamente, a trazer à
tona um estado último de coisas, característica que
pode ser chamada de “teleológica” ou “finista”

[finious]; (b) elas são irreversíveis16.

A reflexão sobre esse tema prossegue
considerando o modo de ser das ações não-conservativas,
que, em conjunto com as leis conservativas, configuram
uma evidência de que as Leis não devem ser tomadas
como perfeitamente gerais, em seu estágio último de
evolução, mas que elas envolvem, também, certas
violações, por pequenas que sejam, associadas ao
surgimento de elementos discretos no continuum da lei.
Nessa linha de análise, Peirce afirma:

Se determinado evento [um evento não-
conservativo] pode ocorrer, então segue-se
como uma consequência necessária que existe

algo como um evento absolutamente aleatório.17

Segundo ele, somente o reconhecimento da
interferência de um princípio real de Acaso, introduzindo
elementos discretos à margem do continuum da Lei, pode
explicar a irreversibilidade dos fenômenos. O Acaso,
tomado como mera probabilidade, portanto, em uma
concepção nominalista, falha, por essa razão, em explicar
tal reversibilidade. Na verdade, para Peirce, os fenômenos
não-conservativos são evidências reais da presença e não
da ausência do Acaso real, pois “mesmo uma variação

15 Cf. Ibri, 2015a, cap. 2 e também Mayorga, 2007, p. 5–37.
16 RLT, p. 220.
17 RLT, p. 223.
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infinitesimal nas condições [do fenômeno] produzirá uma

diferença finita no resultado [fático]”18.

3 Realidade e Desvio nas Leis

No âmbito da temática da VII Conferência,
nasce a questão se haveria ou não, objetivamente,
desvios nas Leis. Tal questão pode apenas ser decidida,
segundo Peirce, pela consideração de que “deve ter
havido algum processo lógico na Natureza pelo qual as

suas Leis tiveram origem”19. É conhecida a máxima
lógica de Peirce que afirma que não podemos supor
uma hipótese que “bloqueie o caminho da

investigação”20; e tal seria o caso se simplesmente se
afirmasse as Leis como fatos dados e inexplicáveis,
presentes desde o início do cosmo, exatamente da
maneira como atuam hoje. Tampouco se permitiriam
adotar soluções criacionistas, sob pena de
indevidamente sobrepor-se a Metafísica à Lógica,
procedimento definitivamente banido pela filosofia de

Kant21. Refletir, então, sobre a origem das Leis conduz,
necessariamente, à suposição de um processo
evolucionário do qual elas se constituíram. Cumpre-se,
aqui, não mais que a vocação da filosofia de Peirce
para se propor genética, a saber, de poder oferecer
hipóteses lógicas para a gênese não apenas de aspectos
da realidade, mas, também, de teorias sobre ela.
Recordem-se as considerações sobre a origem das
hipóteses, de como novas ideias surgem na direção de
se encontrar teorias verdadeiras, desenhando o que se
denomina lógica da descoberta ou lógica heurística,

mais conhecidas como lógica da Abdução22.

18 RLT, p. 223.
19 RLT, p. 223.
20 RLT, p. 223. Cf. também CP 1.135.
21 A primeira Crítica de Kant, a par de sua epistemologia negativa, exibe
quase ubiquamente os erros da inversão de dependência entre Lógica e
Metafísica (Cf. Kant, 1998).
22 Cf. Ibri, 2020a, vol. I desta obra, cap. VII.
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4 Tipos de Associações de Ideias

Na sequência da Conferência VII, um breve
hiato na solução da questão sobre a origem das Leis
possibilita refletir sobre os modos como se dão as

associações de ideias. De acordo com Peirce23, tais
associações seriam de dois tipos:

1) haveria uma disposição natural da mente para
o que poderia ser denominado “associações por
semelhança”. Tal tipo de associação de ideias pode ser
chamado de uma “ideia geral”. Uma ideia geral é a
marca de um hábito; a repetição de tal ideia geral e a
experiência da sua eficiência prática resulta na formação
ou no fortalecimento do hábito que lhe corresponde e
que, nesse sentido, se torna uma concepção.

2) por meio de um hábito adquirido pela mente, no
sentido de que ideias similares são conjugadas na experiência
até que elas se tornem associadas; esse tipo de associação de
ideias equivale à “associação por contiguidade”.

À luz desses modos de associação de ideias,
Peirce especula sobre o que seria uma ação mental. Ele
entende ser plausível supor que ações mentais operam
por associação de ideias, havendo cinco características
importantes a serem observadas no que se refere a tais
ações, a saber:

i) uma ideia considerada em si mesma não
retém temporalmente a sua vivacidade, tendendo a

tornar-se gradativamente mais esmaecida, obscura24.

ii) ideias associadas na consciência passam por

alterações de vivacidade25.

iii) a ação da sugestão associativa não ocorre
instantaneamente, ou seja, tão logo duas ideias são
associadas; apenas quando o Acaso atua como conexão

acidental de duas ideias uma pode agir sobre a outra26.

23 RLT, p. 234.
24 RLT, p. 236.
25 RLT, p. 236.
26 RLT, p. 236.
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iv) a variação de vivacidade é acompanhada por
outro evento que ocorre em conjunção, como experiência

externa, embora haja dela um signo na consciência27. Em
outros termos, a associação entre duas ideias se reforça
pela ocorrência de tal experiência, de modo que uma ideia
mais vívida se torna mais suscetível de trazer à tona ideias

menos vívidas em outras ocasiões28.

v) enquanto algumas ideias são revivescidas pela
experiência, certas outras associações se enfraquecem pela

ausência desse processo revivenciador29.

Sob essas considerações, Peirce propõe a
questão crucial: seriam as ações mentais ou psíquicas,
tais como descritas anteriormente, conservativas ou
não-conservativas? Como resposta, afirma ele ser
evidente que não há reversibilidade nas ações mentais,
exibindo elas duas características essenciais, ou seja, a

de serem teleológicas e irreversíveis30. Vejamos o que
tais características irão importar para a sequência
temática dessa Conferência, passando antes pela
questão genética cuja resposta será uma hipótese
explicativa sobre a origem das leis da Natureza.

5 Sobre a Origem das Leis da Natureza

A nossa curiosidade científica é estimulada no
mais alto grau pelas notáveis relações que descobrimos
no interior das diferentes leis da Natureza. Essas
relações clamam, no ver de Peirce, por uma explicação

racional31. Para encontrar tal explicação, de acordo com
os princípios estritos da Lógica, devem-se deduzir as leis
fundamentais do universo físico como consequências

necessárias de alguma hipótese32. Fosse, contudo, essa
questão referida apenas à forma das leis, dever-se-ia

27 RLT, p. 237.
28 RLT, p. 237.
29 RLT, p. 237.
30 RLT, p. 237–238.
31 RLT, p. 239.
32 RLT, p. 239.
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almejar tão somente uma explicação puramente formal,
tal como a adotada por Hegel, por exemplo. Peirce,
todavia, é enfático ao afirmar não ser suficiente uma
mera explicação formal, uma vez as leis da Natureza
envolverem e serem afetadas de constantes puramente

empíricas33. Essa linha de argumentação que descarta a
suficiência de uma dedução simplesmente teórica, acaba
conduzindo a resposta à questão a uma hipótese de
natureza ontológica, a saber, supondo um processo pelo

qual as leis evolveram de um processo evolucionário34.

É interessante observar que a constatação de
que as constantes das leis não são, de fato, constantes,
mas envolvem variações que denotam não terem
atingido valores últimos, impede que se suponha a
questão meramente de forma, caso em que se teria a
esperança de buscar soluções formais mais complexas e
que dessem conta da forma real atuante nos fenômenos.
Exemplarmente, e tomando-se um caso formalmente
simples, suponha-se uma variação linear entre duas
grandezas físicas, tal como ocorre elementarmente
entre calor fornecido a uma substância e as variações
de temperatura então decorrentes. Sob o ponto de vista
formal, é evidente que a idealidade de uma reta passa
apenas por um conjunto de medições em torno dela,
desde que ela seja resultado de ajuste estatístico,
digamos, pelo método dos mínimos quadrados, por
exemplo. A pretensão de se encontrar uma curva de um
polinômio complexo de grau definido, que contivesse
todos os pontos resultados das medições, seria a seu
tempo frustrada. A reta ajustada evidenciaria ser a
melhor solução, e a sua inclinação, dada pela constante
empírica multiplicadora do calor fornecido, teria uma
variação não dedutível de qualquer modelo teórico,
generalizando-se essa conclusão para qualquer função
polinomial de grau superior a um, como é o caso do
exemplo linear que se adotou.

33 RLT, p. 240.
34 RLT, p. 240.
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É também importante ressaltar que desvios não
são exceções a uma regra exata, em uma espécie de
expectativa determinista sobre os fenômenos.
Constituem, de fato, a expressão ontológica do modo
como a lei é aproximada às réplicas oriundas de
observações e medições. Não obstante essas
observações não constarem propriamente da
Conferência em foco, parece ser elucidativo mencioná-
las, no auxílio à compreensão do que afirmara Peirce a
respeito das constantes das leis.

Retomando o argumento de Peirce, considere-se,
então, que estando as leis da Natureza ainda em processo
evolucionário, tendo por origem um estado de coisas no
infinitamente distante passado no qual não havia leis,
conclui-se que os eventos não são, mesmo agora,

absolutamente regulados pela lei35. A natureza
ontológica dos desvios das leis não pode ser reduzida a
uma mera questão epistemológica, cujo fundamento
estaria na consideração de que um aperfeiçoamento e
aprofundamento dos métodos de investigação
eliminariam aqueles desvios, reduzindo-os, portanto, a
meros erros de observação. Essa linha de argumentação
lastreia-se em uma espécie de esperança determinista
que fenomenologicamente não tem qualquer suporte –
basta perceber o grau de irregularidade e assimetria dos

fatos naturais36. A adoção de um indeterminismo
ontológico, com a admissão de um princípio real de
Acaso, vem eliminar essa esperança e coaduna-se
melhor com o que se observa na Natureza. Como
consequência epistemológica dessa admissão de um
princípio de aleatoriedade ativo nos fenômenos, tem-se a
doutrina peirciana denominada Falibilismo, afirmando

que todas as nossas teorias fáticas são falíveis37 e que
não se pode pretender graus últimos de certeza acerca de
objetos que não se encontram estritamente sob leis

35 RLT, p. 240.
36 Cf., por exemplo, CP 6.60 e 7.189.
37 Cf. Ibri, 2015a, cap. 3.
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acabadas. As Leis, interagindo com o Acaso, dotam o
mundo de uma ordem parcial, incompleta.

A argumentação a favor do Acaso tem um
suporte além do imediatamente fenomenológico, onde
a assimetria dos fatos coabita com a sua parcial
simetria. A constatação de que os fenômenos naturais
são irreversíveis presta-se a se constituir como apoio
cabal a favor da admissão da hipótese de um princípio
de aleatoriedade neles interveniente. De fato, parece ser
simples visualizar que uma lei exata, regrando de modo
estrito todas as réplicas sob ela, se constituiria em uma
forma precisa pela qual o retorno a um ponto de origem
do fenômeno seria possível, em uma espécie de
caminho de volta. Todavia, a interação com o Acaso
“abre” essa forma ideal criando muitos caminhos sem
volta. Afora as tecnicidades do tema e da sua
argumentação, a sua visualização fática poderia se dar
mediante um fantástico quadro imaginário constituído
por uma sequência temporalmente invertida, qual um
filme passado de trás para diante, em que pudéssemos
ver uma árvore, por exemplo, com toda a assimetria
que constitui a sua copa, a forma de seu tronco e de
suas raízes, que não pode, a propósito, ser fruto de Lei,
retroagir ao estado de semente de onde se originou.
Fosse a sua história um fluxo espaçotemporal pelos
canais de uma forma perfeita, esse retorno deveria ser
pensado como possível. A par da irreversibilidade, tem-
se a não-conservação da energia.

6 Hábitos como Origem das Leis Físicas e Psíquicas

A partir da conclusão de que as leis da Natureza são
o resultado da evolução, Peirce conjetura que tal evolução
deva decorrer de acordo com algum princípio: “Esse

princípio deve ser da natureza de uma Lei”38. E prossegue:

“ele deve ser uma lei que pode evolver-se por si mesma”39.

38 RLT, p. 241.
39 RLT, p. 241.
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O problema se torna, então, o de descobrir se existe
qualquer lei ou tendência que possuiria o poder de reforçar
a si mesma, ou seja, uma tendência em direção à
generalização, que se manifeste na Natureza a ponto de se
fazer conhecida objetivamente. Onde se deve procurar por
tal tendência? Certamente em nenhum lugar onde não haja
nada de irregular, como a gravidade, por exemplo, mas sim

onde a plasticidade e a evolução ainda estão em ação40. E
Peirce arremata:

A mais plástica de todas as coisas é a mente
humana, após a qual estaria o mundo orgânico,
o mundo do protoplasma. Segue-se que a
tendência à generalização é a grande lei da
mente, a lei da associação, a lei de aquisição de
hábitos. […] Por conseguinte, sou levado à
hipótese de que as leis do universo têm sido
formadas sob a tendência universal de todas as

coisas à generalização, à aquisição de hábitos.41

Em verdade, esse argumento aproxima a mente
humana da Natureza. Ambas partilham a tendência à
generalização, à aquisição de hábitos, e essa conclusão é
simplesmente pragmática, na medida em que se sustenta no
modo como se conduzem. Às ações mentais irreversíveis e,
portanto, não mecânicas em um sentido determinista,
correspondem processos naturais que, por tendência à
aquisição de hábitos, constituem as Leis que os enformam.
Tais leis são regras de conduta cuja plasticidade no mundo
orgânico faz com que certos hábitos sejam quebrados em
face da atuação do Acaso. Permite-se, então, supor como
plausível uma conaturalidade entre mente humana e
Natureza que não deve ser estranha àqueles estudiosos da
Metafísica de Peirce que constataram a universalidade das
categorias do autor, a sua validade indiferenciadamente
fenomenológica, epistemológica e ontológica.

