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Seção C

Sobre Pragmatismo e
Pragmaticismo





VIII – Neopragmatismo Visto pelo
Pragmaticismo: Uma Redescrição274

Os nominalistas entendem a
linguagem tão somente como sinais

e sons utilizados pelos seres
humanos. Uma das coisas que

desejamos fazer com a linguagem é
obter alimentação, uma outra é o

sexo, e outra ainda compreender a
origem do universo.

Rorty, EHO, 127.

O nominalismo é um veneno mortal
para qualquer raciocínio vivo.

Peirce, NEM 3, 201.

Aqueles que estão familiarizados com a filosofia
de Peirce se certificarão, após breves momentos de leitura
de algum dos textos mais conhecidos de Richard Rorty, de
que adentraram um universo, no que tange a seus
pressupostos, completamente avesso àqueles que a
filosofia peirciana adota. Tal universo se desenha em
diversos pontos conceituais, que chamarei de “teses
neopragmatistas”, a saber:

a) a recusa do conceito de representação pela sua
pretensa associação a “essências fixas não humanas”;

b) a negação da possibilidade da verdade como
correspondência, para a qual utiliza a metáfora

274 Este capítulo é uma versão traduzida do texto de minha autoria: Neopragmatism
Viewed by Pragmaticism, originalmente publicado em: European Journal of
Pragmatism and American Philosophy, v. V, p. 01–13, 2013.
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do “espelho da Natureza”275 (essa tese tem um
evidente vínculo íntimo com a anterior);

c) a substituição do conceito de descoberta pelo
de invenção;

d) a defesa do Nominalismo diante de um
realismo metafísico;

e) a negação do papel da linguagem como
mediação entre sujeito e objeto;

f) a introdução do termo “redescrição” em
substituição a verdades fixas, contemplando a
contingência fática da vida humana;

g) a atribuição à linguagem do papel central de
ferramenta com a qual se constrói uma
solidariedade no interior de uma sociedade
democrática – constituída, portanto, de cidadãos
que livremente expressam suas ideias – que busca
a minimização da dor e da crueldade humanas;

h) a substituição da filosofia pela literatura,
como ferramenta mais eficiente no preparo dos
homens para o exercício de sua linguagem
criadora de solidariedade;

i) a proposição do termo “ironia”, para designar
uma atitude filosófica dessacralizada,
antiessencialista, que abdica de argumentações
verdadeiras em favor de vocabulários mais
eficientes para discussão de ideias – os pragmatistas

rortyanos se autodenominam “ironistas”276.

A todos os que adotam tais pontos de vista, não
obstante enunciados assim de modo bastante resumido,
Rorty chamou de pragmatistas, declarando a si mesmo
seguidor, principalmente, da tradição do pensamento
pragmatista de Dewey e James.

275 Como aparece, exemplarmente, no bem conhecido Philosophy and the
Mirror of Nature, de Rorty (PMN, p. 10).
276 CIS, p. 136–145.
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Rorty também arrola alguns outros nomes da
tradição para apoio, ao menos parcial, a suas teses, a
exemplo de Kant, Hegel, Heidegger, Derrida,
Wittgenstein. Menções a Peirce são bastante tópicas,
evidenciando uma parca leitura da obra peirciana,
restrita a alguns textos de sua juventude.

Bastaria, suponho, aquele elenco de teses
rortyanas para que um estudioso sério da obra de Peirce
sugira excluí-lo do rol dos que concordam em integrar
o grupo que Rorty, frequentemente em seus escritos,
designa por “nós pragmatistas”. Abordando alguns
pontos de discordância entre Peirce e Rorty, buscarei
justificar porque essa exclusão deveria ser feita.
Examino, em linhas gerais, algumas daquelas teses e
procuro expor qual seria uma posição crítica baseada na
filosofia de Peirce. Pode-se adiantar, contudo, que
nenhuma das teses rortyanas tal qual expostas tem
acolhida no interior do sistema de ideias de Peirce e,
por essa razão, a manutenção do termo “pragmatismo”
para designar duas posturas teóricas completamente
antagônicas viria a gerar, no mínimo, confusão.
Aceitando a salutar sugestão de Peirce de que

nomeação de conceitos deva ser objeto de uma Ética277,

vale retomar seu termo “pragmaticismo”278, que em
certo momento ele adotara para distinguir sua
concepção de Pragmatismo daquelas que em sua época

se seguiram à criação dessa doutrina em 1878279.

277 Cf. Ethics of Terminology em CP 2.219–226; EP 2.263–266.
278 CP 5.414; EP 2, p. 334–335. Nesse parágrafo, Peirce escreveu: “Então, o
escritor, ao perceber seu filho ‘pragmatismo’ assim promovido, sente que é
hora de lhe dar um beijo de despedida e abandoná-lo ao seu destino superior;
para dar conta do preciso propósito de expressar a definição original, ele
anuncia o nascimento da palavra ‘pragmaticismo’, que é feia o bastante para se
proteger de sequestradores. Para mostrar quão recente é o uso geral da palavra
‘pragmatismo’, o escritor menciona que, tanto quanto crê, ele nunca, até hoje,
a utilizou em cópia para a imprensa, exceto por solicitação específica, no
Dicionário de Baldwin. [...] Pelo final de 1890, quando essa parte do Century
Dictionary surgiu, ele não julgou que a palavra possuísse status suficiente para
aparecer naquele trabalho. [...] Mas a tem utilizado continuamente em
conversas filosóficas desde, talvez, meados dos anos setenta.”
279 Peirce, 1878, p. 286–302; CP 5, 388–410; EP 1, p. 124–141.
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Na verdade, o termo pragmaticismo aparece bem
depois da criação da doutrina na juventude de Peirce. O
desenvolvimento ulterior da filosofia de Peirce, tornando-
se cada vez mais realista e fortemente metafísica,
incorporou significados adicionais ao Pragmatismo,
fazendo-o ser uma consequência da relação entre as suas
três categorias, cuja formulação definitiva se dá após 1902,
quando expõe sua Fenomenologia em forma final. O
Pragmatismo de Peirce torna-se uma relação generalizada

entre o geral e o particular280, em que a expressão
consequências práticas, enunciada na proposição original
da máxima em 1878, vai assumir um significado cada vez
mais ontológico, extravasando necessariamente o plano da
conduta humana para a conduta de todos os objetos

reais281. Essa extensionalidade do conceito de Pragmatismo
decorre, da simetria categorial entre o plano lógico e o
plano ontológico, fundamental para que se conceba a
Semiótica como a ciência que propõe significados para
além da linguagem humana.

A filosofia madura de Peirce constitui um sistema
de ideias que se entrelaçam e sugerem uma hierarquia não
fundacionista entre as suas diversas disciplinas, não
obstante tal sistema se ocupe de questões genéticas, a

exemplo de sua concepção da Cosmogênese282.

Rorty participa da tradição que remonta a
Nietzsche e é compartilhada pela maioria dos filósofos
de forte recusa da Metafísica, antiessencialistas, como se

autodenominam283. Entretanto, entre muitas questões
possíveis, caberia perguntar a um pragmatista
instrumentalista ou utilitarista se a metafísica teológica,

280 Em CP 5.170, Peirce afirmou: “[...] a validade da indução depende da
relação necessária entre o geral e o particular. É precisamente isso que é a base
do Pragmatismo”. Para outras interpretações do Pragmatismo, consultar:
Altshuler (1978), Forster (2003), Hookway (2005) e Liszka (2009).
281 Abordo essa consequência ontológica do Pragmatismo, por exemplo,
em Ibri (2020a, volume I desta obra, cap. X).
282 Acerca deste tema, consultar também Turley (1977).
283 Um exemplo do antiessencialismo de Rorty pode ser encontrado em A
World without Substances and Essences (PSH).
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por exemplo, como fonte de crenças do senso comum,
deva ser objeto de tão radical recusa, se tal crença deve,
de algum modo, ser reconhecida pela sua utilidade para
a vida humana, confortando os homens perante sua
inexorável finitude, diante do choque bruto dos fatos,
trazendo esperança de vida aos desvalidos. Não seria
essa consideração suficiente para admitir o sentimento
de religiosidade como algo “pragmático”? Não há, no
fundo da radical recusa da metafísica teológica não uma
questão epistêmica como a que Kant colocou, mas, de
fato, uma reação contra as instituições religiosas que
incorporaram uma tendência extremamente humana, a
saber, uma atração para a transcendência, hábitos sociais
e uma moralidade associada a exercício de poder? Por
que aqui não se separam os dois objetos, mas, ao
contrário, acaba-se por jogar ambos fora, a água do
banho e o bebê, como popularmente se diz? Parece que
essa questão traz um espectro de censura: algumas
coisas são úteis, outras parecem ser proibidas de assim o
serem. Não poderia também essa tendência à
transcendência ser meramente poética? Não marca
pragmaticamente a conduta ver a Natureza sacralizada
por uma concepção panteísta da divindade – uma
abertura para um diálogo silencioso e transcendente com
cada ser natural? Por que esse bebê potencialmente
poético deveria ser descartado junto com a suja água do
dogmatismo moral que freia o humano impulso erótico?
Não cabem aqui “redescrições”, entendidas como
releitura um pouco mais profunda da diversidade de

faces por que passa a experiência humana284?

Perguntas como essa valem ser feitas, a meu
ver. Deflacionar ao extremo a filosofia pode incorrer
em dela suprimir componentes vitais que a mantêm
viva. Talvez seja essa a estratégia de Rorty para, uma
vez anoréxica, ser substituída pela literatura.

284 Minha sugestão é que a experiência poética pode ser considerada do
ponto de vista do Pragmatismo de Peirce, embora totalmente conectada
com sua ontologia. Ver Ibri (2020a, volume I desta obra, caps. II e III).
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1 Sobre os Conceitos de Representação e Verdade
(Teses A e B)

Rorty entende o conceito de representação
invariavelmente associado a um mundo externo dotado de
essências últimas de que deve ela ser uma espécie de
espelho. Ele não reconhece qualquer utilidade daquele
conceito para os fins humanos. Penso, contudo, que esse
conceito mereceria – empregando aqui um termo caro aos
neopragmatistas – redescrição. Tal redescrição buscaria
justamente entender “representação” dentro do critério de
significação reconhecido pelo Neopragmatismo, a saber,
pelo seu viés utilitarista-instrumentalista.

Em primeiro lugar, é necessário “redescrever” o

mundo285 do qual a suposta “representação” intencionaria
ser espelho. Invariavelmente, Rorty menciona uma quase
patética pretensão dos representacionistas de uma precisão
oriunda de uma visão determinista de mundo, tal qual se
desenhara no Iluminismo. No entanto, essa visão há muito
deixou a ciência contemporânea e as filosofias mais
atualizadas com sua história. Já de longa data o
determinismo ontológico deixou de ser uma esperança
tanto dos que fazem ciência quanto dos que fazem dela
metalinguagem, a saber, os epistemólogos. Não obstante,

Rorty insiste em várias passagens de sua obra286 em
atribuir aquela visão determinista aos representacionistas,
parecendo com isso adotar uma conveniente estratégia
geral de descredenciamento de seu adversário, o qual
nutriria uma visão de mundo oriunda da crença em um
Deus pitagórico que tudo previu em seu projeto, cabendo
ao homem descobrir que leis finais, com status de
essências divinas, foram por Ele pensadas. Cabe perguntar
por que não se dá o direito de mudança de vocabulário aos
representacionistas? Diriam eles que nenhuma ciência de
respeito teria uma expectativa determinista da conduta de

285 Não obstante “mundo” seja o que há de mais ausente no discurso do
Neopragmatismo.
286 Ver, por exemplo, sua insistência no conceito de “representação exata”
em ORT, 99; PMN, 377.
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seus objetos287, sendo natural a obtenção de uma dispersão
de resultados tratáveis estatisticamente através de funções
de probabilidade.

Por que afinal se justificaria o termo representação
para uma teoria? Se, por um lado, representação significar
uma imagem exata, espelhante, de objetos particulares, o
conhecimento humano não teria qualquer utilidade, de
acordo com o critério de valoração adotado pelo
Neopragmatismo. Alternativamente, por outro lado, se a
representação estiver associada a essências finais, fixas,
também há que se concordar que nenhuma função
utilitária seria nela encontrada. Contudo, refaça-se o
conceito de representação como um simulador de conduta

futura de seus objetos288. Penso que esta função das
representações, a saber, prever a conduta futura de seus
objetos, caracteriza o que Peirce quis dizer ao defender
que o significado de uma teoria positiva está em seu esse

in futuro289, a saber, em sua capacidade de previsão do
curso futuro dos fatos. Aqui, a propósito, quando
menciono “objetos” ou “fatos” deparo-me com a sugestão
de Rorty de que deveríamos evitar tais termos, mudando
nosso vocabulário. Não obstante ele reconheça a função
utilitária da previsibilidade das teorias, veda à filosofia,
contudo, especular sobre a razão do sucesso ou insucesso
de tais previsões, como se tal especulação, ao fim e ao
cabo, fosse balizada pela pretensão de descoberta de

287 Cf. CP 1.9, trecho citado no capítulo VII deste volume, em trecho
referenciado na nota 251, e também NEM III 2, p. 897.
288 Em CIS, p. 5–7, Rorty critica a concepção de linguagem como
mediação entre sujeito e objeto.
289 Em CP 5.427; EP 2, p. 340, lê-se: “O significado racional de toda proposição
reside no futuro. Como isso pode ser entendido? O significado de uma proposição é
em si uma proposição. De fato, não é outro senão a própria proposição da qual é o
significado: é uma tradução dela. Mas das inúmeras formas nas quais uma
proposição pode ser traduzida, qual é a que deve ser chamada de seu próprio
significado? É, de acordo com o pragmaticista, a forma na qual a proposição se
torna aplicável à conduta humana, não nessas ou naquelas circunstâncias especiais,
nem quando se atinge este ou aquele objetivo especial, mas aquela forma que é
mais diretamente aplicável ao autocontrole em todas as situações e a todos os
propósitos. É por isso que ele localiza o significado no futuro; pois a conduta futura
é a única conduta sujeita a autocontrole.”
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essências ou realidades ocultas. Aqui se situa, penso, o
cerne da questão sobre representação e verdade, tal qual a
considera o Neopragmatismo.