40 RLT, p. 241.
41 RLT, p. 241.
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7 Para Reflexão Futura

A VII Conferência das assim chamadas
Conferências de Cambridge de 1898, denominada
Hábito, traz muitos pontos conceituais para futura
reflexão e desenvolvimento teórico, correlacionando-os
às demais doutrinas de maturidade do autor. À guisa de
conclusão, seguem-se algumas delas:

a) Os processos irreversíveis de todas as coisas,
que são relativos à vida e ao crescimento, não podem
ser explicados por leis mecânicas reversíveis e, assim,
nenhuma lei absoluta seria operativa na Natureza. Esse
é um caminho pelo qual, de modo original, Peirce
introduz o conceito de Acaso como um princípio
necessário que faz o universo ser ontologicamente
indeterminado e, consequentemente, toda a ciência, de

algum modo, falível42.

b) A tendência universal de aquisição de hábitos
instaura e sustenta uma tese anticartesiana, a saber, de
que não há, de gênese, qualquer dualidade ontológica
entre mente e matéria. Partilhar aquela tendência faz
com que se possa afirmar uma conaturalidade entre
mente e matéria, mediante uma análise pragmática que
dá sentido a essa afirmação, a saber, baseada nas
similaridades de conduta. É essa a linha mestra de
pensamento que permite sustentar a doutrina peirciana
do Idealismo Objetivo. Ela irá afirmar que essa
natureza partilhada é eidética e não material — o

materialismo levaria a um determinismo fisicalista43, e
a sua recusa conduz à adoção de um Idealismo Objetivo
como teoria de fundo ontológico.

c) São formuláveis questões suficientemente
provocativas, malgrado sem respostas no curto espaço
deste capítulo, para o prosseguimento da reflexão
ensejada pelo tema da VII Conferência: por que haveria
essa tendência à aquisição de hábitos? Qual afinal seria

42 Para uma perspectiva diferente acerca do Falibilismo do autor, cf.
Margolis (2007, p. 229–249).
43 Cf. Ibri, 2015a, caps. 3 e 4.
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a sua função? Pode-se, ao menos, afirmar que tais
questões têm resposta possível no interior do sistema
teórico de Peirce e que a VII Conferência traz novos
elementos que enriquecem a sua solução.

d) Evidenciam-se consequências decorrentes do
Idealismo Objetivo tal qual aqui formulado, cuja
exploração é também proibitiva no presente texto. A
extensionalidade ontológica do conceito de mente do
homem à Natureza impõe que se desenvolva uma filosofia
não mais antropocêntrica. Um caráter universalmente
mental, em todas as suas manifestações, deverá ser
encontrado nos processos naturais. Não será mais
surpreendente para os estudiosos dessa filosofia o espanto
dos cientistas com a inteligência dos seres naturais em
seus diversos reinos, nem tampouco a capacidade
heurística de tais seres de dialogar semioticamente com o
seu meio e, sempre que necessário, modificarem seus
hábitos, como mostra abundantemente a História Natural e

a Evolução44. Esses mesmos estudiosos entenderão
melhor, talvez, os artistas, que ao longo da história
reconheceram nas qualidades sensíveis, presentes no
espetáculo da Natureza, um móbile de sentimentos, com

base em que produziram a mais refinada arte45. Por fim, a
quebra do dualismo mente-matéria rompe de vez um
estranhamento de gênese entre homem e Natureza de há
muito vigente em nossa cultura e, pode-se conjeturar,
também responsável pela transformação radical do mundo
natural e pela sua indiscriminada exploração. Poder-se-ia
perguntar se filosofias antropocêntricas, muitas, não
obstante, formuladoras de brilhantes insights e se
posicionando como humanistas, não justificaram de modo
oblíquo aquele estranhamento e a perigosa inviabilização
do ambiente natural para a vida humana.

Uma filosofia teoricamente rica e heurística
como a de Peirce permite repensar muitas questões
mantendo-se um elemento comum em sua base: o

44 Cf. cap. VI deste volume.
45 Cf Ibri, 2020a, volume I desta obra, cap. II.
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caráter evolucionário presente no eixo teórico de seu

pensamento46. Com base nele, todos os seres do
universo partilham uma mesma origem, e esse fato
sustenta a construção de uma filosofia genética, tal

como propôs Schelling47, condicionando hipóteses
explicativas que irão propor sistemas complexos de
relações, plausíveis pelo comércio semiótico facultado
pela conaturalidade ontológica de seus protagonistas.

46 Para outras e também interessantes abordagens acerca deste ponto, cf.
Hausman (1993) e Esposito (1980).
47 Schelling, 1988, p. 30.





III – A Dupla Face dos Hábitos: Tempo
e Não Tempo na Experiência

Pragmática48

Sinto saudades do presente, que
não aproveitei de todo, lembrando

do passado e apostando no
futuro...

Clarice Lispector

1 A Natureza Heurística da Fenomenologia Peirciana

Após introduzir em 1903 a Fenomenologia49 como
primeira do ranking das ciências da filosofia, Peirce parece
ter convidado o estudioso de sua obra a experimentar
pragmaticamente todas as doutrinas que comporiam o seu
sistema teórico. De fato, começando pelas categorias que
são fundadas no interior da Fenomenologia, Peirce convida
o leitor a testar a irredutibilidade e suficiência da tríade que

as compõe50. O estudioso que por aí principia o estudo do
autor é iniciado em uma prática pragmática, e é interessante
observar isso. Pragmática porque a Fenomenologia, como
ciência experiencial dos fenômenos, convoca, quem com
ela se envolve, a observar sua própria conduta diante de
uma faticidade que lhe é ubíqua. É essa relação entre
conduta e experiência que precocemente a Fenomenologia
anuncia de modo não obstante tácito, o âmago conceitual
próprio ao Pragmatismo.

48 Este capítulo é uma versão traduzida do texto minha autoria: The Double
Face of Habits: Time and Timeless in Pragmatic Experience, originalmente
publicado em: Rivista di Storia della Filosofia, v. 3, p. 455–474, 2017.
49 EP 2, p. 145–159; CP 5.41–65.
50 CP 5.82–92.
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Exemplarmente, veja-se como na Fenomenologia
se funda a segunda categoria. Com esse fim, Peirce
convida o leitor a observar como na vida cotidiana

estamos “conflitando com os fatos duros”51. O que seria
isso? Qualquer pessoa poderá, por exemplo, reconhecer
que em algum momento de sua vida um plano seu de
ação não deu certo. O que seria esse “não dar certo”?
Um plano de ação implica uma forma de se prever o
curso futuro dos fatos, permitindo, com isso, desenhar
qual conduta face a eles seria mais adequada, de modo a
atingir determinado fim que se queira. Essa descrição do
que seja um plano é bastante genérica e, por certo, se
aplica a muitas situações experienciais, das mais
complexas às mais triviais. Pode-se dizer que quando um
plano não dá certo quer-se significar que os fatos tiveram
uma trajetória ou se apresentaram à experiência em
dissonância com o que estava previsto. Essa é uma
experiência vivida e muito frequente de reação e sentido
de independência dos fatos em relação a como os
estávamos representando. Não é necessário mais que
bom senso para que pragmaticamente tentemos mudar

nosso plano52 e ajustá-lo ao objeto, nomeação genuína
atribuída àquilo em relação a que experienciamos
objeção. Reação e independência de sua representação –
esses são predicados que genuinamente definem um

segundo em relação a um primeiro53. Tal primeiro, nesse
caso, seria não mais que uma mente conjecturante, ou
seja, que tenta adivinhar por onde temporalmente
seguirá o estado de coisas que está sob algum critério de
relevância. Esse estado hipotético da mente

conjecturante envolve possibilidades de aderência54 à

51 CP 1.324.
52 A capacidade de aprender e mudar a conduta configura-se como central
no Pragmatismo de Peirce. Ver, a propósito, as reflexões de Nöth (2016).
53 Ver também a arguta análise de Hausman (1993, cap. 3) sobre o papel
da segunda categoria na Fenomenologia de Peirce.
54 Chamo aqui de aderência a correspondência harmônica entre previsão
teórica e curso dos fatos. Ver também Ibri (2020a, volume I desta obra,
págs. 107, 231, 237) e, neste volume, nas notas 294 e 343.
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faticidade futura. Ela terá, em sua saga cognitiva, de
interpretar os signos que aquele critério de relevância
seleciona para a percepção voltada à busca de
significado. Um plano, em sua natureza hipotética, que
não evidenciar aderência com os fatos será destituído de
significado positivo, enquanto o contrário seguirá seu
curso como guia de ação.

A totalidade das consequências práticas de um
conceito, tal qual aparece no enunciado clássico do
Pragmatismo de Peirce e que determina seu significado,
requer um diálogo semiótico, um processo de semiose,
de cognição sígnica, portanto, que se esforça para
promover aderência entre teorias a respeito de fatos
positivos com os próprios fatos, enquanto matéria de

experiência fenomenológica55. É verdade que Peirce
expõe seu conceito de experiência dentro de uma

perspectiva semântica56, a saber, como algo que
proporciona o surgimento de interpretantes – signos
potencialmente capazes de afetar a conduta. Uma mente
cognitiva, submetida a um ambiente fenomênico,
experiencia aquilo que poderá ser reflexionado e, assim,
afetar sua inserção existencial ou, em outros termos, o
modo como está disposta a agir. Não é difícil perceber
que no exemplo sobre traçar um plano de ação, o “não
dar certo” deve incorrer em alguma forma de
interpretação que busque as razões do “erro”. E é
interessante também explorar essa experiência de “erro”
como um bom exemplo de alteridade do objeto e que

deveria levar57 à gênese da postura realista de filosofia:
nossas teorias não têm o poder de impor aderência com
os fatos – eles frequentemente se mostram
proverbialmente outros que não o que deles afirmamos.

55 Veja-se a análise de Fabbrichesi (2008, p. 217) acerca da relação entre
regra e ação no Pragmatismo de Peirce.
56 Ver, exemplarmente, CP 1.335–342 e EP 2, p. 492–502.
57 Digo “deveria” pois é frequente observar como muitas correntes filosóficas
privilegiam ontologicamente a linguagem como guia de conduta, esquecendo-
se de que ela só se legitima como tal quando ancorada na faticidade.
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O estudioso da obra peirciana sabe que o
realismo radical presente em sua versão madura é mais
complexo do que apenas o reconhecimento do poder
objetual dos fenômenos, malgrado a noção de realidade,
para a qual Peirce também chama a atenção, sem dúvida
tenha origem nela. Realidade, para Peirce, para além das
evidentes reações tópicas dos fatos, envolve relações de
ordem reais entre os fatos. Tais relações aparecem em
suas réplicas, os fatos em sua determinação
espaçotemporal. São eles, os fatos, a que temos acesso
direto. Eles aparecem genuinamente como objetos
quando objetam. O realismo implica em afirmar que em
muitos casos eles estão sob relações gerais. Digo
“muitos casos” porque tal fato reativo pode não se
repetir. A ausência de redundância, sob condições
fenomenológicas similares, é indicativa de ausência de
uma relação geral que geraria tal caráter redundante.
Toda nossa esperança de encontrar sucesso para nossos
planos ou, em esferas cognitivamente mais complexas,
para nossas teorias científicas, reside no aparecer de
redundância. Exemplarmente, nenhum médico prescreve
uma terapia sem essa esperança tácita, implicada em
uma continuidade geral associada aos fatos. Fatos
isolados, sem que se repitam em circunstâncias
similares, não apontam para aquelas supostas relações
gerais. Sobre eles, falarei mais adiante.

Já na história da filosofia se encontram

discussões sobre as “uniformidades da Natureza”58 que
Peirce aponta como sendo versões de um nominalismo
que não reconhece a possibilidade de que sejam

instâncias ou réplicas de leis naturais59. Como bom
realista, toda “uniformidade” é, para ele, sintoma ou
índice de que há relações gerais reais que as produzem.
Afinal, teorias não são modos de “salvar as aparências”

58 Sobre Mill ver, por exemplo, CP 1.92, 2.633–635, 2.733–778 e 6.100–
101 e EP 2, p. 67–74.
59 Sobre a resposta de Peirce ao nominalismo a partir de sua Semiótica e
ontologia realista, ver Parker (1994, p. 51–76).
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como diziam os antigos escolásticos, mas
representações, imperfeitas que sejam, dessas relações
gerais que são inferíveis a partir daquilo a que temos
acesso direto, suas réplicas. Ao fim e ao cabo, o realista
irá defender que tais relações são o objeto próprio da
cognição. Pensar qualquer recorte de mundo que se
torna foco cognitivo humano é representar relações
lógicas que produzem previsões com boa aderência ao
curso futuro dos fatos. Essa aderência, para o realista,
somente pode ser explicada mediante uma relação de
correspondência entre as relações lógicas reais e
representadas, por imperfeita ou aproximada, repito,
que ela possa se constituir.

Não é outro, pode-se dizer, o papel de uma
racionalidade que procura atenuar a reação bruta da
realidade às nossas ações. A ela cabe representar o
elemento reativo, como fato possível, em uma rede de

relações lógicas que o torna pensável60. Tal
representação, que corriqueiramente se denomina
conceito, tem o poder sedutor de sugerir a si mesma
como autogerativa, em uma mais comum via para o
nominalismo. Mas a retenção exclusiva da instância
geral no plano das teorias, negando-a à alteridade da
realidade, não pode explicar por que o curso futuro dos
fatos adere às previsões teóricas. É essa aderência que
faz pressupor uma razoável homologia de formas lógicas

entre teoria e realidade61. Essa suposta homologia
certamente poderá sofrer correções futuras – todo nosso

conhecimento é falível62 –, mas pragmaticamente baliza
nossas formas de ação.

Todas essas considerações preliminares já trazem
em seu bojo, suponho, tudo o que oferece a
Fenomenologia como primeira ciência da Filosofia, como

60 Em CP 7.535, Peirce afirma: “[…] se os gerais têm um ser independente do
pensamento, então tal ser consiste em ser objetos possíveis de pensamento por
meio do qual particulares podem ser pensados.”
61 Sobre a íntima ligação entre teoria e realidade no interior do
Pragmatismo de Peirce, ver Hookway (2002, p. 44–107).
62 Ver, sobretudo, CP 1.141–175 e 2.192.
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a classifica Peirce. A experiência de alteridade é ubíqua
para todos os seres que se encontram insertos em um
mundo fenomênico e, por esse seu caráter universal que
independe do particular modo como se experiencia uma
reação, funda-se a categoria que o autor denominou
Segundidade [Secondness]. Tal experiência é a que faz
nascer a necessidade de mediar nossas ações futuras.
Parece lícito dizer, baseado no até agora exposto, que a
segundidade, como um modo de ser dessa classe de
experiência, torna-se a mais eficiente origem do
desenvolvimento da racionalidade humana como

faculdade capaz de arquitetar mediações63. Admitido isso,
já se torna pensável, também, a terceira categoria, a
Terceiridade [Thirdness]. Ela abriga essa operação de
construção das mediações, também ubíqua
fenomenologicamente e, por essa razão, merecedora de
sua atribuição de um modo de ser universal da
experiência. Seu caráter genuíno é extenso no tempo e
deve ter poder preditivo, para que as ações de cada ser
atinjam os fins desejados. Utilizo aqui o termo genuíno
para designar o caráter necessariamente reflexionado das
mediações tomadas nesse sentido – elas se esmeram em

representar64 com boa aderência o curso futuro do recorte
de realidade que lhe é relevante. Nessa construção das
mediações, encontra-se a esperança de tornar razoável a
leitura futura do mundo, licitando, assim, que possamos
fazer escolhas. Fossem os fatos futuros submissos a uma
acidentalidade desconexa, a racionalidade não poderia, em
absoluto, ser exercida em seu papel de tornar a experiência
pensável e, por assim ser, projetiva no tempo. Um mundo

63 Ver-se-á que o realismo radical de Peirce acaba generalizando o conceito de
racionalidade como uma faculdade que está espraiada na Natureza (ver, por
exemplo, CP 5.289, 1.216 e 7.364), entendendo-a como criadora de mediações
que buscam ser bem-sucedidas em seu poder preditivo dos fatos que envolvem
todos os seres que sobrevivem em um ambiente fenomênico. Do mesmo
modo, a noção de pensamento, na filosofia de Peirce, aparece espraiada na
Natureza, não consistindo, assim, em um fenômeno exclusivamente humano.
Confira-se Dilworth (2010, p. 31).
64 Em Ibri (2020a, volume I desta obra, cap. X), comento as relações entre
mediação e representação.
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de meros acidentes obrigaria todos os seres que nele
habitam a serem jogadores, a apostarem no afã de
adivinhar que decisões ocultas o Acaso tomaria. Que ele
toma algumas e nos desconcerta não infrequentemente,
também pode-se considerar ser uma experiência ubíqua.
Aqui se encontra uma das portas por onde não raramente
os interpretantes emocionais adentram. Deixo esse ponto
para refletir mais adiante.

Retorno, assim, aos nossos planos. Necessitamos
deles porque queremos fazer boas escolhas, a saber,
aquelas cuja probabilidade de acerto supomos
maximizadas, não obstante cientes da falibilidade e de
certo grau de incerteza implicados em todo plano. A
segundidade torna-se, então, representada e, ao ser assim
assumida, perde seu poder reativo por se tornar réplica de
estruturas lógicas pensáveis. Alteridade representada é, por
conseguinte, mediação genuína. Mediação genuína é o que
permite a inserção de uma racionalidade eficiente no
tempo, a saber, em sua função preditiva como guia
existencial ou, o que pode ser seu sinônimo, como guia de
ação, na medida mesma em que pode pragmaticamente
entender uma ontologia da ação como ontologia da

existência dos seres em geral65.

As mediações eficientes, e que assim se mantêm
por serem bem-sucedidas, ou seja, por cumprirem seu
papel de guias da ação futura minimizando a
possibilidade de erros e desvios expressivos de
aderência, tornar-se-ão hábitos de ação, constituindo

crenças, tal como Peirce as define66. Em verdade, o

autor define quatro tipos de crenças67 que dependem do

65 No cap. IX deste volume, busco mostrar como a filosofia de Peirce
permite pensar uma ontologia da ação.
66 Ver, acerca desse ponto, Ibri (2015a). Ver também, e por outro lado, o
conceito complementar de imperativo para as crenças não racionais no
interior do Pragmatismo peirciano, em Houser (2015, p. 273–290).
67 Sobre os quatro tipos de crença propugnados por Peirce, ver CP 5.358–
387; EP 1, p. 109–123; W 3, p. 242–257. Ver também a análise de
Hausman (1993, p. 21–36) acerca da relação entre o conceito de crença e a
lógica da investigação em Peirce.
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grau de diálogo semiótico que cada uma delas
estabelece com a alteridade.

Enquanto a segundidade e a terceiridade, suponho,
são de fácil apreensão pelo estudioso da Fenomenologia,
pela sua presença marcante na experiência de vida em que
nos tornamos personagens que existem em meio a um
oceano de eventos que nos convocam a agir

racionalmente, sob autocontrole68, a assim chamada
Primeiridade [Firstness], a primeira categoria da
experiência, já é de compreensão mais complexa. A razão
mais aguda dessa dificuldade está no fato de ela exigir que
se atente para aquilo que normalmente não nos chama
atenção, a saber, fenômenos que justamente não
alimentam conceitos por não exibirem redundância,
regularidade, impedindo que se exerça nossa tendência a
perceber predicados similares e, assim, generalizá-los.
Como atores inseridos em um teatro de segundidade que
devemos atenuar, valendo-nos de nossa faculdade
cognitiva, chama-nos primordialmente a atenção nos
fenômenos o que se presta à constituição e à
retroalimentação de mediações. Queremos certamente
manter hábitos que, uma vez confirmado seu sucesso
preditivo, prossigam operando como eficientes guias de
conduta. Sob eles, podemos agir sob um estado da mente
que se poderia considerar de baixa energia, em
contraposição à alta energia que o esforço cognitivo de
objetos ainda não mediados requer de nós.

Construção de hábitos é uma operação cognitiva;
ela deve investigar o comportamento do objeto e buscar
representá-lo com boa aderência para que se estabeleçam
mediações. O hábito em operação como guia de conduta, de

sua vez, atua recognitivamente69. É importante, e suponho
interessante perceber, essa distinção entre cognição e

68 Ver, exemplarmente, CP 5.427, 5.433, 5.440, 5.533–534. A propósito
do autocontrole e de seu papel crucial no processo de mudança de hábitos,
consultar Calcaterra (2010, p. 17).
69 Acerca do importante papel dos hábitos autocontrolados na formação da
linguagem reinterpretativa, ver Pietarinen (2008, p. 251).
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recognição. Constituem dois estágios semióticos que se
podem considerar dialogantes com a experiência, em que
um é afirmativo, na medida de sua construção de
interpretantes lógicos, e o outro confirmativo, por se
retroalimentar dos signos que prosseguem legitimando a

operacionalidade das mediações70.

Voltemos à primeiridade. Por que então sua
compreensão seria mais complexa? O próprio Peirce
reconhece essa dificuldade ao afirmar:

[...] uniformidade é um fenômeno extremamente
excepcional. Mas não prestamos atenção às
relações irregulares, como se não tivessem interesse

para nós71. [...] ninguém se surpreende com o fato
de que as árvores em uma 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.72

De fato, os fenômenos irregulares não nos
chamam a atenção porque não alimentam conceitos,
cuja condição de possiblidade tem origem nas
regularidades – são elas que permitem e legitimam
generalizações. É interessante também perceber que as
irregularidades não permitem fazer previsões e, por
assim serem, não podem constituir mediações, hábitos

como guias de ação73, cuja essência lógica é atuarem
como instâncias de antecipação da experiência.

No âmbito dessas considerações, convoque-se o
importante conceito de continuidade de Peirce, que
constitui a doutrina que denominou Sinequismo
[Synechism]. Essa doutrina, nascida da teoria da

70 Veja-se, a propósito, a análise da relação entre o conceito de hábito e
experiência na filosofia de Peirce em Colapietro (2009, p. 353).
71 CP 1.406; EP 1, p. 276; W 6, p. 206–207.
72 CP 7.189.
73 Acerca da noção de hábito como guia de ação na filosofia de Peirce,
consultar Santaella (2004, p. 80). Para uma análise detalhada acerca do
papel e relevância do conceito de hábito peirciano, ver Santaella (2016).
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continuidade matemática, exibe seus nexos com a
Fenomenologia, no universo da experiência, pois o foco
das mediações é uma leitura contínua do curso futuro dos
fatos, que, ao fim e ao cabo, insere-se dentro de uma
continuidade temporal. Peirce, em uma passagem em que
descreve a relação entre continuidade e regularidade,
valendo-se da continuidade de uma linha geométrica, irá
afirmar irregularidades como sendo descontinuidades:

[…] continuidade é apenas uma variação de
regularidade, ou, se quisermos, a regularidade é
apenas um caso especial de continuidade, como se
verá abaixo, quando analisarmos a concepção de
continuidade. Já está bastante claro que qualquer
continuum que possamos pensar é perfeitamente
regular em seu modo, na medida em que sua
continuidade se estende. Sem dúvida, uma linha
pode ser, digamos, um arco de um círculo até certo
ponto, e além desse ponto pode ser uma reta. Então
é, em um sentido, contínua e ininterrupta, enquanto,
no outro sentido, não segue uma lei. Mas, na
medida em que é contínua, em qualquer direção
segue uma lei; ou seja, o mesmo se aplica a
qualquer parte dela; enquanto no sentido em que é
irregular, sua continuidade é rompida. Em suma, a
ideia de continuidade é a ideia de homogeneidade,

ou similitude, que é uma regularidade.74

Cabe agora refletir como a mente operaria em face
da irregularidade, ou seja, diante daquilo que está
justamente destituído de continuidade sígnica e, portanto,
temporal. Já sabemos que as irregularidades não nos
chamam a atenção; veja-se como Peirce reafirma essa ideia:
“o grau em que a natureza parece nos apresentar uma
regularidade geral depende do fato de as regularidades nela
serem de interesse e importância para nós, enquanto as

irregularidades não têm uso prático ou significância”75.

74 CP 7.535.
75 CP 8.146.
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Exemplarmente, é interessante pensar, malgrado
suas possibilidades finitas, em um jogo de dados, onde
a mente está diante de eventos irregulares, daquilo que
não segue uma regra que permitisse antecipar o
resultado de um lance futuro. Aqui há um evidente
interesse na irregularidade, típica do jogo, e que,
certamente, não poderia ser ingenuamente cognitivo. A
imprevisibilidade nesse caso, conquanto limitada, é a
Há pontos notáveis nessa passagem que valem ser
comentados. O primeiro é que regularidades estão
associadas a continuidades, enquanto uma singularidade,
qualquer que seja, rompe o fluxo dessa continuidade.
Essa singularidade é uma irregularidade que se destaca
da regularidade afeita a um continuum. Como esse
conceito se aplicaria à raiz fenomenológica do
desenvolvimento de uma racionalidade preditiva, tal
qual aqui está sendo exposta? Parece lícito afirmar que a

atividade cognitiva está sempre contida no tempo76. A
mente tomada por mediações está continuamente no

fluxo do tempo, que em sua vez é um continuum77. A
experiência passada, reflexionada na forma de
repertório responsável por constituir critérios de
relevância, procede à seleção dos signos que importa
interpretar em uma experiência presente. Ora, nessa
operação de interpretação do que se apresenta como hic
et nunc à mente, à luz de um repertório passado,
encontra-se já o aspecto preditivo dos juízos que dela
resultam. Afinal, o instante presente anuncia, em um
continuum, o fluxo inexorável dos instantes futuros.
Esse é um cenário comum da mente cognitiva, ela está
inserida na temporalidade de uma rede de relações
gerais: “Continuidade nada é senão a perfeita

generalidade de uma lei de relações”78, razão do
interesse meramente lúdico no jogo. Todavia, não se
trata dessa natureza de interesse que iria se contrapor

76 Acerca da consciência de processo no âmbito cognitivo, ver Innis (2013, p. 37).
77 Examine-se, por exemplo, CP 6.182 para as considerações de Peirce
sobre a continuidade entre consciência e tempo.
78 CP 6.172.
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ao desinteresse que frequentemente demonstramos face
ao irregular fenomênico quando estamos concentrados
nos fatos de vida, nos estados de escolha e ação. Tal
contraposição seria possível em situações em que a
mente pudesse, ou decidisse, abandonar sua função
cognitiva ou recognitiva, voltada para alguma predição
racional de eventos futuros. Seria lícito, então, dizer
que o continuum temporal do pensamento que busca
uma espécie de sintonia com o continuum temporal dos
fatos, ambos constituídos por relações lógicas, como
bem pressupõe o realismo de Peirce, obnubilaria um
interesse meramente lúdico nos fenômenos? Essa é uma
questão que mobiliza o eixo próprio deste capítulo.