Para o Pragmaticismo de Peirce, representar
significaria essa primordial função de nossa racionalidade
em simular o que pode ocorrer com o curso futuro dos
fatos e, assim, balizar nossa própria conduta em face dessa
luz que as teorias acendem sobre o que ainda não
aconteceu. Para o Neopragmatismo, representação traz
embutida em seu conceito uma visão de um mundo
estático, permeada por estruturas não humanas, essências
metafísicas ocultas, e outros fantasmas mais associados a
um determinismo teológico. Utilizando o vocabulário de
que se vale o Neopragmatismo, se deflacionarmos os
objetos das representações dessa visão anacrônica de um
determinismo teológico, a propósito aventado por Rorty, a
meu ver, por meras razões de estratégia argumentativa,
então representação estaria simplesmente associada a

objetos dotados de hábitos de conduta290, cujo
conhecimento é de extrema utilidade para planejarmos
como deveríamos agir para realizar nossos propósitos.
Ora, visto sob uma ótica indeterminista, o mundo dotado
de erraticidade [randomness] apresentar-se-ia naquele
pretenso espelho rortyano como bastante enevoado,
combinando esta metáfora com outra formulada por

Popper em seu brilhante texto Of Clouds and Clocks291, e
tal imagem do mundo não poderia estar associada a
qualquer teoria precisa. Creio, todavia, que ao invés de se
tentar salvar essa metáfora do espelho, seria melhor
quebrá-lo de vez, sem medo do que poderia acontecer de
trágico com a filosofia nos próximos sete anos, tendo em
vista que Rorty parece sempre manter sob o foco de suas
críticas os místicos e os que creem em uma realidade

essencializada por algo não humano292.

290 Rorty estimula em muitas passagens a adoção de vocabulários
criativos. Ver, por exemplo, CIS, p. 20.
291 Popper, 1972, p. 206–255.
292 Ver, exemplarmente, TP, p. 226.
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A inutilidade conceitual da metáfora do espelho se
caracteriza pelo fato de nenhuma imagem clara poder ser
vista nele, dado o caráter indeterminado do objeto.
Malgrado tal indeterminação, as teorias positivas podem
perfeitamente ser classificadas pelo seu poder de
aderência entre o curso dos fatos e as previsões de tais
teorias. Este conceito de aderência, a propósito não
incomum em ciência, estaria justificado por uma
concepção de correspondência estrutural entre a regra de
conduta, que subsume os fatos na sua manifestação
fenomênica, e sua representação teórica, conquanto

falíveis293 se possam admitir todas nossas afirmações sobre
o mundo. Aqui menciono a concepção peirciana de que
nossas teorias positivas são falíveis, associada não apenas
a uma concepção indeterminista de mundo, mas, também,
ligada à erraticidade verificável nas ações humanas.
Evidentemente, então, teorias que apresentam boa
aderência com o curso dos fatos podem ser consideradas
verdadeiras, sem que isso represente uma verdade
definitiva ou que esteja associada a determinismos
anacronicamente metafísicos. Pode-se supor que um
cientista de ampla formação cultural certamente recusaria
reconhecer suas teorias como meras ferramentas úteis,
mas diria que muitas delas são verdadeiras, conquanto
admitisse que teorias melhores, significando com isso

“mais aderentes”294, possam surgir e que aquelas hoje
consideradas de boa aderência possam perder esse
predicado em face da descoberta de novos fenômenos.

É evidente que há uma diferença radical entre o
que o Pragmaticismo entende ser uma teoria verdadeira e
o que Rorty afirma ser uma teoria útil. O Pragmaticismo

293 Margolis (2007) e Forster (1997) são exemplos de interessantes
discussões acerca do Falibilismo de Peirce.
294 Gostaria de sugerir que aderência é um termo melhor de ser utilizado do que
verdade, dado que este último pode induzir mentes não familiarizadas com os
conceitos de Indeterminismo e conhecimento falível, da maneira como Peirce os
entendia, a pensar em essências fixas, tal como Rorty insistentemente o faz.
Verdade, então, seria apenas utilizada a partir da consideração de que as teorias são
falíveis e, consequentemente, devem ser mudadas sempre que a experiência
impuser tal mudança, em qualquer grau de demanda.
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tem um pressuposto realista de raízes na escolástica, ou
seja, que admite a realidade de instâncias gerais associadas
à alteridade dos objetos particulares. Ele não é redutível a
um realismo contemporâneo, que assim é chamado por
apenas admitir a existência de um mundo externo de
objetos particulares, e que se contrapõe a um idealismo
subjetivo. O realismo pragmaticista propõe a hipótese de
que o mundo contém hábitos de conduta, a saber, regras
gerais que estão associadas à regularidade verificável nos
eventos particulares. Essa hipótese é útil para explicar a
razão pela qual algumas teorias são aderentes e outras não,
resgatando, assim, o conceito de verdade falível.

Há razões históricas que nos induzem a supor que
haja uma evolução do conhecimento humano, um
crescimento de nosso repertório de teorias aderentes.
Peirce, concomitantemente, adota uma cosmologia
evolucionista em que a terceiridade real cresce no
universo, paralelamente a uma constante inserção de
diversidade que o complexifica. A hipótese pragmaticista
de que a investigação tende a um acordo final de opiniões
baseia-se tão somente naquela concepção evolucionista, e
se configura como tendência assintótica de crescimento da
categoria peirciana da terceiridade. Essa breve síntese do
entretecimento evolucionário que a epistemologia e a
ontologia mantêm na filosofia de Peirce visa apenas
refutar a afirmação de Rorty de que Peirce teria defendido
que a investigação tende a encontrar uma realidade

acabada de essências, que constituiria sua finalidade295. A
exemplo de muitas outras opiniões de Rorty acerca da
história da filosofia, este ponto da filosofia de Peirce
requereria uma redescrição que eliminasse este ubíquo
caráter místico-teológico que Rorty atribui a todos os que
falam de alguma realidade para além da linguagem
praticada pelos homens.

295 ORT, p. 131.
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2 Sobre Descoberta e Invenção (Teses C e D)

Teorias científicas, segundo os neopragmatistas,
são invenções que os cientistas criam para disporem de
“ferramentas” úteis à solução de problemas. Cabe
comentar, em primeiro lugar, que não há dúvida de que
teorias tidas como verdadeiras sejam úteis, mas não se
segue que “utilidade” seja o critério balizador para a
formação de uma teoria sobre a qual há um consenso
católico sobre sua verdade. Em segundo lugar, se os
homens não descobrem uma estrutura geral que regula a
conduta dos objetos – seus hábitos, conforme termo
empregado pelos pragmaticistas – então não há modo de
explicar por que algumas teorias são aderentes e outras
não. As teorias verdadeiras são, em geral, ajustadas a
dados empíricos, pressupondo-se que sua forma preditiva
mantenha a aderência verificada experimentalmente.

A questão, ao fim e ao cabo, refere-se à postura
nominalista ou realista diante do mundo. O Realismo de

raiz escolástica de Peirce296 pressupõe que há leis atuando
nos objetos que pretendemos conhecer, conquanto sejam
leis com graus variados de anuviamento, conforme a
metáfora empregada por Popper.

Evidentemente, partindo de uma postura
nominalista, Rorty pode indiferenciar invenção e
descoberta, já que a linguagem tem o status de
ferramentas que devem funcionar. Se quisermos, no
entanto, refletir por que funcionam, “estaremos
adentrando no território proibido da ontologia em busca

de algo muito maior que nós, humanos”297.

Em verdade, confundir descoberta com
invenção traz tacitamente, a meu ver, dois aspectos
nefastos para a filosofia, a saber, o não reconhecimento
da alteridade do mundo, que acaba redundando na
indistinção entre realidade e ficção. Não por outra
razão, com naturalidade Rorty propõe a substituição da

296 Neste ponto, os scholars devem lembrar a clássica e pioneira obra de
Boler (1963).
297 EHO, p. 28.
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filosofia pela literatura, após ter suprimido da primeira
todo o contato com a alteridade do mundo.

3 Mediação e Redescrição (Teses E e F)

Tampouco Rorty admite que a linguagem seja uma
mediação entre sujeito e objeto, pelo fato de a linguagem
ter para ele uma autonomia que torna seu
Neopragmatismo, de acordo com certos comentadores, um

tipo de “idealismo linguístico”298. Em verdade, parece que
Rorty considera o papel de mediação pouco nobre para a
linguagem, tendo em vista que ela teria um papel de
representação das características do objeto, devendo a ele
se submeter para adquirir significação. Na realidade, essa
negação do papel mediador da linguagem decorre, a meu
ver, das teses anteriores baseadas no nominalismo que
configura o Neopragmatismo.

Descrição e redescrição são conceitos rortyanos
que vêm substituir os conceitos de verdade e
representação tais como concebidos pelo
Neopragmatismo. Há, contudo, problemas sérios que o
Neopragmatismo enfrentaria quando se retoma a tese
pragmaticista de que o significado de uma teoria
positiva é seu esse in futuro ou, como disse
anteriormente, seu poder preditivo. Como, entretanto,
descrever o futuro? Descrição e inferência podem aqui
se equivaler? O termo descrever, coerentemente com o
nominalismo, não poderia se aplicar a objetos gerais,
mas apenas e tão somente a objetos particulares. Assim,
como se dá sob este “vocabulário” a função preditiva
das teorias? Como se pode entender, nesse caso,
“redescrição”? Seria a formulação de hipóteses ad hoc
sobre aquilo que não deu certo?

Neste ponto, vejo uma profunda contradição nas
posturas neopragmatistas. Eles entendem a linguagem
como uma ferramenta, mas de maneira alguma conectada
com qualquer representação de um mundo real. De outro

298 Tal como exposto por Brandon (2000, p. 160).
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lado, a representação da realidade, no sentido de ser
constituída por teorias positivas, é o único meio avaliável
que possuímos para predizer o curso futuro dos eventos –
sem isso, a linguagem seria uma ferramenta inútil e, assim,
seu lugar requerido, o de ser um instrumento usual para se
lidar com a experiência humana, falharia inexoravelmente.
Em qualquer sentido em que a linguagem é bem sucedida
em predizer o curso da experiência, então, ela está de
alguma maneira comprometida com a representação da
conduta do objeto real. E tal representação nada tem a ver
com espelhos – na verdade, uma metáfora que poderia ser
de utilidade se entendida como relacionada com a
reflexão, cuja raiz antiga, o latim refletire, descreveria
muito bem o enorme trabalho da mente humana em
corrigir teorias baseadas nas imagens externas formadas
pelas ações humanas que elas induziram. De fato, essa
seria uma rica metáfora, a saber, espelhos como se
referindo ao diálogo reflexivo entre o lado interior dos
nossos pensamentos e o lado externo das nossas ações, em
um processo autocorretivo. Este é, de fato, o verdadeiro

coração do Pragmatismo de Peirce299, do qual o
Neopragmatismo passa longe.

4 Sobre Comunidade e Solidariedade (Tese G)

Lembro-me, quando ainda estudante de
engenharia no final dos anos 1960, que um professor de
física da relatividade recomendou, aos alunos de menos
recursos financeiros, comprar um livro russo que custava
um quinto do preço da edição norte-americana sobre o
tema do curso. Naturalmente subsidiado pelo governo
soviético, o livro apresentava a mesma Física que o
extremamente mais caro livro editado nos Estados
Unidos. Já naquela época o fato me fez pensar por que
duas sociedades ideologicamente díspares que, naquele
momento, disputavam o primeiro lugar quanto ao poder

299 Em CP 8.272, trecho citado nos capítulos VI, X e XII deste volume,
em trechos referenciados nas notas 240, 329 e 402, pode-se ler acerca de
tal aspecto reflexivo do Pragmatismo.
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de destruir o planeta300, alimentando uma assustadora e
tensa Guerra Fria, fariam a mesma Física? Não poderia
haver uma Física socialista, revolucionária, com
descrições e redescrições inventadas pelos físicos
soviéticos, buscando distinguir-se de uma ciência
burguesa, capitalista, decadente?

Todavia, a verdade era que os físicos dos dois
blocos, ocidental e o oriental, constituíam uma
comunidade de pesquisadores acima das idiossincrasias
ideológicas, culturais e históricas. Não é esse fato uma
prova de que essa comunidade tinha uma base comum,
para além de um mero acordo de opiniões oriundo da
conversação e do uso criativo da linguagem? Não balizava
as teorias um mesmo diálogo com a alteridade do mundo
constituído pelos objetos da experiência comum que
impunham um mesmo quadro de teorias aceitas como
verdadeiras? Neste caso, se a linguagem conferisse forma
ao mundo, por que não se viabilizaram formas distintas,
afeitas às sociedades que se afirmavam por marcarem
entre si toda sorte de distinções?

A força da alteridade dos fatos, afirmo, é a
única base na qual pode se assentar uma comunidade,
seja ela científica, seja ela constituída por cidadãos de
alguma sociedade. Reduzir a possibilidade de uma
comunidade, como faz a escola neopragmatista, à livre
conversação democrática, é pressupor, por um lado, que
os acordos que supostamente tenham o alcance de um
bem comum sejam espontaneamente extensíveis ao
todo da sociedade e, por outro lado, que eles serão
efetivamente cumpridos.

Diversos argumentos alternativos podem ser
arrolados contra essa posição neopragmatista. No que
respeita à extensionalidade de um acordo à totalidade
dos homens, pode-se perguntar se não há, na defesa do
poder da linguagem em constituir comunidades, uma

300 Lembro-me que os soviéticos se manifestavam preocupados pela sua
inferioridade na capacidade em destruir o planeta em apenas vinte vezes,
enquanto os americanos a tinham 22 vezes.
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imprescindível, embora tácita, admissão de uma ética
dos bons sentimentos, suficientemente frágil, suponho,
para que nela se deposite a esperança de solidariedade
humana. Por outro lado, o pressuposto de que os
solidários acordos sejam cumpridos requer dos homens
uma incapacidade de mentir e uma capacidade de
renunciar a interesses próprios para que o cumprimento
do assim acordado não sofra desvios de rumo.