1.1 A Face Exterior da Primeiridade

A primeira categoria de Peirce, tal qual fundada
com base na Fenomenologia, aparece duplamente como
fenômenos externos e internos à mente. Externos, estão
associados às irregularidades fenomênicas que não nos
chamam a atenção. Percebê-las, malgrado nosso
imediato desinteresse em relação a elas, torna-se
importante para que sejam consideradas no interior de
um conceito peirciano de realidade, a partir daquilo
que aparece à experiência. Enquanto a ideia de
existência está associada à segunda categoria e o
conceito de lei natural à terceira, Peirce atribui a
irregularidade dos fenômenos a um princípio de Acaso.
Acaso, Existência e Lei perfazem, assim, na ordem das
categorias, a tríade que constitui ontologicamente os
modos de ser da realidade. Veja-se que tal tríade nasce
dos modos de ser da experiência, na Fenomenologia,
portanto. É interessante ressaltar que encontrar esses
três modos no universo da experiência requer uma
habilidade proporcionada pela prática da ciência
Matemática. Segundo Peirce, a Matemática adestra a
mente em seu convívio com o mundo das formas, dos
diagramas, das estruturas icônicas. O fazer matemático
requer a mente em um estado sobretudo heurístico, que
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exige as faculdades de contemplar, atentar para

aspectos notáveis e generalizar79. É com essas três
faculdades aplicadas ao mundo dos fenômenos que as
três categorias da experiência podem ser descobertas.

Voltemos à primeira categoria. Ela então exibe
esse modo de ser irregular dos fenômenos exteriores.
Atentar para eles irá evidenciar que irregularidades não
podem ser produzidas por uma regra lógica que as
vincule no tempo. Tome-se como exemplo o formato da

copa das árvores de uma floresta80: ele não mostra um
padrão uniforme. Cada uma delas tem uma
singularidade que lhes pertence e é única. Duns Scotus
propôs para essa singularidade que tipifica cada

indivíduo e lhe é única o termo haecceitas81. Não sendo
produto do continuum espaçotemporal de uma lei, as
singularidades devem estar associadas a um princípio
de espontaneidade que cria qualidades múltiplas,
diversidade, distantes de qualquer necessidade lógica.
O Acaso é esse princípio que, sob o ponto de vista
lógico, constitui um contínuo de possiblidades pelo seu
lado interno, cujo lado externo, suas réplicas,
fenomenologicamente se apresentam como
irregularidades, ou descontinuidades. É interessante
perceber que, tomado o conceito de Acaso como
absoluto, ele seria potencialmente um contínuo de
possibilidades ilimitadas de criar variedade infinita em

um teatro de reações82, produzindo réplicas sem
relações entre si e, assim, desconectadas de um
contínuo espaçotemporal.

79 Cf. CP 5.42.
80 Cf. CP 7.189 e CP 7.195.
81 Scott, 1987, p. 166. A propósito, a meu ver, Peirce equivocadamente associa
esse conceito escotista à segunda categoria, quando ele é tipicamente ligado à
espontaneidade associada à primeiridade. Ver CP 1.405.
82 Peirce, em CP 6.195, vale-se dessa expressão teatro de reações para designar o
ambiente caracterizado pela segundidade, a saber, onde particulares se afirmam
positivamente em face de outros que lhes são negatividades. Esse é um teatro típico
do que na filosofia peirciana se denominou existência.
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Ao contrário de um contínuo constituído por
alguma regra que põe em relação as réplicas que
produz, um Acaso absoluto agiria de modo totalmente
contrário. Contudo, a realidade, composta pelas três
categorias, abriga a atuação do Acaso em conjunto com
as leis que ordenam, de modo aproximado que seja, os
fatos de seu teatro de reações. Assim, como classe de
fenômenos, a atuação conjunta de Acaso e Lei constitui
um indeterminismo ontológico que torna legítimo o
emprego de signos de natureza probabilística para os
representar. Os fenômenos não estariam, portanto,
submetidos a uma necessidade estrita que definiria um
determinismo ontológico. Contudo, eles se apresentam
sob leis que, não obstante de natureza probabilística,
facultam-lhes serem pensados e conhecidos. Tais leis,
assim concebidas, estariam associadas, sob o ponto de
vista lógico, a uma quase necessidade em função da
presença do Acaso nos fenômenos, compondo, deste
modo, um quadro de indeterminação da realidade. O
mundo real não é nem nuvem nem relógio, parodiando-

se a metáfora de Popper83 para caracterizar o
indeterminismo ontológico.

Uma reflexão a que essas considerações
conduzem teria foco no fato de que cada elemento de
uma distribuição estatística, gaussiana por exemplo,
teria sempre uma tripla face categorial: a que o
caracteriza como participante da segundidade por ser
um existente; a que o faz participar da terceira categoria
por partilhar predicados com os outros indivíduos de
sua classe; e, por fim, sua face de haecceitas, a saber,
aquela que lhe é pertinente de modo singular e que o
diferencia de todos os demais de sua classe. Não parece
inócuo se valer, ilustrativamente, do exemplo dado por
um conjunto de árvores, agora não mais de uma floresta
natural. Visando agudizar esse exemplo, imaginemos
uma fazenda de pés de laranja, planejadamente
cultivadas. Suponhamo-las todas da mesma espécie,

83 Cf. Popper, 1972.
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organizadas geometricamente em linhas e colunas,
nascidas sob o mesmo clima, do mesmo solo e com os
mesmos cuidados do agricultor. Certamente elas
apresentarão um elenco de semelhanças notáveis de
qualidades como formatos, cores, perfumes, e de
comportamento – tempo de crescimento, floração,
frutificação, folhamento e desfolhamento, de acordo
com estações do ano. Nenhuma dessas regularidades
seriam, no entanto, exatamente simétricas no espaço e
no tempo. Todavia, suas características poderiam ser
objeto de tratamento estatístico e, certamente, curvas de
distribuição paramétricas seriam possivelmente
constituídas. Nascem dessas operações de taxonomia
relações formais que permitem pensar tal fenômeno
exemplar como objeto lógico. Esse procedimento de
descoberta de formas é essencial para quaisquer
ciências, aplicadas ou não. Sem tais formas, tais
ciências seriam inviáveis. Linguagem alguma seria
aplicável a um universo caótico em que a única forma
possível fosse a da equiprobabilidade contínua, como, a
propósito ilustraria, malgrado em uma escala finita e
descontínua, a do jogo de dados. E quando aqui se
afirma a impossibilidade da linguagem, quer-se
significar que as operações de nomeação, juízos e
inferências se tornariam inviáveis – no vocabulário da
Semiótica, a formação de remas, dicisignos e
argumentos não seria factível.

Assim, poder-se-ia afirmar que nossos juízos se
ancoram nas semelhanças entre os indivíduos – muito
propriamente, deve-se dizer. As escolas nominalistas
concordariam com essa afirmação prontamente,
complementando que a mente abstrai as qualidades das
coisas e as generaliza formando nomes de espécies de
predicados. Novamente, o realismo peirciano se
contraporia a essa redução exclusiva da origem dos
signos gerais ao pensamento e à linguagem. Ele
afirmaria a origem ontológica da generalidade como
uma boa hipótese explicativa do potencial poder
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preditivo das teorias, que em muitos casos exibem
excelente aderência com o curso dos fatos. Uma
homologia entre as formas gerais do signo e do objeto,
aproximada e falível que seja, fundando um realismo
tal qual é o peirciano, é a melhor hipótese justificativa
do sucesso de corretamente se antecipar o curso futuro
dos fenômenos. Essa homologia, com certeza, não
poderia ser contingente, a saber, quase imediatamente
rompível com a continuidade do fluxo fático. Somente a
continuidade da aderência, indicativa dessa homologia,
teria o poder de estabelecer hábitos fundados em
interpretantes lógicos, isto é, destinados a serem guias
eficientes de conduta.

1.2 A Face Interior da Primeiridade

Vimos como a assimetria e irregularidade dos
objetos reais são consideradas por Peirce como pertinentes
à categoria da primeiridade. Poder-se-ia afirmar ser essa a
face exterior da categoria. Há, contudo, uma sua face
interior que é dada pelos fenômenos que ele denomina
qualidades de sentimento [quality of feelings]. Elas
aparecem fenomenologicamente em infinita
multiplicidade, como as cores, os odores, os sons etc.,
enfim como qualissignos [qualisigns] que tomam uma

consciência e a constituem84. O que importa aqui é marcar
conceitualmente que essas experiências são, conforme já
afirmado, fenomenicamente de natureza interior. O que o
realismo de Peirce irá propor é que essa experiência não é
um mero produto dos sentidos, a saber, que a fariam deles
nascer, mas que tais qualidades de sentimento se
correspondem com qualidades que estão nos fenômenos, e
que constituem contínuos reais de qualidades. Mas o que
seriam esses contínuos?

Um dos aspectos mais originais da obra
peirciana e, também, um dos mais polêmicos, é sua
Cosmogênese, que especula sobre a origem ontológica

84 Cf. CP 1.306–311.
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das categorias e as faz surgirem na sequência da
primeiridade para a terceiridade, passando pela segunda
categoria. Nessa parte de sua Metafísica, ter-se-ia uma
genética das formas: a terceiridade abrigaria as relações
lógicas originadas das não formas da primeiridade, que,
de sua vez, aparecem pelo seu lado externo em um
teatro de reações próprio da segundidade. No
vocabulário do Sinequismo, os contínuos de relações,
de formas, originar-se-iam dos contínuos de qualidades
que, sob o ponto de vista modalmente lógico, seriam
contínuos de possibilidades.

Na filosofia de Peirce, não seria difícil responder à
questão: por que há um mundo de existências? em face dos
muitos sentidos que se podem atribuir ao fato de as formas
lógicas ou, se assim as podemos chamar, inteligentes,
afeitas à terceiridade, se originarem de um teatro de reações
onde a indeterminação do possível, da primeiridade,
determina-se como existência, pertinente à segundidade.

Pode-se afirmar que são extraíveis extraordinárias
consequências dessa filosofia genética, emprestando de
Schelling tal expressão. Em verdade, seria mais legítimo
dizer, ao invés de consequências, que tal filosofia se
harmoniza com uma Fenomenologia que, na sua aparência
simples, revela-se poderosamente heurística pelas questões
que faz suscitar. Esse uso preferencial da ideia de
harmonia se presta melhor a referir-se à filosofia peirciana
como um sistema de doutrinas que não se vale de
fundamentos como premissas de gênese, ou seja, ela não
constitui um sistema fundacionista.

Retornando à face interior da primeiridade, ela
corresponde, portanto, às qualidades de sentimento,
enquanto pelo lado externo essa categoria se caracteriza por,
algo de sua natureza, a saber, diversidade. Evidentemente,
todo suposto contínuo de possibilidades somente pode
aparecer em um teatro de existência como singularidades,
fragmentos que ostensivamente evidenciam espontaneidade
pela sua assimetria e irregularidade. Ora, não parece natural
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que o que não tem regra que condicione seu modo de ser
assim apareça como fenômeno?

Uma consequência do que até aqui se expôs sobre
as categorias, e que já se pode afirmar, seria a relação
delas com o continuum do tempo. Parece lícito dizer que o
tempo como um continuum está associado somente à
terceira categoria. A experiência de segundidade é aquela
de reação dos fatos contra uma consciência e, por assim
ser, é imediata, na sua bruta força que compele a mente,
na linha do que se vinha argumentando, a buscar
mediações que insiram esse caráter reativo em uma
relação lógica com outros de uma possível classe
fenomênica. Esse procedimento é tipicamente cognitivo e,
consequentemente, temporal. Não há observação de classe
de relações senão no tempo, torna-se essencial frisar. Aqui
se desenha, aliás, um dos equívocos do nominalismo,
pode-se dizer. Instâncias gerais não podem ser apontadas
como um fato pertinente à segundidade. Toda terceiridade,
por seu caráter geral, somente é cognitivamente acessível
por inferência, portanto.

Interessante é também perceber que a primeira
categoria, na medida de sua realidade constituída por
contínuos de possibilidades, também é, por esse viés, de

natureza geral85. Não se tem acesso direto a continuidades,
seja de relações lógicas, seja de qualidades. Lei e Acaso
são supostas realidades cognoscíveis somente por
inferência. Esse é o cerne do realismo sinequista que, vale
registrar, na filosofia precoce de Peirce teve origem na

querela escolástica dos universais86.

Reduzir a realidade à mera segundidade, a um
mero mundo de particulares, como fazem as filosofias
nominalistas, não permite, por um lado, responder
como os fatos aparecem ordenados, regulares,
permitindo, assim, serem pensados. De outro lado,
ficaria sem resposta, ainda sob o pressuposto

85 Cf. CP 4.172 e CP 6.185.
86 Cf. CP 8.7–38; EP 1, p. 83–105.
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nominalista, indagar qual a razão de aparecer uma
classe de fatos que denotam irregularidade e assimetria.
Assim, por deixarem tais questões sem solução
plausível, pois elas requerem hipóteses de gênese real,
acabam exibindo uma face dogmática desenhada pelo

silêncio epistêmico ou pela incognoscibilidade87.
Dogmatismo, por conseguinte, não é um termo
aplicável apenas a construções metafísicas sem lastro
na experiência, mas também a posturas filosóficas que
se negam a considerar questões de gênese em nome de
um desinflacionismo teórico que, em verdade, parece
revelar, apenas, sua própria anorexia conceitual.

Retome-se a relação do tempo com as
categorias. Que a terceiridade se relaciona com o
contínuo do tempo, não parece restar dúvidas. Também,
pela sua própria natureza, a segundidade não apresenta
relações temporais – entendam-se as reações na sua
imediatidade. Quando o tempo se insere na faticidade
da segundidade, então ela se apresenta regular,
tornando-se, desse modo, réplica dos contínuos da
quase necessidade da lei. Segundidade regular indica
possível terceiridade.

Torna-se, é preciso reconhecer, mais complexa a
consideração do tempo na primeira categoria. Veja-se que
os fatos irregulares podem apresentar semelhanças de
classe de predicados que os inserem em funções
probabilísticas, ou seja, em intervalos paramétricos que
permitem serem pensados como formas com graus de
indeterminação. Entretanto, resta nesses fatos sua
haecceitas, aquilo que em cada um é marca única,
primeira, o que, a propósito, justifica o nome da categoria.
A haecceitas é, pode-se dizer, descontinuidade e, como tal,
não está em relação temporal, que é sempre exclusiva das
semelhanças ou regularidades. Do mesmo modo, uma
consciência que sente e apenas o faz, digamos, tomada por
qualidades de sentimento que, em verdade, formam uma
unidade imediata, estaria exclusivamente sob a primeira

87 Cf. CP 1.135: “Não bloqueie o caminho da investigação!”
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categoria. Nesse tipo de consciência que apenas sente,
também está ausente o tempo. É uma consciência
imediata, uma vez que um continuum de qualidades não
encerra em si quaisquer regras que atuem como
mediações. Essa constitui o que pode ser denominado
experiência interior de primeiridade.

Então, os lados externo e interno da primeira
categoria são, por sua natureza própria, alheios ao tempo.
Sobre esse parentesco entre os lados interno e externo da
primeiridade, muito se poderia ainda considerar. Contudo,
o eixo conceitual dessa relação interno–externo se dá pela
ausência do tempo: o singular da haecceitas em cada
particular, sem vínculos entre si, e o continuum sem regras
dos qualissignos. Não à toa Peirce enuncia:

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.88

Aqui trato o sentimento e o ato de sentir como uma
experiência exclusiva, própria da primeiridade e alheia às
outras duas categorias. Todavia, vale lembrar que as
categorias são inclusivas da terceira para a primeira, a
saber, que a terceiridade implica a segundidade e a
primeiridade; que a segundidade implica a primeiridade; e
que a primeiridade implica apenas a si mesma. Assim, há
um conteúdo de segundidade na terceira categoria: não
faria sentido um universo de leis que não dispusesse de um
teatro de reações onde elas possam ser. De sua vez,
também, em nada se estranha dizer que a primeiridade se
insere na terceira categoria. Afinal, afirmou-se ser o tecido
lógico dessa categoria a quase necessidade, e esse quase se
deve ao conteúdo de espontaneidade que as instâncias sob
a lei exibem como fenômenos, fazendo com que sejam
eles de natureza probabilística. No plano da linguagem, é
simples reconhecer o conteúdo de sentimento que as

88 CP 6.265; EP 1, p. 348; W 8, p. 180–181.
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palavras carreiam. O embate entre o lógico e o emocional,
em verdade entre o mediato e o imediato, encontra-se bem
representado nas nossas linguagens naturais.

Toda reação fática, por seu turno, traz algo que
lhe é peculiar, sua qualidade de sentimento. Os fatos

reais são proverbialmente duros89, e essa dureza traz
consigo uma miríade de interpretantes emocionais
possíveis. Somente esse ponto já faz lembrar a
complexa saga dos homens para compreenderem
mormente a si mesmos: o difícil conflito entre o que
tem forma lógica e o que absolutamente não tem – os
sentimentos, que em sua imediatidade subvertem um
desenho desejado, muitas vezes irrealizável, de conduta
futura. Permita-se dizer, apenas de forma marginal: que
ciência difícil a psicanálise!

É tempo, penso eu, de nos encaminharmos para
o tema central deste capítulo, tendo por suporte as
considerações que até aqui foram feitas.

2 Sobre Chronos e Kairós

Inicio essa parte do capítulo com uma
observação que suponho importante. Não parece haver
na filosofia de Peirce uma distinção entre a natureza de
duas temporalidades que, sem dúvida, comungam uma
relação em muitos pontos, mas que podem ser
distinguidas com respeito a alguns deles.

O realismo peirciano reconhece a alteridade da
terceiridade ontológica, cujas réplicas apontam para uma
quase necessidade lógica real. Acompanha o continuum
das leis naturais o continuum do tempo, em que este é
condição de possiblidade daquele. Esse tempo flui
independentemente de qualquer representação que dele se
faça – poder-se-ia resgatar o termo grego Chronos para
designá-lo. Sua realidade é dada pela sua alteridade em
relação a qualquer mente que queira representá-lo.

89 Cf. CP 1.419.
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Novamente, convoque-se a Fenomenologia para
atestar que a experiência humana é testemunha cabal
dessa alteridade. O futuro possível flui com seu próprio
ritmo cósmico para o passado irrevogável, deixando
neste sua marca de existência. Os signos que o Chronos
legitima como boas representações somente assim o são
por lhe darem a última palavra sobre si mesmo.

A par desse Chronos, é permissível pensar em
uma temporalidade interior à mente humana, para além
de uma dimensão meramente psicológica. Ela seria
supostamente universal, na medida em que se lastreia
nas conexões que fazemos, conscientemente ou não,
entre memória, reflexão presentificada e planos de ação
futura. Conquanto infiel à origem histórica que possa
ser, recolhendo apenas a nuança de subjetividade que o
termo traz em suas menções na tradição, designar esse

tempo interior de Kairós90 trará benefícios de
vocabulário para sua distinção com respeito a Chronos.

Significando momento, oportunidade em que cada
mente deva atentar para signos de natureza metafísica, em
uma espécie de diálogo íntimo, pessoal, com alguma
vontade deificada, Kairós, empregado aqui de modo
analógico em nosso contexto teórico, malgrado desvestido
de seu caráter originariamente místico, definiria o
momento ou oportunidade em que uma mente decidiria
agir, o que na ontologia realista significaria decidir

existir91, quando se tem um fim que se quer no interior de
um teatro governado pelo Chronos. Ele assim se
desenharia na consciência pela inserção do elo contínuo da
memória, uma vez já reflexionada em conceitos, na leitura
dos signos presentes a essa consciência, visando algum
fim futuro. Aqui suponho poder afirmar que haveria, nesse
caso, uma universalidade do processo judicativo da mente,

90 Kairós, na antiguidade grega, como dito acima, tem significados
metafísicos associados a momento, oportunidade, momento oportuno e,
assim, denota uma face subjetiva. Kinneavy e Eskin (2000, p. 43) dizem
em síntese que “Kairós envolve tempo qualitativo, enquanto Chronos
descreve tempo quantitativo”.
91 Cf. cap. XII deste volume.
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intencionalmente preditiva, evidentemente afeita à sua
idiossincrasia, ligada à volição de cada sujeito e a cada
nuança específica de experiência que faz transformar
pragmaticamente pensamento em ação.

Pode-se dizer que nem sempre o momento
oportuno, evidenciado pelos interpretantes lógicos, se
efetiva em uma inserção existencial – os interpretantes
emocionais que mobilizam também a vontade, essencial
para iniciar-se a ação, podem predominar e vedar o agir,
deixando o momento e a oportunidade passarem. Em lugar
da vontade obscura de uma divindade, uma racionalidade
que se anuncia com boa aderência possível com os fatos
futuros convidaria ao agir fático, introduzindo-se no teatro
da existência com alta probabilidade de ser bem-sucedida
em seus objetivos.

Utilizo Kairós, então, como esse tempo interno
que é o liame definidor do momento oportuno em que
cada ser deveria agir racionalmente, e cujo fluxo na
consciência se daria de modo universal, não obstante com
intensidade individual, idiossincrática. Não há dúvidas de
que há mentes mais ágeis nas operações de raciocínio
inferencial, embora muitos casos irão evidenciar que tal
agilidade não implica necessariamente qualidade e
profundidade judicativas. Essa é uma questão que, sob o
viés do Pragmatismo, se poderia resolver: como esses
juízos apareceriam pelo seu lado exterior, e que grau de
sucesso alcançariam ao colimar fins, ostentando sua
efetiva aderência com o fluxo dos fatos.

Um dos pontos mais instigantes da Metafísica
peirciana é justamente referente ao Tempo. Segundo
Peirce, o tempo é dotado de continuidade, mas, como todo
continuum, ele não é perfeito – deve haver nele algum
aspecto descontínuo. A negação do predicado de perfeição
ao contínuo do tempo é coerente com o indeterminismo
ontológico da filosofia peirciana – nenhuma lei é acabada
e final e o Tempo seria, assim, da natureza da lei,
apropriadamente sob a terceira categoria.
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De fato, como se viu, o Acaso atua na existência
desviando os fatos de uma uniformidade perfeita. Não
parece difícil, então, supor que, para que o Acaso assim
o faça, ele deva entrar na temporalidade da lei por
algum ponto em que haja alguma descontinuidade, uma
vez que os eventos que ele produz não decorrem do
passado nem, sequer, vinculam-se logicamente com o
futuro. Assim, esse desvinculamento do passado em
relação ao futuro, criando um elemento discreto no
contínuo do tempo, deve situar-se no presente: ele seria
a porta de entrada do Acaso na existência, nela
deixando sua marca.

Peirce, a propósito desse ponto, discorre sobre a
descontinuidade do Chronos no presente, justificando
assim a possibilidade da participação do Acaso nos
fatos, nos quais deixa uma inscrição permanente:

Quando perguntamos por que o acaso produz
efeitos permanentes, a resposta natural que
escapa dos nossos lábios é que se deve à
independência de diferentes instantes do tempo.
Havendo uma mudança, não há razão especial
para jamais ser desfeita. Se um homem ganhou
um napoleão em uma mesa de jogo, a
probabilidade de perdê-lo não é maior do que
perdê-lo logo de início. Mas, mal nos escapa a
observação sobre a independência dos instantes
do tempo, somos chocados por ela [...] E
embora possa ser dito que continuidade consiste
de uma união de coisas diferentes que se
mantêm diferentes, de modo que são de alguma
forma dependentes umas das outras e, mesmo
assim, de alguma forma independentes, isto,
contudo, só se aplica a partes finitas do
continuum, e não aos elementos finais ou
mesmo às partes infinitesimais. No entanto, é
sem dúvida verdade que a permanência de
efeitos fortuitos se deve à independência dos
instantes do tempo. Mas, como resolver este
enigma? A solução reside nisto: o tempo possui
um ponto de descontinuidade no presente. Esta
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descontinuidade aparece sob uma forma nas
ações conservativas, onde o instante exato
difere absolutamente de todos os outros
instantes, enquanto aqueles outros só diferem
em grau; e a mesma descontinuidade aparece
sob outra forma em todas as ações não
conservativas, onde o passado é rompido do

futuro, tal qual em nossa consciência. 92

Essa passagem sem dúvida enseja muitas
questões que não podem ser aqui tratadas. Não
obstante, vou me ater ao ponto que vinha considerando,
a saber, da descontinuidade do tempo Chronos no
presente. Note-se, porém, que Peirce afirma também a
ruptura do tempo, de modo similar, em nossa
consciência. Confirma-se uma espécie de simetria entre
tempo externo e interno, Chronos e Kairós em nosso
vocabulário, com respeito a um hiato no instante
presente. Mas o que seria essa ruptura do tempo na
consciência? Como isso poderia acontecer?

3 A Dupla Face dos Hábitos

Vem-se construindo a ideia de hábito como uma
regra de conduta bem-sucedida em seu papel mediador
em relação aos fatos duros da segundidade.
Evidentemente, essa ideia se refere apenas àqueles
hábitos que são semioticamente dialogantes com a
experiência, a saber, que mantêm uma viva disposição
para serem alterados ou, mesmo, abandonados pela
mente quando se evidencia sua flagrante ineficiência

como guias de conduta93. Deixou-se à margem dessa
consideração os tipos de hábitos que se cristalizam,
mantendo-se como tais, malgrado perderem aderência

92 CP 6.86, grifos meus.
93 Acerca da relação da Semiótica particularmente com o conceito de
símbolo e mudança de hábito em Peirce, ver Nöth (2010, p. 85–86).
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com o curso dos fatos94. A mente que assim procede
deixa de aprender, tomando-se aqui aprendizagem no
sentido pragmático do termo, ou seja, como a
capacidade de mudar de conduta quando a experiência
assim o demandar. Fatos duros são, ao fim e ao cabo,
aquilo que promove aprendizagem, proporcionando a
aquisição de novos hábitos:

Não creio que o hábito possa, por si mesmo, gerar
desenvolvimento. É a catástrofe, o acidente, a
reação que conduz o hábito a uma condição ativa e
cria um hábito de mudança de hábitos. Aprender é
adquirir um hábito. O que faz os homens
aprenderem? Não meramente a cena a que estão
acostumados, e sim as perpétuas novas
experiências que os lançam em um hábito de

abandonar velhas ideias e formar novas.95

Essa, pode-se dizer, é a face lógica dos hábitos.
Constituem generalizações feitas pela mente a partir da
experiência redundante, a qual os autoriza a se
instalarem como regra de ação teleologicamente

direcionada96. Parece ser isso legítimo tanto para
situações cognitivas corriqueiras de vida comum
quanto para contextos cognitivos mais complexos,
como o são aqueles das ciências positivas, fáticas. Essa
equivalência seria válida, vale repetir, apenas para
hábitos que permanecem na medida em que são
mediações preditivas com teor de aderência satisfatório
em relação aos fatos que representam.