Ora, o Pragmatismo, em seu nascedouro com
Peirce, teve como regra de ouro o compromisso lógico
entre pensamento e ação, um compromisso de
coerência que daria enfim significado ao discurso, à
linguagem. Trazia, por essa razão, a par de sua
dimensão lógico-semântica, uma dimensão ética: o agir
traduzia-se no lado exterior aberto à experiência
comum, pela qual a verdade das declarações é afirmada
ou negada. Sob esta concepção, a linguagem encontra-
se apenas na dimensão do mundo interno dos homens, a
saber, do mundo de possibilidades que pode influenciar
a conduta. Defendo que o Pragmaticismo é, em última
instância, uma relação de compromisso entre mundo
interno e mundo externo, em que o agir é a forma como
a generalidade indeterminada do conceito se determina
em um teatro de reações aberto à experiência comum.

Basear as mazelas da humanidade na
conversação democrática é desdenhar a instância onde
a linguagem, que tem por referente a faticidade, pode
aparecer como fato, a saber, o agir humano, que, na
visão pragmaticista, é o modo como ela, linguagem,
aflora de seu mundo interior e adentra o mundo
exterior. Enquanto ela não faz isso, baseando seus
acordos apenas em si mesma, em suas invenções de
mundo, no poder sofista de convencimento pela
sedução retórica, temo, então, a possibilidade do reino
do terror, do arbítrio, da dominação, como mostra a
história não poucas vezes, incidindo, portanto, em um
caminho oposto ao que pressupõem os neopragmatistas.
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No mínimo ingênua e desinformada é a
suposição de que o modelo de democracia norte-
americano seja idealmente exportável para outras
sociedades de formação histórica profundamente
distinta, culturalmente díspares a ela. Deve-se, contudo,
admitir que a democracia seja uma condição necessária
para uma sociedade que teoricamente respeita os
direitos individuais de seus cidadãos. Todavia, não se
segue ser a democracia condição suficiente para uma
sociedade solidária, nos moldes que quer Rorty.

Concordo ser uma utopia o projeto de Rorty de
uma sociedade solidária, conforme suas próprias palavras.
Tal projeto, entretanto, não seria utópico por uma
idealidade que comungaria com as demais utopias sociais
que a história das ideias registra, mas porque, de fato, ela é
baseada na hipótese ingênua de que a solidariedade e boa
vontade da sociedade norte-americana seriam
disseminadas em todo o planeta por meio da liberdade
proporcionada pela democracia. Bastaria aos homens
conversarem e trocarem de vocabulário quando ele
perdesse sua utilidade? Pode-se perguntar, também, por
que os homens seriam solidários formando uma
comunidade de interesses comuns apenas porque são
livres e dispõem de uma linguagem? Se for observável na
sociedade norte-americana uma aparência de comunidade
solidária, não seria isso decorrência de uma cultura
específica, de uma contingência histórica que não é a
mesma em outras sociedades? Há muitas democracias em
países emergentes em que a classe política é solidária sim,
mas somente entre seus membros, promovendo e
praticando um corporativismo que acoberta privilégios,
corrupção, nepotismo e outros atos ilícitos. Solidariedade,
assim, é um fato em qualquer sociedade, não obstante com
frequência confinada apenas a grupos de interesse.

Uma solidariedade sustentada na ideia do bem
comum requereria, por um lado, a efetiva vontade
individual de cada um de seus membros na direção
desta ideia e, por outro, uma cultura em que o
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reconhecimento de valores éticos postos em sua prática
constituísse um hábito da comunidade.

Uma sociedade julga seus políticos
pragmaticamente, a saber, pelo grau de consistência lógica
entre discurso e conduta. Não são necessárias, aqui, as
habilidades do filósofo: o cidadão comum não se satisfaz
com o que um homem público declara. Não obstante vote
nele por suas promessas, irá cobrar aquela consistência: a
conduta efetiva tem a palavra final – ela é a forma
desvelada da linguagem, aberta ao exame de todos.

5 Síntese Temática

Recordo-me de uma passagem criativa atribuída
a Einstein: “Teoria é quando você conhece tudo e nada
funciona. Prática é quando tudo funciona, mas ninguém
sabe por quê. Neste caso, devemos juntar teoria e
prática: nada funciona e ninguém sabe por quê!”.

Malgrado o caráter hilário de sua conclusão, que
de modo pessimista associa os lados negativos da teoria
e da prática, ela traz em seu bojo uma espécie de
verdade em suas premissas, já mencionada por Kant, de
maneira mais refinada, na Introdução de sua primeira
Crítica, a saber, que enquanto a razão sem a experiência
é vazia, a experiência sem a razão é cega, com o que
criticou, de um só lance, o racionalismo e o empirismo.

A redução das teorias a meras ferramentas que
nada representam parece apenas servir a um
praticalismo cego, por um lado, ou a um praticalismo
cujos eventuais sucesso ou fracasso não se podem
explicar, por outro.

Não podemos simplesmente considerar os
fracassos como instâncias que ensejam “redescrições” ou
“trocas de vocabulários”. Precisamos entender o que os
causaram buscando a regra geral que rege o caminho da
alteridade em relação à qual nossas ações foram mal
sucedidas. Linguagem e teorias como meras ferramentas
não dão esse status de generalização que almejamos:
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queremos aprender para além de um mero empirismo que
dá margem a soluções contingentes, como se estivéssemos
passeando por um trecho de uma função exponencial e o
tomássemos por linear: logo um rol de novas experiências
denunciaria essa redescrição como uma ilusão ingênua. O
fracasso e o erro nos obrigam a um diálogo mais amplo,
para além de nossa própria linguagem: para com os
objetos tomados em sua integridade, a saber, em seu
desvelamento como existência aberta à experiência e em
seu hábito de ser que ultrapassa a contingência da mera
existência particular.

Há muitas ideias profundas que a história da
filosofia já discutiu e que Rorty parece ignorar: elas
orbitam nessa interação entre teoria e experiência que
perpassa o jogo entre o geral e o particular; nas condições
de apreensão e percepção da generalidade na contingência;
na linguagem como rede que capta aspectos do real e os
traz para serem objetos de reflexão com a necessária
consideração de sua alteridade.

Não vejo por que, no dizer de Rorty, “a
misteriosa e oculta realidade do mundo, muito maior que
nós humanos” nos seja mais vedada que aquilo que se
oculta na interioridade dos homens. Ao contrário, a
faticidade do mundo nada oculta de modo imediato,
senão aquilo que aparece de modo mediato, cognoscível
mediante inferência. Contudo, se considerarmos que
pragmaticamente a linguagem somente se revela na ação
como seu lado desvelado, sem essa instância em que ela
se exterioriza como determinação, nada dela significa.
Essa é a exigência do Pragmaticismo, que vê na ação o
lado externo do pensamento e, consequentemente, da
linguagem. A conversação dos homens é sem dúvida
necessária, mas para os pragmaticistas ela é insuficiente
para que algo tão importante como a solidariedade
humana nela possa se escorar.

A conversação realista dos pragmaticistas
extravasa a linguagem humana. A Semiótica é a ciência
que considera que os homens não apenas conversam
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entre si, mas também reflexivamente com suas ações e
com os fatos do mundo com que interagem, o qual, a
propósito, também é dotado de linguagem constituída
pelo intercâmbio de signos e significações presentes na
Natureza. O Nominalismo somente poderia levar a um
antropocentrismo e essa postura filosófica tem sido
responsável por considerarmos a Natureza como algo

estranho ao humano, algo destituído de linguagem301.
Mais do que nunca, tivesse Peirce convivido com
Rorty, iria ele retomar sua proposta de mudança do
nome de Pragmatismo para Pragmaticismo, deixando o
primeiro para uma doutrina que nada tem a ver com sua
Filosofia. Nessas circunstâncias, certamente ele iria
dizer: “nós, pragmaticistas, absolutamente recusamos
isso que vocês, neopragmatistas, vêm dizendo”.

301 “O mundo não fala. Apenas nós o fazemos” (CIS, p. 6).





IX – A Ontologia da Ação na Filosofia
de Peirce302

O conceito de ação é central em várias correntes do
Pragmatismo, notadamente aquelas que o tomam como um
fim que se justifica por produzir efeitos práticos, a saber,
efeitos que, ao fim e ao cabo, importam para o significado
das teorias, cujo universo semântico volta-se para a solução
de problemas humanos ou, em outros termos, vitais. Peirce,
em diversas ocasiões, fez restrições a esta concepção de
ação que, originária de seus contemporâneos James e
Dewey, e sabemos hoje extensível ao Neopragmatismo
rortyano, a tomava como um fim em si mesmo, em um
errôneo e nominalista entendimento do conceito de efeitos

práticos303. Tal concepção, segundo Peirce, deixava à
margem a generalização necessária e constitutiva do
crescimento conceitual que o agir proporcionava, ou seja,
desconsiderando-se o cerne semântico do Pragmatismo, em
seu aspecto reflexivo afeito ao diálogo semiótico entre o

particular da ação com o geral do pensamento304.

De outro lado, tomando-se como eixos de reflexão
na filosofia de Peirce suas categorias, o conceito de ação
assume um aspecto ontológico, ligado às ideias metafísicas
de existência e mundo exterior. Tal abordagem proporciona
um conceito diferenciado de significação que se amplia e se
harmoniza com uma filosofia realista, não antropocêntrica,
como é a de Peirce.

302 Este capítulo é uma versão revista do texto de minha autoria: A Dimensão
Ontológica do Conceito de Ação na Filosofia de Peirce, publicado
originalmente em: Broens, M. et al. Informação, Auto-Organização e
Complexidade: Estudos Interdisciplinares, Campinas, CLE - Unicamp, 2015.
303 Ver também Hausman (1993, cap. 5; 1991).
304 Consultar Houser (2003) e também sua excelente Introdução ao
volume 8 de Writings of Charles Sanders Peirce (Houser, 2010a).
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Este texto buscará mostrar, assim, a crítica de
Peirce às visões reducionistas do conceito de ação e,
sequencialmente, uma abordagem ontológica do
conceito à luz das categorias do autor.

1 Sobre as Categorias de Peirce

1.1 Fenomenologia da Razão Pragmática

Tenho afirmado em outros trabalhos que o
pensamento de Peirce estrutura-se em suas três categorias.
Entendê-las, distintamente sob dois âmbitos filosóficos, a
saber, nos planos fenomenológico e ontológico, fornece
uma chave mestra para pensar todo o sistema de doutrinas

que enforma a filosofia peirciana305. No plano da
Fenomenologia, Peirce afirma serem as categorias os
modos que exaurem as formas em que ocorre nossa
humana experiência. Na sequência da classificação das
ciências, as três categorias associam-se às Ciências
Normativas, designadas por Estética, Ética e Lógica.
Primeiridade, segundidade e terceiridade estão com elas

relacionadas, nesta ordem306.

É interessante perceber que, até as Ciências
Normativas, as categorias estão associadas ao âmbito
humano, seja no da experiência fenomenológica, seja no
que as Ciências Normativas rezam sobre como devem ser
os ideais do raciocínio, da conduta e do que se deve
admirar como finalidade autojustificada da ação

humana307. Elas são, nesses contextos filosóficos, poder-
se-ia dizer, antropocêntricas. Toda a diferença de uma
filosofia não antropocêntrica, como é a de Peirce, irá
apenas aparecer quando se estuda sua Metafísica, onde a
ideia de um mundo real irá configurar as razões pelas
quais nossas formas de representação tornam-se

305 Outras instigantes abordagens acerca do papel das categorias em Peirce
podem ser encontradas em De Tienne (1989; 1993) e Hausman (1993, cap. 3).
306 O leitor pode encontrar uma interessante análise da classificação das
ciências de Peirce em Anderson (1995, cap. 2). Ver também Parker (2003).
307 Acerca deste ponto, consultar Calcaterra (2010).
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frequentemente contestadas pela experiência. Essa é,
certamente, a maior evidência de que não podemos
simplesmente tomar a constituição de nossa linguagem
como constituição do mundo fenomênico em que estamos
inseridos, sob pena de não se poder justificar por que a
contingência fática, em sua particularidade, estaria
autorizada a negar as teorias que buscam representá-la
como processos espaçotemporais estáveis (contínuos), ou

seja, como instâncias gerais dos fenômenos308.

Boa parte da obra de Peirce é direcionada a
mostrar que se necessita, para a justificativa do ajuste
de nossas teorias aos fatos, de uma ontologia que
simetrize uma correspondência entre generalidade
teórica e generalidade fática. Nesse esforço do autor,
que ele próprio denomina realismo dos continua, em
uma atualização da antiga questão escolástica dos
universais, está a chave para a transposição do
antropocentrismo para uma filosofia não
antropocêntrica. Assim, é minha opinião enfática que a
verdadeira filosofia de Peirce, no seu traço mais
genuinamente distintivo, não pode ser apreendida senão
pelo estudo de sua Metafísica. É também evidente que
não se pode estudar essa região da filosofia peirciana
sem uma necessária passagem pela Fenomenologia e
pela Semiótica. Para Peirce, a Fenomenologia é a
primeira ciência da filosofia e que se inicia por um
estar em um mundo interativo com a alteridade, com a
onipresença de não egos dos quais distinguimos nosso
próprio ego de modo imediato, em uma experiência
genuína de segundidade. Estar nesse mundo de
alteridades é vivenciar o traço mais forte de realidade
evidenciado por essa experiência de reação dos fatos
contra nossa consciência. O sonho e o imaginário não
apresentam essa característica reativa, e essa distinção
entre mundos real e onírico que se constitui, antes de
tudo, experiencialmente, também é um traço marcante
da filosofia de Peirce.