Tente-se agora caracterizar o que seria uma das
faces dos hábitos, tais como descritos, atendo-nos ao
modo como efetivamente atuam. Pode-se dizer que eles
contêm em si critérios de relevância que selecionam,

94 Uma vez mais, cite-se o ensaio The Fixation of Belief de Peirce, onde
hábitos estão associados a crenças que se instalam dogmaticamente. Ver, a
propósito, Ibri (2020a, volume I desta obra, caps. X e XI).
95 NEM IV, p. 142.
96 Ver a análise de Pietarinen (2005, p. 357–372) acerca da relação entre a
Lógica e a cultivação deliberada de bons hábitos de conduta.
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da multiplicidade de signos que constituem a
experiência, aqueles que ele, hábito, está preparado
para interpretar. Mediante o hábito, a mente gradua sua
capacidade perceptiva diante da miríade de signos em
que está inserida. O sucesso preditivo do hábito, em sua
função de condução da mente a seus fins, retroalimenta
e reforça sua própria estrutura lógica. Essa é sua face
positiva, importante para que a mente trabalhe em
baixa energia, factível por bem representar a alteridade
e romper assim sua potencial força bruta.

Evidente é também que todo hábito opera no
tempo, sincronizando Chronos e Kairós – ele se esteia no
fluxo dos signos da memória reflexionada, conceitual,
para a leitura do que se apresenta rotineiramente no fluir
cronológico. A mente inserida na temporalidade percebe
apenas o que lhe é regular como experiência – em
verdade, hábito é uma estrutura lógica fundada nas
regularidades, na redundância fática.

Poder-se-ia dizer, à luz do que assina o realismo de
Peirce, que somente o que está sob a quase necessidade da
lei recebe nomes designativos de conceitos e proporciona
juízos lógicos. A linguagem que descreve o mundo da
experiência sob o olhar lógico dos hábitos estaria, assim,
definitivamente comprometida com o continuum da lei e,
consequentemente, com o continuum do Chronos.

Desenhemos, agora, o que poderia ser chamado
de face negativa dos hábitos. Fundados em critérios de
relevância, eles fazem a percepção desdenhar o que não
importa ser interpretado, a saber, aquilo que não teria
possivelmente qualquer influência sobre a conduta
direcionada para um fim determinado.

Volte-se, deste ponto, à afirmação anterior sobre
os fatos que não chamam a atenção da mente. Aqueles
que pela sua irregularidade e assimetria não constituem
conceitos, e, deve-se dizer, por essa razão, não recebem
nomes. Os conceitos alimentam-se das leis, enquanto as
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coisas sem nome97, certamente mais frequentes, são
produtos do Acaso em sua atuação mais ostensiva, isto
é, na produção de haecceitas.

Percorremos os mesmos caminhos diários com
nossos hábitos lendo os signos que confirmam sua
correção como guia. Em tais percursos, há uma miríade de
signos, fatos que não percebemos, não obstante eles
saturem nossos sentidos, permanecendo, malgrado isso,
sem significado possível para nós. Para vê-los, teríamos
que abdicar de fins práticos que nos inserem
cotidianamente em uma temporalidade comprometida e
dependente do Chronos. Para percebê-los, deveríamos
buscar um hiato no Kairós, pelo qual pudesse aparecer o
que é produzido no hiato do Chronos. Uma outra face do
mundo se desenharia, aquela que não se presta a alimentar
estruturas lógicas, mas que clama para ser dita por outras
formas de linguagem, recusando-se a ser confinada a uma
inefabilidade a que a linguagem lastreada em conceitos a
condenaria. Que formas seriam essas? Haveriam de ser
aquelas que subvertem a ordem imposta pela lógica
correspondencial da aderência, a que é tão vital para as
mediações que diluem, nas representações verdadeiras, a
alteridade da realidade, permitindo-nos adivinhar o que
nos espera no futuro.

Um imenso resíduo de mundo que não cabe nas
redes conceituais que moldam nossa percepção, sempre
inserida no Chronos, aguarda por sua representação e
significado. Peirce nos dá um caminho, ao dizer que
onde há assimetria e irregularidade há sentimento na
mesma medida – ambos partilham sua natureza sem
continuidades de forma e de tempo. Esse seria, somos
quase compelidos a reconhecer, o espaço semiótico da
Arte. Ela é que poderia dar voz, sob diversas formas, ao
aparentemente inefável e atuar como mediação de outra
natureza, distinta da que os hábitos nos proporcionam.
É a essa diferente mediação, concebida na interioridade

97 Sobre “as coisas sem nome” na filosofia de Peirce, ver Ibri (2020a,
volume I desta obra, cap. IV).
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dos artistas, dos poetas, que caberia, então, dar conta de
qualissignos que envolvem nossos interpretantes
emocionais. De maneira explícita, Peirce reafirma a
ideia de que a percepção dos artistas se volta
principalmente para o que não chama a atenção de
mentes interessadas apenas em fatos regulares:

Na realidade, a grande característica da
natureza reside em sua diversidade. Para cada
uniformidade conhecida, não haveria
dificuldade alguma em apontar milhares de não
uniformidades; porém as diversidades,
geralmente, têm pouca utilidade para nós, e
atraem principalmente a atenção de poetas,
enquanto as uniformidades são o próprio
suporte da vida. Consequentemente, quanto
mais intenso e amplo forem nossos desejos,
maior será a impressão geral de uniformidade
produzida em nós pela contemplação da

natureza pelo modo como ela nos interessa.98

Da contemplação repousante e desinteressada
do mundo, aquela apta a ver a sua abundante
haecceitas, ao trágico da perda do que é mais amado,
pouco se oferece como tarefa à linguagem conceitual.
Silenciosamente ela deveria se afastar e dar lugar ao
que é simplesmente primeiro, seja na forma interior do
continuum dos sentimentos, seja na forma da infinita
diversidade exterior que parece celebrar sua genética
liberdade. À luz dessas considerações, parece lícito
afirmar que nas mais originais formas de arte é que se
poderiam encontrar os múltiplos sentidos do que ambas

as formas, interior e exterior, estão a dizer99.
Aquilo que se mostrou desimportante logicamente

ensaiaria, assim, possivelmente deter, em essência, o cerne
ontologicamente poético capaz de desvelar valores aptos a
dar um sentido maior que aquele que se sugere,

98 CP 6.100, grifos meus.
99 Sobre a polissemia intrínseca às obras de arte, verificar Ibri (2020a,
volume I desta obra, cap. III).
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frequentemente, como recompensa frugal e passageira ao
nosso papel de personagens em permanente confronto
temporal com a alteridade.

Deixar aqui a questão sobre que valores seriam
esses que a Arte poderia nos trazer enseja a
continuidade dessa reflexão, na boa esteira da natureza
essencialmente convidativa ao futuro constituída pela
essência própria do Sinequismo peirciano.



IV – Formação de Hábitos e Auto-
Organização: Uma Abordagem

Peirciana100

Este capítulo objetiva uma conexão conceitual
entre a formação de hábitos e auto-organização, com
base na filosofia de Peirce, especificamente abordando
sua ontologia genética. Por genética significo um
conjunto de hipóteses destinadas a explicar a origem de
todos os fenômenos, e por ontologia um conjunto de
hipóteses sobre a realidade de tais fenômenos. Uma
abordagem peirciana deste tema convoca primariamente
uma consideração do sistema de doutrinas entrelaçadas
do autor, que recusa todo núcleo antropocêntrico de
concepção de uma filosofia. Ao invés de tal núcleo, ele
propõe uma abordagem holística, que não apenas rompe
com todo dualismo genético, mas que também
semioticamente estende as propriedades da mente
humana a todo fenômeno natural. Com esse fundamento
básico, será factível pensar os fenômenos de formação
dos hábitos em todo ser cósmico, e auto-organização
como a construção de mediações para guiarem com
sucesso ações direcionadas a fins deliberados,
conectando ambos sob uma hipótese monística de uma
tendência genética da mente.

De outro lado, Peirce considerou três tipos de
indução, denominadas por ele como Rudimentar,

100 Este capítulo é uma versão traduzida do texto de minha autoria: Habit
Formation and Self-Organization: A Peircean Approach, originalmente
publicado em: PEREIRA JR., Alfredo; PICKERING, William A.; GUDWIN,
Ricardo R. (Org.). Systems, Self-Organization and Information: An
Interdisciplinary Perspective. New York: Routledge, 2019a. v. 1, p. 192–204.
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Qualitativa e Quantitativa, em que este último está
relacionado a casos de experiências estreitamente
focadas na investigação científica. Entretanto, parece
que muitos casos fenomenológicos paralelos à
investigação científica deveriam ser também
considerados, a saber, aqueles que são baseados na
formação de hábitos, tomando a noção de hábito como
uma regra de conduta formada por generalização ou,
em linhas gerais, por indução. Com este foco, proponho
refletir sobre o conjunto de interpretantes semióticos
proposto por Peirce, com a finalidade de explorar suas
faces habituais, uma vez que eles não são simplesmente
signos teóricos hermenêuticos mas, sob um prisma
pragmático, deveriam ser tomados como diretamente
conectados com o modo que uma mente interpretadora
está apta ou tende a agir. Deste modo, a investigação
científica, que redunda em crenças científicas, é
principalmente ligada aos interpretantes lógicos, cuja
finalidade é prover hábitos de interpretação de
fenômenos específicos sob alguma correlata estrutura
teórica tomada como verdadeira. Não obstante, existem
outros cinco tipos de interpretantes a ser considerados
como hábitos de ação. Interpretantes emocionais, por
exemplo, são ligados a hábitos de sentimento,
indutivamente formados de modo similar, que podem
predominar em algumas situações experienciais de
vida, distantes do campo experimental das ciências.
Eles essencialmente nutrem aqueles outros tipos de
fixação de crença, a saber, autoridade, a priori e

tenacidade101. Com tal linha de análise, busco mostrar
que a indução é a mais generalizada operação da mente,
muitas vezes fora do expectro de tipos de indução
propostos por Peirce, malgrado tentando ser mais fiel a
seus muito amplos conceitos filosóficos do que ele
próprio intencionou ser.

101 Conforme ensaio de Peirce específico sobre o tema, objeto de análise
no item que se segue.
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1 Sobre os Interpretantes Lógico e Emocional

Meu foco neste capítulo veio de uma reflexão
sobre o clássico The Fixation of Belief102, de Peirce.
Sendo as crenças hábitos de ação resultantes de
generalização indutiva, cabe perguntar que tipos de
indução se aplicariam a cada uma das quatro classes de
fixação das crenças, a saber, científica, por autoridade,
a priori e tenacidade. Pode-se antever que a fixação de
crenças científica advém do processo denominado de
investigação [inquiry] por Peirce, ou seja, em
consequência da tríade Hipótese, Dedução e Indução.
Nesse caso, a validação da crença é dada pela
verossimilhança da hipótese, de onde consequências
observáveis experimentalmente o foram por indução.
Esse tipo de indução que legitima um argumento
científico e estabelece um hábito de interpretação dos
fenômenos que lhe são pertinentes é chamado por
Peirce de indução estatística [statistical induction]:

A indução estatística […] atribui um valor
definido a uma quantidade. Ele projeta uma
amostra de uma classe, encontra uma expressão
numérica para um caráter pré-designado dessa
amostra e estende essa avaliação, sob
qualificação adequada, para toda a classe, com

o auxílio da doutrina das probabilidades.103

A indução estatística tem, de fato, modelos
matemáticos bem definidos da teoria das
probabilidades que permitem estimar parâmetros
médios e de dispersão da distribuição generalizada de
resultados possíveis, como são, exemplarmente, as
funções gaussianas. Assim, as proposições de natureza
probabilística têm em conta, em geral, a par de
estimativa de parâmetros básicos como média e desvio
padrão, avaliação do erro provável associado a todas as
suas demais avaliações paramétricas e de resultados.

102 CP 5.358–387; EP 1, p. 109–123; W 3, p. 242–257.
103 CP 7.120.
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Cabe realçar que na epistemologia peirciana modelos
probabilísticos aplicáveis a objetos fenomenológicos
são signos que incorporam graus de incerteza
decorrentes da admissão da realidade do Acaso. Este
princípio, mesclado com o da Lei, produz eventos que
definem o indeterminismo ontológico típico da face

realista de filosofia de Peirce104.

Crenças científicas se nutrem de um permanente
e necessário diálogo semiótico das teorias com a
experiência, na forma de verificação constante da
aderência entre as previsões teóricas de resultados com
os resultados efetivamente obtidos em uma definida
classe de observações experimentais. Novas hipóteses
irão surgir sempre que aquela aderência for rompida,
não contingentemente, mas significativamente, ou seja,
de maneira temporalmente redundante, denunciando a
inadequação do modelo teórico em face de novos dados
ou de nova amplitude experimental. As crenças
científicas não podem abrir mão da aderência entre
previsões teóricas e resultados experimentais. É essa
aderência que ancora a constituição do que Peirce
denomina de comunidade de investigação, uma vez que
tal comunidade experiencia a alteridade intrínseca dos
fatos reais que são investigados, para além da
idiossincrasia de possíveis interesses particulares dos
pesquisadores envolvidos. Circulam os signos e seus
significados gerais no interior dessa comunidade de um
modo conducente ao reconhecimento coletivo da
validade das teorias em foco. Uma rede semiótica que
sustenta a comunidade estará, sempre, em última
análise, lastreada nos fatos observados por ela.