308 Ver também Ibri, 2020a, volume I desta obra, cap. X.
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Na Fenomenologia, uma presença potencial do que
seja realidade se anuncia, cujo conceito irá se
complexificar na Metafísica, mantendo, não obstante,
como fulcro central, a noção de alteridade. Tal noção, na
filosofia de Peirce, irá assumir um estatuto bastante geral,
para além de sua redução a relações intersubjetivas, como
sói acontecer em filosofias centradas na ideia de sujeito e,
de certa forma, exclusivamente interessadas nos
fenômenos de natureza psicológica. Alteridade é uma
propriedade generalizada na filosofia peirciana, a saber,
está implicada na possibilidade de reação fática de tudo o
que, não obstante seu aparecer imediato, possa ser objeto
de representação cognitiva, ou, utilizando-se o vocabulário

da Semiótica, de semiose309. Toca-se agora, ao se
pronunciar esse termo – semiose – em uma experiência
também ubíqua considerada pela Fenomenologia, a saber,
a de concepção de mediações, ou terceiro elemento que
incorpora a temporalidade da terceiridade na não
temporalidade da segundidade. Essa precisa ser observada
para que se comprove algum grau de redundância que
permita sua inserção em representações dotadas de

continuidade310 – de fato, aquelas que proporcionarão
pensar a experiência em seus predicados. A conduta do
outro precisa ser representada à luz de alguma regra, de
algum suposto hábito a ele atribuível, para que se possa
prever como ele agirá em ocasião futura – em verdade, a
única oportunidade que temos de ajustar nossa própria
conduta a uma suposta situação fática que possa ocorrer.
Isso é tudo o que a razão pode fazer em seu sentido
pragmático, isto é, produzir semioses que nos permitam

fazer escolhas311 – e escolhas são somente facultadas pela
possibilidade de iluminarmos razoavelmente a região

309 Cabe ressaltar que essa epistemologia e semiótica remontam aos textos
peircianos da chamada série sobre cognição, escritos entre 1868–1869,
particularmente em Algumas Consequências de Quatro Incapacidades (W
2, p. 211–242).
310 Sobre o conceito de continuidade em Peirce, ver Ibri (2015a, cap. 4).
Consultar também Calcaterra (2011) e Moore (2007; 2010).
311 Cf. Ibri, 2020a, volume I desta obra, cap. X.
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escura do tempo: o futuro. Lá é que podemos exercer nosso
autocontrole, ou seja, agir na direção de algum fim que
queremos, em face de um contexto potencialmente reativo,
de alteridade, portanto. Não parece descabido afirmar que
temos a experiência de fazer escolhas – experienciamos,
em verdade, o exercício de nossa racionalidade na
formação de mediações diante da alteridade. Somos, nesse
contexto, em princípio, problems solvers, na medida em
que estamos inseridos em um mundo potencialmente
reativo aos fins que possamos querer.

A impossibilidade de se fazer escolhas é
caracterizada pela experiência que Peirce denomina de
força bruta que não poderia ser reduzida a nenhuma
continuidade. Este é o caso em que desconhecemos
absolutamente a faticidade em que estamos envolvidos,
restando-nos a formulação de uma hipótese que dê início a
um processo de semiose para nos habilitar a escolher que
conduta adotar. Essa é a esperança da razão: encontrar
possivelmente um sistema de signos que faculte pensar a
alteridade e, por assim fazê-lo, propor uma mediação que

permita coabitarem sujeito e objeto312. A mera força bruta
não é redutível ao pensamento porque, ao não evidenciar
redundância de conduta fenomenológica, impede a
construção de seu conceito, com o qual seu caminho
futuro poderia ser predito.

Alternativamente, pode ocorrer que essa faticidade
seja completamente acidental, contingente, não submetida a
qualquer regra e que seja, portanto, destituída de
redundância fática – suas réplicas não indicializam alguma
forma de hábito ou lei. Qualquer hipótese que se tente fazer
sobre essa faticidade é condenada ao fracasso, pois nenhuma
forma lógica pode a ela se ajustar – qualquer ajuste é não
mais que ilusório pela sua contingência, uma vez que todas
as previsões de conduta do objeto de cognição mostram-se

inverossímeis, sem qualquer aderência313 entre teoria e

312 Uma excelente abordagem acerca deste ponto pode ser encontrada em
Colapietro (1989).
313 Cf. Ibri, 2020a, volume I desta obra, cap. VII.
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curso dos fenômenos. Essa experiência não é a da força
bruta imposta por alguma forma de incognoscibilidade,
como se poderia pensar, mas daquilo que não tem
regularidade e que, assim, não apresenta continuidade futura
de conduta. Muitas vezes, no que respeita a fenômenos
aleatórios, pode-se encontrar alguma forma de distribuição
estatística, não obstante de alto teor de desvio, a exemplo de
funções gaussianas de elevado desvio padrão, o que
permitiria alguma forma de previsão bastante afetada por
intenso grau de incerteza. Funções preditivas deste tipo,
contudo, na prática das ciências aplicadas, por exemplo, têm
métodos de compensação da incerteza por meio do que se
denominam coeficientes de segurança, bastante utilizados
em diversos campos da tecnologia e engenharia. Tais
coeficientes expressam a adoção de procedimentos
preventivos em face da incerteza associada à possibilidade
de ocorrência de acidentalidades.

Sob o ponto de vista das categorias, a presença
da primeiridade nos fenômenos se dá em diversos

teores314, gerando o que lhe é mais característico, ou
seja, desvio de regras, erraticidade, resistência a
generalizações. Essa incidência do irregular no
fenômeno traz um ensinamento epistemológico
importante: os modelos de representação devem
abdicar de precisão absoluta, aderência completa com
os fenômenos, convivendo com um grau de erraticidade
que introduz definitivamente a noção de incerteza. A
última palavra está com os fatos, não apenas como
quesito fundamental do que se possa considerar
realidade em sua formulação metafísica, a saber, como
inferência sobre uma estrutura geral independente de
toda representação ou opinião que dela se faça, mas,
também, quanto ao grau de desvios em relação a uma
suposta relação lógica de natureza determinista. Sob
este aspecto, todos os modelos teóricos são, assim,
considerados como de natureza probabilística, à luz de

314 Abordei o papel da primeiridade na filosofia de Peirce, por exemplo,
em Ibri (2020a, volume I desta obra, caps. II e III).
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um convicto indeterminismo que caracteriza a
epistemologia de Peirce.

É interessante perceber o caráter fenomenológico
dessas experiências ou, em outros termos, reconhecê-las
como remanescentes no fundo de toda operação de
construção de mediações. Muito embora toda
investigação que implique conhecimento inferencial para
além da mera taxonomia categorial, tal como pretende a
Fenomenologia, requeira apelo à Semiótica, toda
semiose assim produzida tem sempre o fundo
fenomenológico que a justifica e motiva.

Essa concepção de razão que se faz como forma
eficiente e que pode, antes de tudo, ser experienciada
como produtora de mediações em face dos fenômenos,
insere-se também no âmbito do senso comum,
subtraindo-se de uma exclusividade meramente teórico-
especulativa. Como faculdade associada às escolhas de
vida que moldam nossa humana conduta, tal razão não
é mais que uma razão pragmática, disposta
permanentemente a aprender com a experiência. O
compromisso dessa razão assim pensada é manter-se
semioticamente dialogante, de modo a não ceder a
dogmatismos, no sentido em que esses impõem
princípios que estranham a dinâmica do fluxo dos
fenômenos em sua alteridade e se cristalizam como

verdades distantes de qualquer dialogia315.

A esperança em conhecer é, ao fim e ao cabo,
sob a visão do Pragmatismo, a própria esperança de se
atingir fins gerais que mantenham diálogo permanente
com a experiência. Por assim se constituírem tais fins,
impõe-se repugnar a cristalização de representações
que se distanciam da dinâmica de seus objetos. Uma
vez mais relembrando o vocabulário da Semiótica, o
objeto imediato não pode romper suas relações
fenomenológicas com o objeto dinâmico, sob o risco de
se entregar a razão aos dogmatismos em seus matizes

315 Consultar também Fabbrichesi (1992).
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de instalação de crenças por autoridade ou suportadas

por quaisquer modos de transcendência316.

É importante também considerar como, no
âmbito da faticidade, ocorrências completamente
acidentais, aleatórias, podem se introduzir como
fenômenos sem qualquer regularidade, e, assim, não
sustentarem a formulação de conceitos preditivos. Neste
caso de completa acidentalidade, possivelmente
ilustrável por distribuições equiprováveis que poderiam
ser caracterizadas, exemplarmente, por um jogo
constituído de um número finito de dados, as mediações
lógicas podem apenas inventariar a possibilidade de
ocorrência de certa combinação de resultados.
Distribuições equiprováveis não permitem distinção de
probabilidades e, assim, os resultados de seus lances não
são previsíveis. Sabe-se, contudo, que as regras de
alguns jogos acabam proporcionando probabilidades
distintas de seus resultados, como, por exemplo, o jogo
de pôquer. No primeiro caso, o dos jogos equiprováveis,
qualquer resultado estará sob segundidade pura, pura
alteridade não redutível a qualquer conceito preditivo.
Evidentemente, o caráter lúdico dos jogos está
justamente no risco que ele envolve, e por isso se diz que
determinados jogos comportam apenas apostas, nunca
escolhas. A escolha se reduz à decisão ou não de jogar,
mas não de prever seus resultados, o que, de fato,
descaracterizaria o jogo como tal, não obstante se possa
estar consciente dos graus de risco que jogos não

equiprováveis permitam estimar317.

Transporte-se o âmbito desses jogos para
situações fenomenológicas de vida. De fato, podem-se

316 Retome-se o ensaio The Fixation of Belief (CP 5.358–387; EP 1, p.
109–123; W 3, p. 242–257). Ver também os textos essenciais de Peirce
sobre Semiótica em PW.
317 É interessante notar aqui, malgrado brevemente, que tal caracterização da
natureza lúdica dos jogos faz lembrar a influência exercida pelo pensamento
de Schiller sobre Peirce, particularmente o seu conceito de Spieltrieb, o
impulso lúdico, tal qual aparece em suas Cartas sobre a Educação Estética do
Homem, inspirando o conceito peirciano de play of musement.
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reconhecer eventos acidentais cuja imprevisibilidade
não é devida a uma ignorância de alguma forma de lei
que esteja por detrás dos fatos, mas porque tais fatos
não permitem a formação de conceitos preditivos de
modo que sua ocorrência pudesse ser prevista e, deste
modo, facultar um ajuste de conduta em face deles.
Esse é um ponto interessante que, diante da recusa de
instâncias incognoscíveis na filosofia de Peirce,
requereria a consideração de formas alternativas de
mediação que não as que inserem a experiência em
signos interpretantes habituais. Que formas de
mediação seriam essas?

É lícito especular que as experiências humanas
advindas de uma mera acidentalidade fática podem ter
significados condicionados aos graus variáveis de
influência na conduta que, por assim ser, poderiam ser
considerados de algum modo de natureza pragmática.
Evidentemente, acidentalidades podem nada significar
em face de seu eventual efeito efêmero, ou podem
produzir alguma consequência na conduta que tenha
certa duração ou, mesmo e finalmente, produzir um
choque bruto que pode alterar pronunciadamente um
caminho de vida. Os dois primeiros casos talvez até
dispensem mediações em face de sua fraca influência
sobre a conduta. Todavia, o terceiro caso produz
interpretantes emocionais cuja transposição para
interpretantes lógicos não é factível, em vista da
acidentalidade fática que não suporta logicamente a
construção de conceito. É também interessante
perceber que essa presença mais forte da primeiridade
na experiência correlaciona fenomenologicamente
sentimento com a espontaneidade fática do Acaso,
sendo essa uma das teses peircianas que só assumem
consistência explicativa por meio de sua Cosmologia.

De qualquer modo, a recusa do incognoscível por
Peirce, uma de suas mais fortes teses antikantianas, deve
então, como consequência, sempre admitir formas de
mediação cuja tessitura pode não ser lógico-preditiva,
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face à falta de suporte fenomenológico que seria dado por
uma redundância fática, ausente no caso de

acidentalidades318. Supõe-se, assim, que os interpretantes
emocionais, uma vez não transponíveis para interpretantes
lógicos, devem dialogar semioticamente com mediações
dadas por formas sígnicas que representam
fundamentalmente a primeiridade dos fenômenos, que, a
meu ver, são dadas pelas diversas expressões da arte, na
produção de uma poética que busca traduzir um sentido
não alcançável por mediações de natureza lógica que
dependem, por sua natureza, de que os fatos estejam
submetidos a leis ou hábitos de conduta. Essa tese das
mediações de natureza poética requer reflexão adicional

que não cabe no presente texto319, valendo mencioná-la
como uma saída para a enfática recusa de instâncias
incognoscíveis na filosofia de Peirce.

1.2 Sobre a Ontologia da Ação

A passagem das categorias fenomenológicas
simetricamente para o âmbito ontológico, ou seja,
como modos de ser da realidade, não é uma tarefa de
predicação injustificada das coisas em si mesmas que
exprimiriam alguma forma de interioridade à qual está
vetado qualquer acesso. Trata-se, ao contrário, de uma
operação inferencial que busca encontrar os princípios
gerais responsáveis por um aparecer redutível às três
categorias e, sendo assim, não poderá prescindir da
Semiótica que, lembremos, é outro nome que Peirce

atribui à Lógica320.

De qualquer modo, na filosofia de Peirce, as
formas do aparecer não constituem por si mesmas
realidades, tal como ocorre na fenomenologia husserliana,
por exemplo, em uma tentativa de se evitar uma
Metafísica que especulasse sobre o que estaria por detrás

318 Cf. Ibri, 2011.
319 Examinar temas associados a essa tese em Ibri (2020a, volume I desta
obra, caps. III e IV).
320 Cf. Ibri, 2015a, cap. 2.
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dos fenômenos. Contudo, ao se atribuir aos fenômenos a
instância única da realidade, abdicando-se de encontrar um
real constituído por princípios ontológicos gerais
responsáveis pelo aparecer, tem-se que iniciar a filosofia
por um nominalismo ao qual resta encontrar tais formas na
instância da linguagem e do pensamento. Esse não é o

caminho peirciano, como se sabe321. Ele irá se desenhar
por meio de um realismo dos universais que na maturidade
de sua obra se generaliza para um realismo do contínuo,
consumado na doutrina por ele chamada de Sinequismo.
Em verdade, o conceito de realidade estará escorado nas
três categorias, como formas de potencialidade,
determinação e ordem, dados pelos princípios do Acaso,
Existência e Lei que, nessa ordem, correspondem a
primeiridade, segundidade e terceiridade.

Há na filosofia de Peirce um sentido bastante
forte do que seja mundo real, por que ele é, qual sua
função. Sua Metafísica correlaciona-se não apenas com
sua epistemologia, mas com um sentido geral em que
se encontrará até a forma lógica do Pragmatismo como
princípio de aprendizagem, nas relações entre mundo
interno e externo, para além das relações meramente
subjetivas ou intersubjetivas.

Sente-se nesta estruturação da filosofia
peirciana a influência de Kant, sem dúvida, mais talvez
no que respeita a uma epistemologia que supera
empirismo e racionalismo, conciliando-os, e na
formulação de uma heurística baseada no poder de
descoberta dos diagramas, malgrado recusando com
ênfase a noção de incognoscibilidade, como afirmei
antes. Todavia, visualizam-se aspectos muito intensos
das filosofias de Schelling e Hegel na forma final de
sua Metafísica. De Schelling, a ideia de uma história
cósmica de um Absoluto que é possibilidade pura em
sua origem. De Hegel, a ideia de que a história humana
assume sentido ao consumar-se como comunidade ao

321 Ver, por exemplo, as brilhantes abordagens de Nathan Houser (1992;
1998) nas Introduções dos Essential Peirce.
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revelar um Absoluto que é pura Razão. Schelling irá
sobrepor-se a Hegel nessa influência, contudo, e o
estudo da Cosmologia peirciana irá comprovar a
afinidade maior entre os dois autores. Filosofia, caso se
pretenda genética, deve basear-se em algum princípio
de possibilidade e não em alguma forma pronta, como é

a Razão em Hegel322.

Assim, a cosmologia de Peirce é uma saga
lógica da possibilidade para a necessidade, em que
infinitas formas possíveis se convertem em formas
gerais reais. A condição de possibilidade de tal saga é a
existência de um teatro de reações no qual se consume
uma passagem de um mundo de interioridade
indeterminado para um mundo de exterioridade de
determinações. Neste se confrontam alteridades cuja
conciliação se dará em formas de mediação nascidas de
tendência eidética de generalização. O permanente
dueto entre o geral e o particular constituindo uma
filosofia evolucionária é onipresente em todos os
aspectos da filosofia de Peirce. Generalidade, neste
âmbito, é modal: possibilidade e necessidade inter-
relacionam-se cosmicamente e perfazem uma história
das categorias em sua realidade. Essa é a trajetória de
um realismo radical que se acentua na maturidade da
obra de Peirce, cujo pano de fundo é seu Idealismo
Objetivo, doutrina metafísica necessária para explicar a
possibilidade desse Realismo. Ela, na verdade, tem a
função única de propor um necessário monismo
pragmático entre mente e matéria para explicar por que
o movimento cósmico é vetorial para formas que
tornam mediadas, por representação de lei, a mera força

bruta da determinação do particular323.

Parece ir-se muito longe para justificar um
conceito ontológico de ação. Mas esse é o contexto
sistêmico do pensamento peirciano, onde suas diversas

322 O leitor pode consultar excelentes abordagens acerca destes temas em
Dilworth (2010; 2011).
323 Cf. Ibri, 2015a, cap. 5.
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áreas se inter-relacionam e se suportam reciprocamente.
Agir é, à luz da estrutura categorial de Peirce, a passagem
do geral ao particular, adentrando-se um mundo externo de
alteridades, um teatro de reações, um teatro fático de
segundidades. Pode-se fazê-lo como apostas ou como
escolhas, mas toda possibilidade de aperfeiçoamento e
aprendizagem das formas requer tal passagem da
potencialidade de um mundo interno, que no plano
humano é predominantemente de sentimentos ou de
pensamento racional, em que ambos se mesclam em teores
variáveis nas formas dos interpretantes emocionais e
lógicos, para um mundo externo, em que se confrontará
com o outro. O mundo das ações, pelo qual se exercitam
os fins que se quer, acaba por ser o lado externo,
subsumido à categoria da segundidade, do lado interno,
associado às categorias da primeiridade e terceiridade. O
externo é revelação que permite cognição e essa é o
substrato do que constituirá comunidade semiótica, a
saber, comunidade constituída por formas reflexionadas na
experiência, consumando assim o que Peirce quis
conceituar por significado pragmático.

2 Uma Palavra para Finalizar

Muito mais poderia ser dito para diluir melhor a
densidade deste capítulo. Mas fica aqui ao menos um
caminho e uma tarefa sugerida a se fazer no contexto da
filosofia de Peirce. Agir pode trazer angústia, sem dúvida,
pois não queremos errar. Por isso, devemos buscar
transformar nossas apostas em escolhas, fazendo o que
transparentemente nos pareça ser o melhor. Agir angustia
porque toda ação se inserirá como história visível, externa,
se não contingentemente para outras mentes interpretantes,
ao menos para nós mesmos – ela se tornará passado
irrevogável e poderá retornar presentificada na forma
semiótica da reflexão. Ao agir, abandonamos inúmeros
outros modos de fazê-lo. Eles ficarão como possibilidades
não realizadas naquela contingência.
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Há em tudo isso, a par das formas lógicas
implicadas na ontologia peirciana, uma face
evidentemente ética e, por que não dizer, também
humanamente psicanalítica. Escolhas, mais que apostas,
proporcionam olhar nossas ações com maior
possibilidade de perdoar nossos erros, os caminhos que
porventura não trilhamos. Não há como evitar a
angústia: podemos apenas minimizá-la fazendo escolhas
que nos parecem ser mais razoáveis. Existir implica
sempre em alguma forma de ação, seguindo a saga
lógica que, no fundo, explicita a máxima do
Pragmatismo: o mundo interior necessita ser fora de si
para colimar alguma forma de significação ao retornar a
si mesmo como forma aperfeiçoada por aprendizagem.



X – Considerações sobre o Estatuto da Ética
no Pragmatismo de Charles S. Peirce324

A máxima do Pragmatismo, enunciada por
Peirce pela primeira vez em janeiro de 1878 no

Popular Science Monthly325, segundo a qual a
“totalidade do significado de uma concepção
constituía-se na totalidade de suas consequências
práticas concebíveis”, acarretou uma série de equívocos
de interpretação, conforme procuramos mostrar, em

trabalho anterior326, através de uma análise que
abrangeu um arcabouço teórico sistemático. Do interior
de tal arcabouço, buscamos evidenciar que aquela
máxima poderia ser entendida sem o reducionismo
semântico a que foi submetida pelos leitores
contemporâneos do autor, notadamente William James.

A crítica peirciana a James327, resumidamente,
centrou-se frontalmente contra o confinamento da
expressão “consequências práticas” a uma recomendação
de que o significado de uma proposição ou de um corpo
teórico de uma doutrina positiva pudesse ser reduzido ao
conjunto de ações ou de experimentos singulares por elas
eventualmente engendrados.

Tendo em conta as três categorias de Peirce, por
ele nomeadas de primeiridade, segundidade e
terceiridade, correspondendo, grosso modo, a
qualidade, alteridade e pensamento no nível

324 Este capítulo é uma versão integral do texto de minha autoria:
Considerações sobre o Estatuto da Ética no Pragmatismo de Charles S.
Peirce, publicado originalmente em: Síntese – Rev. de Filosofia, Belo
Horizonte, v. 29, n. 93, p. 117-123, 2002.
325 Peirce, 1878.
326 Cf. Ibri, 2015a, cap. 6.
327 CP 5.3.
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fenomenológico, e a Acaso, Existência e Lei no nível
metafísico, a redução da instância geral do significado
à série finita de ações ou de experimentos a ela
correlatos corresponderia a preconizar a redução da
estrutura categorial, de caráter triádico, a um dualismo
injustificável no interior do sistema do autor.

Em verdade, Peirce tencionou conciliar todas as
suas doutrinas à luz do Pragmatismo e, para tanto, torna-se
fundamental reler seu sentido mais amplo subsumido às
três categorias. Sob este prisma, a questão do significado,
se não redutível à instância do particular, correspondente à
segundidade, deverá ser remetida para a terceira categoria
ou terceiridade, onde se situa o plano geral e contínuo da
idealidade, seja do pensamento, seja da realidade, este
último afeito ao realismo ontológico de teor escolástico

adotado pelo autor328.

Mercê destas considerações, aqui evidentemente
colocadas de um modo, talvez, insatisfatoriamente sintético,
é que se entende a seguinte passagem da obra de Peirce:

Admitindo-se [...] que a ação requer um fim, e
que este fim deve ser algo similar a uma
descrição geral, então o espírito da máxima de
que devemos olhar para os resultados finais de
nossos conceitos a fim de apreendê-los
corretamente direcionar-nos-ia para alguma
coisa diferente dos fatos práticos, a saber: para
ideias gerais, como as verdadeiras intérpretes de

nosso pensamento.329

Estes trechos do pensamento peirciano
evidenciam a correlação da máxima do Pragmatismo
não tão somente com a terceira categoria, mas de modo
direto com sua doutrina do Sinequismo, ou seja, do

328 Sobre este realismo, há estudos interessantes de comentaristas, entre os
quais pode-se citar Michael (1988) e Margolis (1993).
329 CP 5.3. Conferir também CP 5.429 e CP 8.272 (neste caso, ver trechos
referenciados nas notas 239, 240 e 299 deste volume). Devido aos
equívocos de interpretação, Peirce altera, em 1905, o nome da doutrina
para Pragmaticismo.
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continuum dos sistemas gerais, a qual, não poderia ser
de outro modo, está implicada naquela categoria.

Em 1905, Peirce propõe a máxima sob outra forma,
não obstante, a meu ver, ela não esclareça os pontos que, de
início, provocaram o seu mau entendimento:

Objetivando determinar o significado de uma
concepção intelectual, considerar-se-iam que
consequências práticas poderiam concebivelmente
resultar, por necessidade, da verdade daquela
concepção; a soma destas consequências constituirá

o significado inteiro da concepção.330

É de se observar que a palavra soma associada a
consequências, nesta passagem, parece ter colaborado
para a má compreensão da máxima, conduzindo
eventualmente o leitor não afeito ao sistema peirciano a
uma indevida equivalência da significação com uma
pluralidade finita de singulares.

Não obstante, Peirce busca elucidar o sentido
pretendido para a expressão “consequências práticas”
conforme o que segue:

Por “prático” quero dizer apto a afetar a
conduta; e por “conduta”, ação voluntária que é
autocontrolada, ou seja, controlada por

deliberação adequada.331

À luz do Sinequismo, o pensamento, parece ser
lícito concluir, discretiza-se na instância da ação
intencionada – ela é, segundo Peirce, sua expressão
fática, e deve suscitar sua continuidade geral.

De outro lado, a máxima vincula a significação
a uma afecção da conduta, não certamente como uma
série individualizada de ações, mas em sua tessitura
intelectual dada pelo propósito racional.

330 CP 5.9.
331 CP 8.322.
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Neste ponto, não é demais perguntar, passando
novamente a palavra ao autor:

Mas, em que consiste o caráter intelectual da
conduta? Claramente em sua harmonia aos
olhos da razão, isto é, no fato de que a mente,
ao contemplá-la, nela encontrará harmonia de
propósitos. Em outras palavras, ela deve ser
capaz de interpretação racional para um
pensamento futuro. Assim, o pensamento é
racional na medida em que ele se recomenda
para um futuro pensamento. Ou, em outras
palavras, a racionalidade do pensamento reside

em sua referência a um futuro possível.332

Na medida em que o significado de uma
concepção é o modo como ela afeta a conduta, e esta é
“ação voluntária que é autocontrolada”, decorre que o
pragmaticista, nas palavras de Peirce, “situa o significado
em um tempo futuro; pois a conduta futura é a única

conduta capaz de ser submetida ao autocontrole”333.

Esta ideia de autocontrole medeia, como se
verá, a aproximação entre Lógica e Ética na Filosofia
de Peirce. De qualquer modo, é de se antever que o
caráter lógico que o autor atribui à máxima, fazendo-a
estar implicada nas três formas de argumento, que

denomina Abdução, Dedução e Indução334, tangencia,
senão profundamente se imbrica, com uma filosofia da
conduta, cujo caráter, por sua vez, encontra-se no
âmbito de uma Ética.

No início do século vinte, após vários anos de

pesquisa, Peirce propôs uma classificação das ciências335,
situando a Filosofia entre a Matemática e as Ciências ditas
Especiais, como as ciências da Natureza, a exemplo da

332 CP 7.361, grifos meus.
333 CP 5.427.
334 Tratei desta implicação em Ibri, 2015a, p. 159-165.
335 Sobre a classificação das ciências de Peirce, conferir os trabalhos de
Pape (1993) e Kent (1987).
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Física, Química etc., e as ditas ciências humanas, como a
Sociologia, a Psicologia, a Linguística etc.

Por sua vez, segundo Peirce, a Filosofia
constitui-se de três ciências, a saber: Fenomenologia,
Ciências Normativas e Metafísica. Para os fins que aqui
interessam, examine-se o que ele denominou Ciências
Normativas, formadas, por seu turno, pela Estética, pela
Ética e pela Lógica ou Semiótica.

Tal classificação tem não somente uma
pretensão cartográfica do saber, mas estabelece uma
hierarquia entre seus diversos departamentos. Sob a
ótica temática aqui proposta, o autor propugna, então,
uma interdependência entre as Ciências Normativas, de
tal modo que a Lógica dependa da Ética e, esta, da
Estética. Evidentemente, trata-se de um resgate
contemporâneo das relações, já presentes na Filosofia
antiga, entre o Belo, o Bom e o Verdadeiro.

Complexas que possam ser tais relações, não tão
somente pela quase necessidade de resgate de seu caráter
histórico, mas, e principalmente, pela total necessidade de
remetimento ao todo do sistema filosófico peirciano, aqui
cabe mostrar, dentro dos propósitos deste trabalho, que a
dependência entre Lógica e Ética já se encontrava no
interior da máxima do Pragmatismo.