Peirce também define uma segunda classe de
indução, denominada por ele de qualitativa. Antes dela, e
para compreendê-la melhor, mencione-se a indução
rudimentar [crude induction]. Ela produz sempre
proposições universais, totalmente includentes ou
excludentes, baseadas na suposição de que situações e

104 Para mais detalhes, ver Ibri, 2015a, cap. 3.
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fatos do passado irão se repetir sem exceções no futuro.
Vejamos o que Peirce diz nessa passagem a respeito dela:

O primeiro e mais fraco tipo de raciocínio indutivo
é aquele que vai de uma presunção de que a
experiência futura com respeito ao assunto em
questão não estará totalmente em desacordo com a

totalidade das experiências passadas.105

Eu chamo isso de indução rudimentar. É a única
indução que conclui uma proposição logicamente

universal.106

Por indução qualitativa [qualitative induction],
Peirce conceitua uma forma lógica que se situa entre a
estatística, que é utilizada em investigação científica, e
a indução rudimentar. A validação de uma hipótese por
indução qualitativa não se dá por contagem estatística
de casos, cujo método define uma probabilidade que
define parâmetros associados a graus de certeza das
proposições. Ela se configura pelo exame da
experiência sob certas qualidades de casos similares
disponíveis no repertório do investigador. Há, aqui,
parece-me, uma possível associação com juízos
perceptivos baseados em hábitos, como ocorrem em
diagnósticos médicos, por exemplo. Vejamos uma
passagem sobre esse tipo de indução:

[o que] chamarei de Indução Qualitativa, é de
utilidade mais geral do que todas as demais,
situando-se de modo intermediário entre elas, tanto
em relação à segurança quanto ao valor científico
de suas conclusões. Em ambos esses aspectos, ela
é bem separada de cada um dos outros tipos.
Consiste naquelas induções que não são nem
encontradas na experiência de um todo, tal como é
a indução rudimentar, nem sobre uma coleção de
instâncias numeráveis de valores igualmente
evidentes, mas sobre um fluxo de experiência no

105 CP 2.756.
106 CP 6.473.
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qual a relativa evidência de valores de diferentes
partes dela tem de ser estimada de acordo com o
nosso sentido das impressões que elas causam

sobre nós.107

O caráter falível das proposições científicas
parece parcialmente se manter na indução qualitativa.
Esse é o traço que ela partilha com a indução
estatística. Contudo, como ela se baseia em certas
impressões que a experiência mobiliza no investigador,
ela comunga esse aspecto com a indução rudimentar. A
ausência de exemplos no texto peirciano acaba por
tornar sua ideia sobre esse tipo de indução de algum
modo vaga, impelindo o estudioso a conjecturar sobre
como ela seria na prática. Parece-me plausível supor,
conforme notado anteriormente, que ela esteja
associada e juízos perceptuais habituais.

Volto novamente minha atenção para a indução
rudimentar. Ela parece de especial interesse quando
associada a três dos quatro tipos de crenças enumerados
por Peirce no seu The Fixation of Belief108. Menciono
apenas três dos quatro tipos por eximir a crença científica
da prática de indução rudimentar que, segundo Peirce, é
sempre conducente a proposições universais. Proposições
científicas, à luz do indeterminismo ontológico e do
falibilismo epistemológico da filosofia peirciana, devem
incorporar margens de erro e desvios em relação a
parâmetros de alta frequência.

Assim, minha principal hipótese é de que as
crenças remanescentes, a saber, por autoridade, a priori e
tenacidade, estejam de algum modo associadas a induções
rudimentares e, decorrentemente, são producentes de
proposições universais.

À luz do vocabulário da Semiótica109 importa,
para os fins deste capítulo, lidar com os interpretantes

107 CP 2.759, grifo do original.
108 CP 5.358–387; EP 1, p. 109–123; W 3, p. 242–257.
109 Para uma consideração da Semiótica de Peirce, ver PW.
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lógicos e emocionais, na medida em que os podemos
considerar como mais agudamente distintos em
natureza, tanto quanto à sua relação com o tempo,
quanto em seus papéis como mediações. Ambos esses
interpretantes, pode-se dizer, estão relacionados a
interpretantes energéticos, uma vez que podem incorrer
em alguma forma de ação, malgrado com fins distintos.
Contudo, apenas os interpretantes lógicos se associam
aos dinâmicos e finais, pois são frequentemente
relacionados à continuidade temporal e podem ser
racionalmente preditivos e teleológicos. Os
interpretantes emocionais, quando apenas qualissignos,
são continuidades sem forma lógica e, assim,
constituem possibilidades genuínas sob primeiridade
pura. Associados a alguma forma fática e, portanto, sob
uma experiência de segundidade, eles podem
predominar, obnubilando aquela essencial alteridade
categorial passível de gerar um estado de dúvida que,
como se sabe na filosofia de Peirce, é potencialmente
instauradora de uma nova investigação. É também
factível pensar que os interpretantes emocionais
podem, em face de algum estado dubitativo e na
medida em que predominem nos juízos, levar a
conclusões universais sem um diálogo semiótico com a
conduta temporal do objeto. Ambos os casos são
considerados no que se segue.

2 A Fenomenologia dos Qualissignos e dos Sinsignos

Fenomenologicamente podemos ter experiências
puras sob as duas categorias que não envolvem tempo

objetivo, a saber, primeiridade e segundidade110. A
experiência pura de primeiridade consuma-se na forma
da livre contemplação das qualidades de um objeto, seja

ele natural ou não111. Uma bela e serena paisagem ou
uma bela obra de arte, ou mesmo uma envolvente peça
musical podem proporcionar uma experiência de

110 Para mais detalhes, ver Ibri, 2015a, cap. 1.
111 Cf. Ibri, 2020a, volume I desta obra, caps. II e III.
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unidade de consciência definida por uma qualidade de
sentimento dotada da continuidade característica da
primeira categoria, a saber, de pura possibilidade. Não
há, na concepção dessa experiência, noção de finitude ou
de autoconsciência decorrentes de uma separação, típica
da segundidade, entre a mente que sente e o objeto do
sentimento. Schopenhauer112 chama isso de experiência
estética, caracterizada por um perder-se no objeto
contemplado, a ponto de esquecer-se de si mesmo.
Unidade ou totalidade, ou mesmo continuidade, é o que
essa experiência contém como predicado. Peirce, nesta
passagem em que reflete sobre o bem estético, afirma:

À luz da doutrina das categorias, devo dizer que um
objeto, para ser esteticamente bom, deve ter uma
infinidade de partes tão relacionadas entre si de tal
modo que possa conferir uma qualidade imediata
simples positiva à sua totalidade; e o que quer que,
nessa medida, assim o faça, é esteticamente bom, não
importa qual seja a qualidade particular dessa
totalidade. Se essa qualidade nos causa náusea, nos
assusta ou, por algum outro modo, nos perturba a
ponto de nos tirar do clima do prazer estético, do
humor de simplesmente contemplar a personificação
da qualidade – como, por exemplo, os Alpes
afetavam o povo dos velhos tempos, quando o estado
da civilização era tal que uma impressão de grande
poder era inseparavelmente associada à apreensão e
ao terror vividos – então, malgrado tudo isso, o objeto
permanece esteticamente bom, embora as pessoas em
nossa condição estejam incapacitadas para uma

calma contemplação estética dele.113

Essa totalidade ou unidade da qualidade de
sentimentos, que é na verdade um continuum de
qualidades, pode ser considerada puro qualissigno.
Signos dessa natureza não contêm forma lógica e,
assim, não têm características teleológicas que lhes

112 Cf. Ibri, 2020a, volume I desta obra, caps. II e III.
113 CP 5.132, grifos meus.
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dariam um comprometimento com o tempo objetivo,

que podemos chamar aqui de Chronos114. Esse
comprometimento com o tempo, impondo que os
signos possam ser pensados, é típico dos signos de
terceiridade, ou legissignos [legisigns].

Mantendo como característica essencial sua
unidade, seu todo integrado de qualidades em um
continuum, os qualissignos não se associam a quaisquer
valores que os possam designar como bons ou maus:

Estou seriamente inclinado a duvidar que haja
qualquer distinção entre o bem e o mal estético
puro. Minha opinião seria de que haveria inúmeras
variedades de qualidades estéticas, mas nenhum

grau puro de excelência estética.115

Vale dizer que, associado ao que pode ser
considerado o tema mais complexo no interior das
Ciências Normativas de Peirce, o bem estético não
poderia, então, estar lastreado apenas na natureza dos
qualissignos, o que leva a pensar que ele deva conter, a par
de sua qualidade de sentimento intrínseca, alguma forma
lógica que o faculte ser pensável como fim em si mesmo.

Contudo, não é esse meu foco aqui. Apenas
passamos pelas Ciências Normativas para conceituar os
qualissignos como contínuos de qualidades, portanto, de
possibilidades fenomenologicamente experienciáveis e
sem forma lógica.

Como tais, eles constituem, também, um dos
fundamentos da cosmologia de Peirce, no interior de sua
ontologia realista. Lembremos que as formas lógicas do
universo, seus hábitos, suas leis, sua terceiridade real, têm
origem em contínuos de qualidades, constituintes da face

interior da primeira categoria116. Essa é a hipótese mais
ricamente heurística, a meu ver, da filosofia de Peirce – a

114 Cf. cap. XII deste volume.
115 CP 5.132.
116 Para detalhes da cosmologia de Peirce, ver Ibri, 2015a, cap. 5.
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que tem implicações, por exemplo, no caráter sintético da
Abdução, passando originariamente pela unidade do juízo
perceptivo, em que esse seria um misto de qualissigno e
legissigno. A forma lógica e a unidade de sentimento
associam-se nos processos de descoberta e invenção.

De outro lado, uma combinatória entre
qualissignos e legissignos forma as obras-primas em arte.
À luz dessa heurística peirciana, perceber a forma nova em
ciência e em arte, seja como descoberta ou criação no
estágio ainda abdutivo, dá-se por um sentimento de
unidade que anuncia uma forma nova. Essa
Fenomenologia da descoberta, suponho aqui, parece ter
inspirado a cosmogênese das categorias de Peirce – da
generalidade das possibilidades à generalidade das formas
lógicas. As leis da Natureza surgem por uma tendência à
generalização, a principal lei da mente.

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 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. 117

Leis são hábitos de conduta constituídos por
formas lógicas contínuas no tempo. Trata-se, nessa
Abdução de Peirce, do resultado evolutivo da
terceiridade a partir da primeiridade, passando pelo
teatro de reações da segundidade. Já há aqui, nesse
vetor da evolução segundo Peirce, um direcionamento

117 CP 7.515; passagem, a propósito, citada também no capítulo VI desta obra,
no trecho referenciado na nota 238.
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para as formas lógicas da terceiridade, onde coabitam a
primeira categoria como continuum de possibilidades e
a segunda categoria como modo de ser dos existentes
representados nas relações de lei.

A cosmologia de Peirce evidencia, com sua
configuração conjectural bastante harmônica com o
todo do sistema de doutrinas de sua filosofia, que o
processo lógico da indução científica se realiza na
realidade. Aliás, não é outro um dos argumentos que
sustenta o Idealismo Objetivo de Peirce – mente
constitui a natureza mesma de todo o universo, pois a
tendência à generalização como sua principal lei é o

eixo motriz da evolução118.

Legissignos contêm qualissignos na sua atuação

nos sinsignos [sinsigns]119. Eles perfazem a interatividade
das três categorias. Qualidades e formas lógicas operam
em conjunto na terceira categoria. Os legissignos
constituem continua de ambas.

Poder-se-ia dizer que os interpretantes lógicos são
sempre associados a interpretantes emocionais e essa
síntese de ambos constitui a unidade pensável do tempo na
forma dos esquemas de Kant, válida, pode-se afirmar, na
forma dos diagramas, tais como os concebe Peirce. Juízos
perceptivos são os bons exemplos dessa síntese do tempo

que proporciona os insights abdutivos120. A conjunção de
interpretantes lógicos e emocionais nos diagramas
judicativos opera no desenvolvimento do que pode ser
denominado sensibilidade, em contraste com
emocionalidade pura, como tratarei adiante.

Juízos conjecturais não devem resultar em sentenças
universais. Há, pode-se dizer, um abismo ontológico entre
falsificacionismo de estilo popperiano e falibilismo peirciano.
Enquanto o primeiro busca exceções a juízos universais

118 Para detalhes sobre o Idealismo Objetivo de Peirce, ver Ibri (2015a,
cap. 4 e cap. VI deste volume).
119 Sinsignos trazem, de sua vez, as qualidades singulares que potencialmente
poderão estar em um signo indicial.
120 Cf. Ibri, 2020a, volume I desta obra, cap. VI e VII.
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capazes de invalidá-los, o segundo considera desvios que são
parte própria de leis probabilísticas, expressas em
distribuições de probabilidades que abrigam uma infinidade
de resultados possíveis com variáveis graus de incerteza. A
natureza própria dos juízos conjecturais é investigativa e,
assim, comprometida, de gênese, com seu permanente
caráter observacional da alteridade de seus objetos. Eles
estabelecem um diálogo semiótico com a experiência para se
constituírem como representações genuínas e razoavelmente
verossimilhantes. Veja-se agora essas consequências para as
formas de crenças que não são científicas.

3 Interpretantes Emocionais e a Indução Rudimentar

Entende-se a partir da filosofia realista de Peirce
que mediações121 são formas lógicas que representam a
conduta geral dos objetos representados, cuja função é
tornar razoável a coabitação dos individuais que estão de
algum modo em relação. Entende-se aqui por coabitação
formas de relação que combinam fins comuns dotados de
continuidade, eliminando relações binárias que estancam
em si mesmas. Essa é, em linhas gerais, o que promove a
terceira categoria de Peirce, a terceiridade, que contendo a
segundidade, espraia as relações binárias em ternárias e
sistêmicas. Mediações devem ter forma lógica
semioticamente dialogante, compromissadas com um
necessário falibilismo epistemológico, de modo a
incorporar mudanças de conduta, quebra de hábitos e
diversidade fenomenológica que descredenciam
proposições finais universais de natureza dogmática.
Cumprir esses quesitos impõe a distinção permanente
entre objeto imediato e objeto dinâmico, no
reconhecimento da alteridade que deve balizar a forma dos

possíveis dizeres sobre ela122.