De fato, na primeira de sete conferências
pronunciadas em 1903 por Peirce em Cambridge,
Massachusetts, denominada, Pragmatism: The Normative
Sciences, Peirce afirma:

[...] se, como o pragmatismo nos ensina, aquilo que
pensamos deva ser interpretado em termos do que
estamos preparados para fazer, certamente, então, a
Lógica, ou a doutrina do que devemos pensar, deve
ser uma aplicação do que, deliberadamente,

escolhemos fazer, o que é Ética.336

336 CP 5.35.
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Três anos mais tarde, em 1906, Peirce confirma
esta posição na seguinte passagem:

O controle do pensamento, com respeito a sua
conformidade com um padrão ou ideal, é um
caso especial do controle da ação para fazê-la
se conformar com um padrão; e a teoria do
primeiro deve ser uma determinação particular

da teoria da última.337

Em outra série de conferências, denominadas
Lowell Lectures, também de 1903, Peirce profere Ideals
of Conduct, talvez seu trabalho de maturidade mais
bem acabado no que respeita à inter-relação entre as
Ciências Normativas, explicitando aquela mediação do
autocontrole no estabelecimento da dependência da
Lógica com respeito à Ética:

Os fenômenos do raciocínio são, em seus aspectos
gerais, paralelos aos da conduta moral. Pois
raciocínio é, essencialmente, pensamento
submetido a autocontrole, assim como a conduta
moral é conduta sob autocontrole. De fato,
raciocínio é uma espécie de conduta controlada e,
como tal, necessariamente participa dos aspectos

essenciais da conduta controlada.338

Como as Ciências Normativas são, segundo
Peirce, aquelas das leis da conformidade das coisas com
seus fins últimos, cumpre saber quais são tais fins
últimos ou, nas palavras de Peirce, qual é, efetivamente,
o summum bonum para cada uma das ciências que as
compõem. Se admitirmos, com o autor, que o fim da
Lógica é representar a verdade de um estado de coisas
geral, acarretando afetar a conduta, esta deverá, por sua
vez, no plano da Ética, buscar a conformidade da ação
que a discretiza com respeito a um propósito. Não
obstante, um propósito último deverá conter uma

337 CP 1.573.
338 CP 1.606.
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qualidade ou um complexo de qualidades que se justifica
sem razão ulterior. Tal complexo, no ver de Peirce, é a
própria escolha do que seja admirável, situando-se, de
seu viés, no âmbito da Estética.

A recusa de fins singulares já havia se
configurado no sentido mais amplo do Pragmatismo.
Assim, um fim último deve ser um fim geral e, como se
situa no quadro da Estética, deve reunir de modo
incondicionado qualidades que sejam em si admiráveis.

A idealidade deste fim deve ser
evolucionariamente perseguida, conciliando o
continuum do representar com o continuum do fazer,
existencialmente entendido, tendo ambos, como fim
último, um constructo geral e temporal.

O entendimento deste constructo, passa, não
obstante, pela dissecação da cosmologia peirciana. Sua
ontologia realista e evolucionária é que permitirá
visualizar, com alguma nitidez, um vetor de
crescimento da terceira categoria, configurada pelo
pensamento e pela lei em seus estatutos de mediação
subjetiva, de um lado, e natural, de outro. Este é,
segundo o autor, o desenvolvimento mesmo da
razoabilidade concreta, um vetor de generalização que

define, por si, uma idealidade final admirável339.

Não obstante a complexidade do modo como este
tema se entretece no interior da filosofia peirciana, cabe
ver que aquela qualidade estética que define um fim último
não à toa não é denominada de Belo por Peirce, mas sim
de Admirável. Penso que a razão desta escolha prende-se à
natureza de uma qualidade estética que somente se revela
como summum bonum ao fim ideal de um processo
evolucionário e, mercê deste importante aspecto,
distingue-se da sedução de um mero aparecer, aprisionado

na finitude contingente da temporalidade340.

339 CP 1.615.
340 Introduzi este ponto em Ibri, 2020a, vol. I desta obra, cap. I.
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Ainda extremamente mal resolvida a temática do
Admirável no âmbito dos estudiosos da obra peirciana,
configura-se, todavia, a necessidade de sua remissão ao
todo do sistema filosófico do autor, notadamente à sua
Metafísica e à obra dos românticos alemães, em

particular de Schelling341, autor que exerceu enorme
influência de espírito que, a nosso entender, não é
revelada na letra de Peirce. Não há dúvida, também, que
o tema deverá passar pela obra de Platão, em um resgate
das raízes das relações entre o Belo, o Bom e o
Verdadeiro, ao menos por um viés que considere a
integridade e uma forma de continuum desta tríade, que
Peirce também pretende para as ciências componentes
das Ciências cognominadas por ele de Normativas.

É deste modo que, não à toa, a complexidade do
estatuto da Ética no pensamento de Peirce ainda
permanece aberta a futuras pesquisas, recomendando-se,
àqueles que se aventurarem no intrincado pensamento do
autor, considerar a dificuldade de abordagem de uma
postura realista e profundamente crítica a toda forma de
nominalismo que, no ver peirciano, predominou entre as
doutrinas que imediatamente se seguiram ao início da
filosofia moderna.

341 Tema, a propósito, objeto do capítulo V deste volume.



XI – Aspectos Éticos das Fake News e
Fatos Alternativos: Uma Abordagem

Semiótico-Pragmática342

1 Considerações sobre o Tema

Pretendo aqui trazer uma análise sobre o
fenômeno socialmente recente das fake news e fatos
alternativos à luz de conceitos trazidos pela Semiótica e
pelo Pragmatismo de Peirce, refletindo sobre suas
possíveis consequências de natureza ética, ou seja,
como sua ocorrência poderia afetar a conduta de uma
sociedade e a que fins essa conduta estaria direcionada.

No título deste capítulo mantenho o termo fake
news em língua inglesa não simplesmente porque isso
seria justificável por nela ter tido origem, mas,
essencialmente, porque acabou se popularizando
internacionalmente como tal.

Essa reflexão inclui, igualmente, a distinção entre
o que seriam fake e true news, assim como entre fatos
alternativos e simplesmente fatos, uma vez que este
último termo poderia dispensar uma adjetivação que o
retirasse de seu âmbito próprio, a saber, o da genuína
alteridade, aquilo que o caracteriza como sendo outro que
não quaisquer representações que dele se façam.

Assim, fatos, nesse sentido, resultariam do
modo como não apenas nós humanos agimos e nos
inserimos em um teatro social, mas, também, como

342 Este capítulo é uma versão integral do texto de minha autoria: Aspectos
Éticos das Fake News e Fatos Alternativos, publicado originalmente em:
SOUZA, Edna A. de; BROENS, Mariana C.; GONZALEZ, Maria Eunice Q.
(Org.). Big Data: implicações epistemológicas e éticas. Campinas: UNICAMP,
Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência; FiloCzar, 2020b.
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circunstâncias históricas diversas confluem para definir
o lado duro do que chamamos alteridade. Fatos e
representações de fatos seriam, então, sob este prisma,
distinguíveis em um contexto de realidade.

Essa distinção entre representação e realidade pode
se valer do vocabulário da Semiótica e, sob esse prisma,
dizer que representações dos fatos, quando correspondem
razoavelmente ao modo como eles se apresentam à
experiência passível de ser objetivamente partilhada, são
consideradas verdadeiras. Semioticamente, dir-se-ia que

verdade seria uma condição de correspondência343 entre
signos e seus objetos, e essa condição que poderia também
ser nomeada de aderência entre ambos. É importante
marcar que a noção de verdade sob a filosofia de Peirce
implica, portanto, uma certa capacidade de conceitos,
teorias ou sistema de signos que representam um
sequenciamento de fatos de prever seu curso futuro com
algum sucesso.

Não seria a expressão pós-verdade344, termo
também contemporâneo aos conceitos de fake news e fatos

alternativos345, meramente seu simples abandono,
assumindo, assim, uma arbitrária autonomia do discurso, de
independência de um possível curso que a faticidade teria e
que legitimaria a verdade? A par de descartar esse caráter
preditivo que as representações verdadeiras da realidade
devem proporcionar, não traria a pós-verdade, em seu bojo,
uma espécie de superação de uma etapa histórica da cultura
humana em que pretensamente se adotava o conceito de
verdade como um valor intocável? Seria, assim, possível
descartá-la como algo necessário não apenas como recurso

343 Emprego aqui o termo correspondência, algumas vezes
epistemologicamente polêmico, apenas sob o sentido estrito de capacidade
de previsão do curso dos fatos pela sua possível representação teórica. Por
essa razão, proponho, também e alternativamente, o termo aderência, que,
a meu ver, traz de modo mais claro essa ideia. Certamente, à luz da
filosofia de Peirce, ele deve estar isento de quaisquer pretensões de
expressar verdades finais ou exatas.
344 Sobre esse tema, confira-se McIntyre (2018), Santaella (2018), Farkas
J. e Schou J. (2019).
345 Cooke (2018) busca exibir o nexo conceitual entre ambos esses conceitos.
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lógico de uma racionalidade que cumpre sua função de
antecipação da experiência possível, mas também
fundamental à convivência social entre os seres humanos,
extensiva às relações pessoais e privadamente?

Surgem, nesse âmbito, questões sobre que
consequências éticas, ou mais amplamente, que
nuances éticas estariam envolvidas no abandono do
compromisso com a possibilidade da verdade assim
concebida como correspondência com os fatos. Por que
a verdade seria uma busca convergente para uma
monossemia, enquanto a polissemia seria apenas
eticamente viável no âmbito da arte e do estágio
hipotético da pesquisa científica?

Ainda nessa linha de inquirição, poder-se-ia
pensar que consequências éticas teria uma apropriação
indébita da possibilidade da polissemia dos signos, a
serviço de interesses de grupos, nesta época das mídias
digitais e dos big data, associada a uma pública
circulação alucinante de informações.

2 Alguns Tópicos Históricos

Pretendo aqui elencar alguns exemplos
históricos que evidenciariam que o fenômeno das fake
news não é uma exclusividade contemporânea.

Há na história abundantes exemplos, como na
Segunda Grande Guerra a propaganda nazista,
cuidadosamente articulada para fazer circular e valer os
valores do Nacional-Socialismo do partido hitlerista.
Cite-se, também, e de maneira comprovadamente
registrada, a produção de notícias falsas, associadas à
versão de fatos alternativamente elaborados por estados
e sistemas políticos totalitários. Essa prática de uma
versão oficial dos fatos não é exclusiva do momento
histórico em que vivemos, senão uma sua manipulação
de acordo com conveniências de natureza política.

É interessante ressaltar que esse predicado da
alternatividade pode fazer competir interpretações
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rivais dos fatos ou, simplesmente, torná-los opacos a
uma interpretação que seria potencialmente verossímil
e, assim, monossêmica. Nesse caso, fatos alternativos
seriam os que simplesmente desviariam a atenção de
seus receptores daqueles que estariam evidentes e
abertos a uma interpretação verdadeira.

Se recuarmos na História bem mais que a sua
modernidade, poderíamos considerar a sociedade
ateniense na época de vigência da filosofia sofista em
meio ao nascimento do platonismo. O ceticismo
epistemológico da escola sofista, expresso exemplarmente
nos pensamentos de Protágoras e Górgias, descredenciava
a possibilidade de partilhamento universal da experiência
– sua contingência subjetiva tornava a linguagem apenas
um exercício de retórica, de que, a propósito, eram os
sofistas professores, ensinando a arte de convencer os
ouvintes de um discurso mediante uma aparente
plausibilidade lógica nele expresso. O relativismo que
singularizava as visões de mundo em cada indivíduo
evidentemente não poderia facultar um acesso universal à
experiência fenomênica e, consequentemente, um
reconhecimento de verdades para além da mera doxa.
Evidente se torna, também, que valores comunitários que
balizam e normatizam uma sociedade não poderiam passar
pelo crivo de um acordo de opiniões, já que o estatuto da
verdade enquanto partilhamento de experiências, uma vez
descredenciado, carrearia consigo a impossibilidade do
reconhecimento social do que poderia ser um bem comum.
Esse clima cético de indistinção comunitária entre o falso
e o verdadeiro, e consequentemente de infactibilidade de
valores socialmente reconhecíveis à luz do conceito de
bem comum, foi fator marcante, como se sabe, para o
surgimento da filosofia de Sócrates e Platão. O platonismo
pode ser lido como uma reação a esse ceticismo que
estaria levando, de certa forma, a sociedade ateniense a
um esgarçamento de valores sociais, transformando-os em
fins privativos a serviço de grupos de interesse. Atenas
passará nesse período por uma de suas mais difíceis etapas
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históricas, plena de conflitos entre a classe dos aristocratas

e a mais pobre da população346, e por um pernicioso,
deletério, clima de descrédito e relativismo de natureza
ética entre os jovens cidadãos atenienses.

Vale ressalvar que não obstante o relativismo
epistemológico da escola sofística tenha acarretado
consequências práticas para a sociedade de então –
poder-se-ia dizer, por essa razão, um relativismo de
sentido pragmático – ela não teve origem em uma
filosofia moralmente comprometida com o falso, a

saber, genuinamente347 produtora de fake news. É bem
verdade, também, que o termo fake news – literalmente
notícias falsas – não se aplica a essa situação histórica
aqui convocada. Contudo, a disseminação de uma
ideologia, no sentido de uma teoria política que encerra
valores sociais ou conjunto de ideias que balizam a
conduta de um grupo social, estava vigente e se fazia
pela linguagem – então a mídia socialmente ativa e
disponível aos cidadãos atenienses.

Neste sentido e com essa ressalva, nesse período
não se poderia dizer que a utilização da linguagem como
mero instrumento de retórica e não como mediação para o
verdadeiro tivesse alguma forma de venalidade, baseada
que estava na convicção da impossibilidade de uma
verdade de caráter objetivamente lastreada. Há aqui uma
distinção importante a ser apreciada sobre a produção e
utilização das fake news, mais detidamente tratada à

frente, pela sua importância de natureza ética348.

3 Classes de Fake News

Vou considerar neste capítulo apenas duas classes
de Fake News à luz de uma análise de natureza ética:

a) as notícias falsas decorrentes de erros de
produção, ou seja, que não tiveram, de origem, a

346 Confira-se o vol. 3 de The Sophists (Guthrie, 1977).
347 Sobre esse caráter genuíno, discorrerei mais adiante.
348 Conferir Bett (2010, p. 181–194).
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intenção de iludir o receptor com um supostamente
falso estado de coisas;

b) as notícias falsas que, contrariamente, foram
assim produzidas, com a finalidade explícita de fazer
seu receptor crer em um estado de coisas sem lastro
fático ou, mais sutilmente, obnubilando esse lastro com
a vagueza proporcionada pela linguagem que seria
conducente a uma interpretação dirigida aos fins de
interesse de seu produtor. Aqui apareceriam os fatos
alternativos, na forma de sua invenção ou de uma
interpretação de fatos que, embora evidentes, passariam
por uma operação de opacidade de significado sob
muitas maneiras pelas quais isto se possa fazer. Uma
delas seria subjetivá-los, atribuindo-lhes intencionalidade
ideológica ou associá-los a valores rejeitáveis pela classe
de sujeitos receptores.

À primeira classe de fake news não pode ser
atribuída alguma forma de má-fé ou a intenção de se
gerar algo falso. Mencione-se, exemplarmente, as que
são erros de procedimento das mídias sociais. Tais erros
de procedimento podem ser e são frequentemente
corrigidos pelo agente em questão. Mídias com
comprometimento com a verdade, tomada essa sob o
prisma simples de razoável correspondência com os
fatos, soem adotar mecanismos de correção de erros
acidentais de divulgação de notícias falsas. Portanto,
malgrado se possa prever que uma notícia não
intencionalmente falsa possa acarretar, também
contingentemente, condutas equivocadas, elas poderão
ser em algum momento revistas, balizadas por um
quadro fático que deverá ser corrigido.

Nessa classe de fake news destituídas da
intenção de iludir os seus receptores, pode-se elencar
tipos que se valem de mídias diversas, como, por
exemplo, textos jornalísticos e ou videotextos de cunho
político eivados de ironia, sarcasmo e formas diversas
de humor e que podem dar margem a interpretações
variadas, não infrequentemente balizadas por contextos
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ideológicos que vedam o acesso aos fatos que estão sob
foco crítico daquelas formas de expressão. Mas, aqui,
considere-se que a conduta social e ou de um grupo
social não foram intencionalmente conduzidas a crer
em fatos inexistentes ou trazidos por narrativas criadas
para este fim. Haverá, sempre, independentemente do
fenômeno recente trazido pela extraordinária expansão
midiática, conflitos de interpretação e de condutas
previamente já orientadas por crenças prévias, como se
pode abundantemente verificar ao longo da história.

Não parece ser profícuo reler esses conflitos de
opiniões, crenças, interpretações, próprios à
historicidade da cultura humana, à luz do conceito de
fake news e renomeá-los em classes de distintos tipos
de falsas notícias, apesar da intensidade e amplitudes
diferenciadas de que se valem as redes sociais

contemporaneamente349. Assim, considerando que
condutas equivocadas integram parte própria de nossa
longa história cultural, concentremo-nos em restringir o
interesse no tema das fake news à sua face
marcadamente ética.

4 Sobre a Distinção Semiótica entre Objeto Imediato
e Dinâmico: Realidade e Ficção

Utilizando alguns conceitos da Semiótica de
Peirce, vale trazer à tela a distinção entre objetos

imediato e dinâmico350. Para os fins que aqui se
pretende alcançar, entenda-se o primeiro como sendo
aquele que se configura como objeto representado. Em
outras palavras, o objeto imediato seria o referente
contido nos signos, nas diversas linguagens que o
expressam. De sua vez, o objeto dinâmico é aquele que
permanece independente de sua representação e, por

349 Nesse sentido, veja-se em Santaella (2018, p. 34-36), um levantamento
interessante sobre os possíveis tipos de fake news.
350 Verificar considerações sobre esses conceitos em Silveira (2007).
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assim ser, atende o quesito de definição do que seja real

segundo Peirce351.

Sob esses conceitos, poderia ser considerado
como conceito de verdade, conquanto de modo
aproximado e falível, uma correspondência entre
ambos esses objetos, verificável não simplesmente
como aparente semelhança entre eles, mas pela
observação de como ambos se comportam no tempo.
Esse é o quesito peirciano de significação pragmática
de um conceito, dependente sempre de observação
futura de suas consequências: “O valor de um símbolo
reside em fazer o pensamento e a conduta racionais e

nos permitir prever o futuro.”352.

Utilizando esse vocabulário, pode-se dizer que
falsas representações dos fatos distanciam o objeto
imediato do dinâmico. No primeiro caso retro
mencionado, em que não há premeditadamente um
plano de falseamento intencional das news, tornando-
as, assim, fakes, a sua fonte geradora será supostamente
direcionada para reaproximar ambos os objetos. Não
haveria, consequentemente, venalidade propositalmente
pensada nessa situação. Denominarmos erros,
equívocos de interpretação, próprios do falibilismo
humano, genericamente de fake news, resulta em diluir
um conceito cuja análise mais interessante, a meu ver,
deveria estar submetida a uma eticidade indicativa de
suas consequências deletérias para uma sociedade.

As razões pelas quais, contudo, as fake news são
intencionalmente criadas devem estar associadas a fins

351 O objeto dinâmico, segundo Peirce, determina seu objeto imediato,
tendo com ele alguma forma de vínculo. Trato aqui apenas daqueles que
se associam à realidade dos fatos, deixando de lado os possivelmente
ficcionais, que trazem problemas outros sobre como essa determinação se
daria exclusivamente no plano do imaginário, prescindindo do predicado
de alteridade que, no primeiro caso, é ontologicamente objetivo, ao
contrário do modo como se processa a criação da ficção. Considerar, por
exemplo, a intencionalidade da criação das fake news um tipo de objeto
dinâmico, introduziria aqui um complicador fora do escopo deste capítulo.
352 CP 4.448.
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privativos de grupos de interesse. Sob esse conceito de
interesse podem ser arroladas situações também diversas,
de natureza econômica, ideológica e, talvez, se possam
incluir também fatores de caráter psicanalítico que
possivelmente estariam lastreando tal conduta.

De todo modo, é importante perceber que o
conceito de grupo de interesse está intimamente
conectado ao de privativo e, na medida em que seja
assim, também predique seus fins, que ele fragmenta e
particulariza em uma sociedade o que deveria ser um
bem partilhável. A atenção para esse ponto faz trazer, a
par da ideia de bem comum, antigos conceitos de
democracia e justiça social.

Não à toa, se constatam virem à baila tais
conceitos em recentes discussões que envolvem a
análise das fake news, na forma de como certos valores
sociais de caráter coletivo se encontrariam ameaçados
por uma manipulação midiática de falsas notícias,
valendo-se da linguagem em todo o seu potencial de
carreamento de sentido lógico e emocional, conquanto
distante de uma faticidade que a pudesse credenciar
como comprometida com o seu objeto dinâmico.

Por que isso assim se daria? Parece lícito arrolar
razões que, por um viés, destinam-se a angariar apoio e
aprovação de camadas da sociedade propensas a se
identificarem com os fins implicados no discurso assim
produzido, em suas diversas formas midiáticas. Por
outro viés, a de criar uma realidade paralela – fatos

alternativos – que indistinguem realidade de ficção353,
direcionadas a induzir condutas que deverão incidir em
fins equivocados, mas que temporariamente
proporcionarão suporte a fins meramente privados dos
grupos geradores dessas fake news. Ambos os casos se
identificam quanto a seus resultados: faccionar a
sociedade direcionando grupos de opiniões e condutas a
seus interesses privados.

353 Exponho adiante o aspecto deletério dessa indistinção.
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5 Uma Passagem pela Teoria das Crenças de Peirce

Considere-se possível entender a distinção entre os
tipos de crenças tais como propostos por Peirce em The

Fixation of Belief354 – entre científicas e dogmáticas355.

Crenças de natureza científica caracterizam-se
pela interação sígnica entre os objetos imediato e
dinâmico. Essa interação se baliza por um constante
diálogo com a experiência, tal como determinada por
um critério de relevância decorrente de uma teoria
sobre algum recorte de mundo. É importante destacar
que essa cientificidade da crença não se confina ao
âmbito das práticas científicas exclusivamente, mas à
luz da filosofia de Peirce se estende a toda mente que
está disponível para aprender com a experiência,
dispondo-se a alterar seus hábitos de conduta sempre
que ela assim o indicar.

De sua vez, crenças dogmáticas seriam as que
se instalariam sem acesso aos objetos da experiência.
Proponho que elas poderiam ser classificadas como
transcendentes e coagidas. As primeiras
definitivamente não têm acesso a seus supostamente
objetos dinâmicos – supostamente porque não pode ser
afirmada sua realidade e, em consequência, não saem
do plano de seu conceito, contraditando, assim, sua
própria natureza de alteridade em relação ao objeto
imediato. Peirce as denomina de crenças a priori.

Denomino crenças coagidas aquelas impostas
por autoridade. Elas frequentemente ocorrem em
organizações sociais hierarquizadas, determinando
condutas vedadas às razões que as determinaram. Essas
organizações, de seu lado, podem, no plano da
autoridade, interagir com a experiência e determinar
assim suas ações – tome-se exemplarmente como isso
ocorre em um exército. Contudo, crenças
transcendentes, sem recurso à experiência, valem-se de

354 CP 5.358–387; EP 1, p. 109–123; W 3, p. 242–257.
355 Comento a teoria das crenças de Peirce em Ibri, 2020a, volume I desta
obra, caps. X e XI.
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modo mais explícito da autoridade para impor as
condutas a elas submetidas.

Por fim, considerem-se as crenças dogmáticas de
natureza tenaz. Elas primam pelo seu confinamento ao
objeto imediato, tornando-o radicalmente apartado do
objeto dinâmico em um sentido em que este poderia
eventualmente influenciar aquele. Não é demais dizer que
crenças tenazes se apegam às suas próprias concepções de
mundo e vedam qualquer influência fática que possa
fraturá-las. Parece evidente que os que adotam esse tipo de
crença estejam mais inclinados a crer em narrativas que
venham a se harmonizar com a visão de mundo que
possuem e os valores nela implícitos.

Em maior ou menor grau, poder-se-ia afirmar
que as crenças de natureza dogmática estariam mais
propensas a recepcionar acriticamente as fake news, em
face de seu distanciamento de uma realidade que, ao
fim e ao cabo, seria a única âncora para corrigir
condutas equivocadas por elas induzidas. Com
acentuada frequência, as crenças tenazes não se
disporiam a mobilizar correção de seus conceitos e, em
consequência, de suas condutas. Elas apenas se
retroalimentam daquilo que já nelas está
conceitualmente cristalizado.

Poder-se-ia perguntar: não seriam os cidadãos
afeitos a essa classe de crenças um foco primordial de
direcionamento das fake news?

6 A Ficção Deletéria das Fake News: A Indistinção
entre Imaginário e Real

Um dos aspectos mais importantes da teoria da
significação é trazida pela máxima do Pragmatismo de
extração peirciana. Significação pragmática requer algo
além de uma semântica linguística, a saber, o quesito de
que algo de natureza fática deva influenciar a conduta.
Tal quesito, em verdade, resume-se a uma relação entre
as categorias de Peirce, em que a ação sob a segunda
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categoria, a segundidade, deva exibir o conceito, sob a
terceiridade, em sua forma definida. Isso equivale a
dizer que a indeterminação potencial, a generalidade do
conceito, se torne réplica fenomênica particular,
diretamente aberta à experiência de qualquer mente
cognitiva. A conduta, como modo de ser das ações,
deve exibir o conceito que lhe deu forma nutrindo suas
diretrizes, proporcionando definidamente uma
inferência sobre seus fins.

É deste modo que o realismo da filosofia
peirciana se manifesta em seu Pragmatismo – não basta
a simples significação no plano da linguagem, senão
que ela deva estar ligada ao modo como se está
disposto a agir sob sua influência. Longe de ser uma
“teoria da ação”, o Pragmatismo tem no agir a instância
em que o geral aparece em sua forma particular e, por
assim fazer, integra os personagens objetuais expostos à
observação de outras mentes capazes de cognição.

Pode-se então perguntar a que tipo de conduta
as fakes news conduziriam? Supõe-se que estariam
direcionadas àquelas cujas consequências práticas –
termo caro ao Pragmatismo – poderiam ser de duas
naturezas, a saber:

a) conflituosa com os fatos, uma vez ter sido
gerada por narrativas ficcionais, distantes de uma
faticidade observável. Nessa classe podem-se incluir
condutas sem lastro em conceitos razoavelmente
reflexionados na experiência, as quais acabam incidindo
em fins distintos daqueles prometidos pela narrativa que
lhes foi originária. É importante realçar como na filosofia
de Peirce essa distinção entre ficção e realidade se faz
frequentemente presente. Veja-se essa passagem:

A realidade das coisas consiste em
persistentemente se forçarem sobre nossa
recognição. Se alguma coisa não possui tal
persistência, ela é um mero sonho. Realidade,
então, sua persistência, é regularidade. No caos
original, onde não havia regularidade, não havia
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existência. Ele era um completo sonho confuso.
Isto podemos supor ter ocorrido em um passado
infinitamente distante. Mas na medida em que
as coisas foram se tornando mais regulares,
mais persistentes, tornaram-se assim menos

oníricas e mais reais.356

Pode-se dizer que a ficção não tem o poder de
gerar réplicas fáticas que pretensamente se
harmonizariam com as ações que elas viriam a induzir.
Ao contrário, o cenário onde as ações individuais ou
parcialmente coletivas ocorrem deve destoar do que a
narrativa ficcional criou. Lembremos que o significado
de um conceito está não apenas na conduta que ele
possa influenciar mas, também, em sua capacidade de
prever o curso futuro dos fatos com os quais essa
conduta deverá coabitar. Tratando-se de ficção, seu
poder preditivo da realidade é simplesmente nulo e,
assim a conduta induzida por ela estará inserta em uma
faticidade alheia à contida na narrativa.

b) indiferente aos fatos e propensas a aceitar o que
a narrativa traz de encontro a sua própria visão de mundo,
certamente fechada à experiência. Crenças dogmáticas,
como anteriormente expostas, tendem a aderir seus fins,
imunes à observação e, portanto, a recurso de retroanálise
corretiva, a fins que uma narrativa encerra e que com eles
parecem se harmonizar.