Linguagem destinada à construção de mediações,
quando sem âncora nos objetos reais, corre sempre o risco

121 Cf. Ibri, 2020a, volume I desta obra, cap. X.
122 Cf. Ibri, 2020a, volume I desta obra, cap. IX.



113

de se perder no arbítrio judicativo, em que ficção e
realidade não se distinguem mais. Poder, nesse caso, sói ser
termo cultuado em seu sentido substantivo, sobrepondo-se à
sua possível significação como verbo, o qual é facultado
pela circulação de signos que visam a decifração conjunta e
potencialmente comunitária do curso futuro da experiência.
Para muito além da mera prática das ciências, a crença

científica significa uma disposição para aprender123 no
sentido pragmático. Tal disposição pressupõe manter a
aptidão de influenciar de modo distinto a conduta, sempre
que a experiência assim o demandar.

As três remanescentes formas de crença
(autoridade, a priori, e tenacidade), tais como propostas
por Peirce, têm em comum, em maior ou menor grau, o
que chamei em outro ensaio, de crepúsculo da

realidade124, ou seja, um gradual ocultamento dos objetos
dinâmicos que balizariam os juízos sobre ela. Peirce

menciona125, como exemplo de crença por autoridade, a
atuação de um Estado de algum modo tirânico, impondo
seus valores e ideologia aos seus cidadãos. Esse é um
típico caso em que verdade, em seu sentido
correspondencial com um estado de coisas real, é
arbitrariamente imposta pelo discurso em seu papel de
exercer poder substantivo. A linguagem, nessa instância,
serve apenas à segundidade pelo exercício da força,
reduzindo-se à uma mera terceiridade degenerada.

A crença a priori, como disposição para crer
naquilo em que se está inclinado a fazê-lo, também está
vedada a um diálogo com a experiência, fazendo a
linguagem reduzir-se a mera retórica que busca justificar a
validade da crença. Quando Kant limitou a cientificidade
dos discursos àqueles que se situavam no âmbito da
experiência possível, não mais fez que manter o necessário
diálogo com a alteridade dos fenômenos. Ele claramente
distinguiu teorias cognitivas de dogmáticas – essas se

123 CP 1.43 e 5.582.
124 Cf. Ibri, 2020a, volume I desta obra, cap. XI.
125 CP 5.379–382; EP 1, p. 117–119; W 3, p. 250–252
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referiam a algum tipo de mundo exterior ao qual todo
acesso fenomenológico estaria vedado. Poder-se-ia dizer,
então, que o ocultamento gradativo da realidade nas
formas de crenças faz crescer em proporção similar o
dogmatismo que as tipifica.

As crenças a priori abrangem uma amplitude
considerável de tipos, com interseções com as crenças
por autoridade. Mas um exemplo ilustrativo é
constituído pelas crenças religiosas que, não obstante
não sejam dialogantes com a experiência, instituem
comunidades diversas em torno de interpretações
distintas dos textos ditos sagrados. Partilham quase
todas um sentido moral da existência, consolando os
espíritos diante da angústia da finitude e prometendo a
correção transcendente das injustiças terrenas.

A mais aguda ocultação da realidade, poder-se-
ia dizer, dá-se nas crenças por tenacidade. Tenaz é a
mente individual ou mesmo coletiva que mantém sua
opinião inabalada por cerrar totalmente o acesso a
experiências que, por força de sua alteridade, poderiam
provocar quebra dos hábitos de conduta. Aqui,
novamente, a linguagem tem a inglória tarefa de
justificar o que possivelmente não tem espelhamento
no mundo, uma vez que, por tenacidade, os objetos
imediatos se alheiam totalmente dos objetos dinâmicos.

Permito-me adotar aqui o termo sensibilidade
como uma faculdade que operaria por percepção
mediadora, não obstante seu caráter quase imediato,
decorrente da junção harmônica dos interpretantes
emocionais e lógicos. Distingo tal faculdade da que
pode ser chamada de emocionalidade, a qual operaria
judicativamente por simples aparente similaridade
fática, apartada de formas lógicas que têm extensão
temporal, a saber, que mantêm sua função preditiva dos
fenômenos futuros.

Parece interessante identificar naquelas três
formas de crenças, com seus respectivos graus de
dogmatismo, um distanciamento entre os interpretantes
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lógicos e emocionais, rompendo o trabalho conjunto de
ambos. Nesse trabalho, os interpretantes lógicos
conferem direcionamento racional aos juízos, enquanto
os emocionais dão a unidade da qualidade de
sentimento que acompanha a boa forma lógica. O
exercício continuado desse trabalho conjunto suponho
adestrar o que aqui sugeri nomear de sensibilidade.

Emocionalidade, de sua vez, realça sobremaneira
os interpretantes emocionais, sobrelevando-os aos
interpretantes lógicos e confinando esses aos exercícios
retóricos de linguagem. Apartados dos interpretantes
lógicos, os emocionais, pela sua imediatidade e unidade,
identificam nos fatos apenas similaridades de qualidades
de sentimento e tendem a construir juízos por simples
indução rudimentar, incidentes, como designou Peirce,
em proposições universais.

Essa seria uma hipótese explicativa, parece-me,
para as diversas formas de terceiridade degenerada,
uma vez que os juízos se solidificam em formas de
indução emocional que operam por mera analogia de
qualidades de sentimento associadas à segundidade dos
fatos. A imediatidade dos juízos constituídos por
interpretação emocional não se ancora na conduta
temporal dos objetos, mas apenas naquilo que sua
aparência imediata suscita ser similar às qualidades
imediatas de casos anteriores.

Evidentemente, juízos oriundos de interpretantes
emocionais sem conexão com interpretantes lógicos não
podem ser conjecturais, nem tampouco incorporar em si
algum caráter falível. Encerrados em sua universalidade,
não suscitam o interesse da mente que os concebe no
curso futuro do objeto, o que seria factível se algum
diagrama lógico dotasse a possível investigação de
instrumentos sígnicos capazes de representar a conduta
desses objetos.
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4 Auto-Organização e Hábitos Interpretantes

Entende-se auto-organização como um sistema de
relações que gera ações teleologicamente direcionadas ao
interesse dos elementos que dele participam, consumando
tendência de ordem baseada em uma interação ativa dos
signos que circulam entre esses elementos. À luz desse
conceito, pode-se dizer que hábitos de ação são sistemas
auto-organizados oriundos de generalização de
experiências bem-sucedidas com respeito aos fins
desejados, formados por uma tendência natural à
construção de mediações em relação a qualquer ambiente
com o qual o sistema deve coabitar.

Em essência, parece legítimo dizer que o sucesso
na colimação dos fins instaura hábitos de ação originados
de indução de caráter lógico, a saber, de teor estatístico,
conforme se conceituou à luz da filosofia de Peirce. Tal
caráter lógico se justifica pela eficiência preditiva do
hábito – de fato, é o que o retroalimenta para permanecer
como medição. O caráter bem-sucedido de predição
implica, parece ser suficientemente claro, que o hábito está
inserido em uma rede lógica de natureza temporal. Isso o
faz ser uma mediação genuína.

É verdade que mediações de outra natureza que
não lógica, como o são os interpretantes emocionais, não
se inserem no fluxo de um tempo objetivo, Chronos, uma
vez não dialogarem com a alteridade participante de
contínuos reais, da natureza da lei. Interpretantes
emocionais são também imediatos, e se permanecerem
predominantes nos juízos, não poderão superar a mera
segundidade em que se inserem para alçarem-se à terceira
categoria – não é de sua natureza fazê-lo. Essa passagem
da segundidade à terceiridade constituiria uma forma do
particular discreto generalizar-se como contínuo lógico.
Os juízos que estancam ou se fixam na mera segundidade
são, segundo Peirce, degenerados. Degenerescência, nesse
sentido, é tão somente não poder alçar-se à generalidade
da terceira categoria, cujo tecido lógico associa-se a
interpretantes lógicos.
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Assim, pode-se dizer que sistemas auto-
organizados têm necessariamente natureza lógica, e seu
poder interpretativo da ambiência em que estão
inseridos implica em um trabalho conjunto dos
interpretantes lógicos e emocionais que os constituem.
Os primeiros dão direcionamento racional na direção
dos fins que o sistema se propõe atingir. Os segundos
conferem unidade aos juízos capazes de os tornar
modos de percepção quase imediata dos signos da
ambiência em que o sistema está inserido. Menciono
aqui a expressão quase imediata uma vez que as
percepções são mediadas por signos repertoriais e não
meras intuições sensíveis. Portanto, há nesses sistemas
a associação de dois contínuos, os de natureza
emocional e os de natureza lógica.

É interessante refletir sobre os sistemas auto-
organizados naturais, que conduzem à conclusão de que o
equilíbrio ecológico se dá, supostamente, por meio de uma
rede comunicativa bastante ampla e de natureza lógico-
emocional, a saber, à qual compete comercializar signos
vitais em processos habituais temporalmente eficientes.
Não seria, então, lícito pensar a faculdade do instinto, por
exemplo, no reino animal, como capacidade perceptivo-
judicativa quase imediata, em que o repertório lógico é
constituído por hábitos eficientes adquiridos pela espécie?
Nesse sentido, essa faculdade não seria então moldada por
legissignos e qualissignos formando interpretantes lógico-
emocionais cuja rede interativa constituiria um sistema
auto-organizado natural.

Poder-se-ia dizer que os seres naturais, excluso o
homem, não poderiam adotar induções rudimentares para
constituírem hábitos de conduta que, por sua natureza, não
dialogam com a alteridade ambiente. Sua ineficiência
como mediações seria vitalmente fatal. Não obstante, deve
haver alguma margem de erro na ação dos seres naturais,
conquanto constituírem, é sabido, uma fração mínima da
totalidade de suas respectivas existências.



118

Sob esse aspecto, é também interessante pensar
como nós humanos estamos, frequentemente, submetidos
a um alto grau de dispersão em relação a ações corretas na
direção dos fins desejados. Não seria, então, pode-se
conjecturar, essa característica uma consequência do
descomprometimento excessivo entre os interpretantes
emocionais e lógicos, fazendo os primeiros se
distanciarem dos segundos e, por assim ser, promoverem a
predominância de induções rudimentares sem poder
preditivo algum?

A civilização e a cultura humanas trouxeram, é
verdade, uma miríade de mediações que oferecem
proteção vital e neutralização parcial dessa nossa
errância oriunda de contínuos sem direção lógica, não
dialogante, alheia ao Chronos. Um ser natural, caso
agisse de modo tenaz, por exemplo, sucumbiria diante
da segundidade do ambiente envolvente.

Importa, aqui, contudo, em face da amplitude e, dir-
se-ia, do fascínio desse tema, ao menos supor que sistemas
auto-organizados sejam constituídos pelo trabalho
harmônico de uma competência judicativa que atua como
sua mediação com o ambiente, formada pelo equilíbrio de
interpretantes emocionais e lógicos constituintes de hábitos
de conduta eficientemente preditivos.

5 Síntese Temática

Pretendo, para concluir, propor a distinção entre
mentes sensíveis e emocionais. As primeiras têm
habilidades epistemológicas essenciais para a
investigação, por proporcionar juízos perceptivos
originários de hipóteses. Portanto, elas se inserem no
tempo objetivo e constroem mediações por diálogo
semiótico com a faticidade. As mentes emocionais, de
sua vez, extraem da contingência dos fatos as qualidades
de sentimento que lhes parecem análogas e tendem a
adotar condutas oriundas de indução rudimentar. As
proposições universais decorrentes desse tipo de indução
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estariam associadas à natureza mesma dos contínuos de
qualidades que, uma vez discretizados na segundidade
fática, mantêm a sua tendência totalizadora de origem.
Neste capítulo, também considerei a distinção entre
emocionalidade e sensibilidade no domínio dos sistemas
auto-organizados, humanos e naturais, em face da
extensão realista legítima do conceito de mente para
ambos os domínios.

Sensibilidade, como uma faculdade da mente,
está associada a um crescimento contínuo, na medida
em que se insere na rede semiótica que dialoga com a
alteridade dos objetos dinâmicos. A faculdade da
emocionalidade não pode dialogar com a alteridade,
por não se nutrir de formas lógicas capazes de
representá-la com verossimilhança. Interpretantes
emocionais, quando atuam isolados de estruturas
lógicas, incorrem em indução rudimentar e produzem,
como já considerado, proposições universais. Não
parecem ser capazes de distinguir alguma diversidade
possível na unidade, tomando em consideração que
unidade, como afirma Peirce, é a característica própria
e essencial da qualidade de sentimento que a constitui.

Uma miríade de variáveis de natureza
psicanalítica parece se configurar a partir dessa conjectura
distintiva entre sensibilidade e emocionalidade. O que
justificaria a manutenção de crenças tenazes, por
exemplo? O que justificaria adotar jogos de exercício de
poder? Que interpretantes emocionais se vinculam à
consciência da finitude e aos riscos de um futuro que
pode denunciar a impotência de nossas mediações?

A indução rudimentar não seria somente, então, a
generalização de casos ausentes, na forma: o que não tem

ocorrido conclui-se que jamais ocorrerá126.. A indução
meramente emocional generaliza afirmativamente os
casos que contêm qualidades de sentimento similares nos

126 CP 2.756. Ver passagem citada no trecho referenciado na nota 105
deste volume.
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fatos, induzindo a formação de hábitos associados,
principalmente, a crenças tenazes.

Razoabilidade concreta, o interpretante final da
ética peirciana deve, suponho, contar com mentes
dotadas de sensibilidade que as tornem aptas a se
inserirem na rede semiótica da evolução agápica.

A prática da solidão não deveria se escorar na
impotência de superação de formas de sofrimento, mas
no recolhimento necessário da sensibilidade que se
prepara para inserir no mundo sua contribuição para
tornar factível aquela razoabilidade.