Enquanto condutas designadas por ‘a’,
malgrado temporariamente conflituosas com a
faticidade em que são lançadas por uma falsa descrição
da realidade, possam ser corrigidas e assim buscar sua
consistência lógica com a experiência, as designadas
como ‘b’ se encerram no interior da linguagem, das
representações de mundo e tendem a se satisfazer com
elas. As razões pelas quais isso assim acontece são
múltiplas e parecem exceder a esfera meramente
ideológica. Uma delas, pode-se apontar, seria de

356 CP 1.175.



256

natureza psicológica. No âmbito da Psicanálise, por
exemplo, poderiam ser enumerados conflitos de
natureza humana originários de uma indistinção entre
realidade e ficção. Decepções com o curso futuro da
experiência certamente decorrem da adoção de
conceitos sem qualquer lastro na realidade para se
pretenderem preditivos. Mas, aqui, fique-se apenas com
o âmbito ético de análise dos efeitos deletérios das fake
news, não obstante suas consequências se estendam
para diversas esferas da vida humana.

7 Síntese Teórica

Retome-se que a análise aqui trazida sobre as fake
news se concentrou exclusivamente em seu núcleo ético,
deixando de lado outros prismas que, a meu ver, estão
associados a erros de representação e de conduta, uma vez
estarem, em verdade, espraiados ao longo da história
humana e não propriamente implicarem no que pode ser
considerada uma falsificação da realidade, intencionalmente
produzida e vetorizada para criar bolsões de suporte político
ou, em termos mais gerais, condutas voltadas para fins
particulares de grupos de interesse.

Mencionou-se de início a polissemia própria à
natureza mesma da arte e da investigação científica em
seu estágio hipotético, associando-a ao que se poderia
predicar de eticamente sã.

De fato, sob o prisma de análise aqui adotado,
uma polissemia intencionalmente produtora de fatos
alternativos estaria inspirada na intenção de obnubilar
uma faticidade genuína, capaz de ser reconhecida como
independente de quaisquer representações que dela se
possa fazer. Essa oculta faticidade é, em síntese, o cerne
mais simples do realismo que dá o tom da filosofia de
Peirce, ao contrário de outras posturas filosóficas de
cunho nominalista que afirmam ser a realidade algo que
não se distingue de suas representações. Poder-se-ia
plausivelmente dizer que essa posição filosófica
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dificilmente poderia expor claramente uma distinção
pragmática entre ficção e realidade.

Não por outro motivo, a categoria da
segundidade em Peirce detém o predicado fundamental
da alteridade, como aquilo que potencialmente irá
reagir a toda forma de apropriação de sua condição
ontológica, caracterizada pela sua independência em
relação a qualquer representação que dela se possa
fazer. Um discurso sem âncora em uma
ontologicamente pública realidade fragiliza um tecido
social que deveria estar voltado ao bem comum e o
fragmenta a serviço de fins particulares.

É bem verdade, também, que as sociedades
contemporâneas, sujeitas a uma avalanche de informações
no âmbito dos big data e submetidas a uma circulação
desenfreada de signos das mais diversas naturezas,
incluindo, principalmente, as fake news, são constituídas
por indivíduos e grupos em que se divide aquela variedade
de crenças aqui expostas. Em cada um deles, a recepção
dos signos se dará de modos diversos e, possivelmente,
alguns deles estarão mais afetados pelos danos causados
pela falsificação da verdade dos fatos.

Inclui-se nesse rol de danos uma publicidade
intensamente midiática, não apenas em sua face muitas
vezes enganosa, mas em seu papel de estimular um
consumo supérfluo no fundo do qual se encontram
valores que mascaram outros que, de fato, poderiam
genuinamente conduzir a ação humana na direção do
que seria um bem comum.

É então interessante refletir que as fake news,
sob o prisma de sua afecção deleteriamente ética

incidente no esgarçamento do tecido social357, deveriam
ser confrontadas pela mobilização da sociedade em
defesa de seus valores mais caros, na forma de recursos
jurídicos e institucionais nela disponibilizados.

357 Uma prospectiva possível em uma etapa pós-fake news é desenhada
por McBrayer (2020), principalmente em seus capítulos 8 e 9.
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A par dessas medidas, cabe retomar a
importância da educação dos indivíduos, não apenas
voltada para uma habilitação tecnológica, com a
importância que lhe é própria, mas, e principalmente,
para uma formação cultural ampla que proporcionasse
o reconhecimento e a adoção de valores necessários a
um tecido social voltado ao bem comum. Ela deveria
proporcionar tanto uma visão eticamente crítica dos
mecanismos que movimentam a história social, como a
capacidade de contrapor, a valores supérfluos, outros
que de fato merecem o selo de genuinamente humanos.

Caminhos errados a que uma sociedade é
contingentemente conduzida pelo falseamento intencional
da realidade resultam em retardamento da História, na
proporção mesma em que bem comum, busca genuína de
sentido de vida e desenvolvimento do potencial de cada
ser humano sejam valores factíveis mediante a vigência do
que se denomina verdade, em seu poder de lastrear um
acordo possível de opiniões.

Não é demais dizer que caminhos errados,
quando ensejam revisão de conceitos, de hábitos de
conduta e, consequentemente, aprendizado, são
cognitiva e eticamente bem-vindos. Todavia os erros
intencionalmente induzidos, uma vez submetidos ao
escrutínio crítico, tornam-se apenas formas perdulárias
de se lidar com o Tempo.

Parece ser legítimo valermo-nos de nossa
imaginação para vivermos hiatos necessários em meio
à onipresente alteridade da existência. Nesse sentido, a
arte, ao produzir ficção com suas diversas linguagens,
extrai do real um sentido mais amplo que o meramente
lógico, complementando seu conteúdo mais verdadeiro,
sem, contraditoriamente, jamais ser falsa.

Contudo, práticas ficcionais da linguagem que
se pretendem verdadeiras, descrevendo mundos como
se ancorados em fatos, ocultam tão somente a escusa
intenção de submeter a inteligência da comunidade a
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crenças dogmáticas, fazendo-a, como já assinalado,
serva de seus interesses.

Não mais que justo é esperar que as por vezes
longas pernas curtas da mentira não retardem em
demasia a saga de uma narrativa verdadeira, tão
importante ao lastreamento ético de uma sociedade.





XII – A Face Estética da Epistemologia
Pragmaticista de Peirce358

Numa palavra, não se pode mais
perguntar como ele (o homem)

passa da beleza à verdade, pois esta
já está em potência na primeira

Schiller [Letter XXV]

1 Uma Filosofia para Ser Continuada

Peirce nunca pôde finalizar um livro e publicá-
lo; e especialmente nenhum livro sobre a base estética

do Pragmaticismo359. Isso não é apenas uma nota de
caráter histórico, mas tem um significado mais
profundo, suponho. Quando um autor está envolvido
com o processo de publicar um livro, é seu privilégio e
direito rever seus escritos, em uma oportunidade de
alterar termos, suprimir palavras ou modificá-las,
acrescer sentenças esclarecedoras, notas de rodapé etc.
Deve-se reconhecer que Peirce não teve essa
oportunidade, e que, caso lhe tivesse assim ocorrido,
possivelmente teria ele apurado algumas partes de seus
escritos, evitando interpretações que se apegam muito
mais à letra que ao espírito da obra. Esse exercício de
apreensão do espírito é bem sucedido, penso eu,
quando, de um lado, familiarizarmo-nos com o texto do
autor e, de outro, talvez o mais importante e que dá

358 Este capítulo é uma versão integral do texto de minha autoria: A Face
Estética da Epistemologia Pragmaticista de Peirce, publicado originalmente
em: Veritas, Porto Alegre, v. 65, n. 3, p. 1–16, set./dez. 2020c.
359 Sobre a distinção entre Pragmatismo e Pragmaticismo, ver cap. VIII
deste volume.
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início a essa apreensão, quando o texto desperta um
sentimento de simpatia em quem o estuda. Essa tem
sido minha abordagem ao pensamento de Peirce, desde
longa data, seja por razão intelectual ou pessoal.

Composta por uma quantidade enorme de
manuscritos e uma pequena parte de ensaios
publicados, a obra de Peirce ainda assim apresenta uma
unidade que se consolida gradativamente com os textos
de maturidade. Ouso dizer que supor ter encontrado
radicais mudanças de opinião, tais que haveria um
primeiro Peirce e outras possíveis faces teóricas que se
lhe seguiram, é se prender demasiadamente na letra,
talvez imbuindo-se de estratégias dedutivas na busca de
contradições, fragmentando uma obra que, a meu ver,
pautou-se pelo esforço de construir um sistema de
teorias que pudesse dialogar com todos os problemas
da Filosofia. Se alguns diálogos não foram
estabelecidos por Peirce, malgrado, ironicamente, sua
imensa obra, é que lhe faltou tempo de vida para fazê-
lo. Por isso, aqueles que se dispuserem a encontrar um
sistema de teorias que se imbricam de modo
logicamente harmônico, devem ter em conta uma
atitude de estudioso da obra peirciana dotada de uma
boa vontade crítica. Esta, em algumas passagens, se
efetivará por perceber o que deveria ter sido dito e não,
ao modo estruturalista de análise filosófica, apenas se
prender à letra.

O nascimento de tal boa vontade crítica parece-
me seguir-se à apreensão do espírito da obra, conceito
que, aliás, é clássico em filosofia. Sem evidentemente
se abdicar de um espírito crítico de análise, essa boa
vontade decorre em parte da consciência de que se lê
um autor que não pôde revisar a maior parte de sua
obra. É evidente, também, que essas considerações
advêm de minha experiência pessoal de contato com a
obra de Peirce, e uma longa convivência com as ideias
de alguém, com o símbolo semiótico que significa
pragmaticamente o que se poderia chamar de alma,
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pode suscitar relações agápicas que acabam por
alimentar aquilo que chamei de boa vontade. Entenda-
se a adoção desta expressão como algo destituído de
atitude moral de princípio, mas que é despertada por
algumas promessas de rica recompensa, a saber, de
remunerar essa atitude com uma miríade de novas
ideias que ensejam descobertas originais em filosofia.

A esse respeito, em um ensaio sobre ontologia

da arte360, utilizei uma metáfora que me parece bastante
justa para, de modo geral, caracterizar a obra de Peirce:
um sistema teórico que, considerando meu próprio
background científico e da engenharia, a exemplo da
teoria das afinidades químicas, apresenta valências
abertas, ou seja, uma disposição para combinar ideias
em redes teóricas mais amplas, gerando uma
competência de abordagem nova de antigos e novos
problemas. Também propus o termo sementes, para
caracterizar justamente o que o sistema teórico de
Peirce lega para sua continuidade na forma de
sugestões heurísticas para desenvolver novas visões de
diversas áreas da cultura, não apenas no que respeita à
introdução de um novo vocabulário, como o da
Semiótica, por exemplo, mas introduzindo abordagens
mais profundas dos problemas específicos de cada uma
delas. Cito, exemplarmente, áreas que ainda estão
abertas a essa abordagem, como a arte e a psicanálise,
onde, não obstante poucos, interessantes trabalhos já se

encontram desenvolvidos361.

Para uma primeira percepção de um sistema
filosófico em Peirce, é necessário, ao menos, considerar a
tríade das ciências que compõem a sua Filosofia, tendo em
conta sua hierarquia de dependências que, ao fim e ao
cabo, expressam a relação de dependência entre as
categorias peircianas. Suponho que uma leitura mais fiel
do autor se faz por considerar seriamente que a Filosofia
se inicia por uma Fenomenologia, ponto de partida que

360 Cf. Ibri, 2020a, volume I desta obra, cap. III.
361 Cito, por exemplo, as reflexões de Colapietro (1989 e 2006) e Santaella (2006).
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deveria evitar interpretações transcendentalizadas das
Ciências Normativas que se seguem a essa ciência. Nada
credencia buscar, na Lógica ou Semiótica, Ética e Estética,
fundamentos transcendentes que as possam constituir. O
início por um “estar no mundo”, como tenho afirmado em
outros ensaios, dado pelo oceano de experiência que cerca
nossa humana condição geneticamente fenomenológica,
condiciona, pelo que ela venha implicar para as ciências
que se seguem, uma linha de filosofia. Não se trata, como
se sabe, de uma redução fenomenológica, a exemplo do
projeto de Husserl para sua Fenomenologia. O que
constitui a realidade não pode ser reduzido ao que
aparece, deixando à subjetividade a articulação
significativa dos dados empíricos, repetindo um projeto de
natureza kantiana que, tácita ou explicitamente,
assimetriza, de gênese, pelo seu Nominalismo, homem e

Natureza362. Tal assimetria é de Forma, conceito de que
vou me valer e definir na continuidade deste capítulo.

A Fenomenologia de Peirce funda suas três
categorias, e elas vão moldar toda sua filosofia, como

sabem sobejamente os estudiosos do autor363. A
propósito, tenho denominado essa presença universal
das categorias em todos os conceitos desenvolvidos por
Peirce de simetria categorial, pela sua validade
indistinta tanto para as mentes cognitivamente
representantes quanto para os objetos representados,
buscando-se evitar, por questões de inadequação de
vocabulário, atribuir-se tal simetria à relação sujeito-
objeto, muito utilizada em filosofias nominalistas, em
que sobressai a figura de um sujeito constituidor.
Porém, não me parecem ter sido até agora
profundamente exploradas pela análise da obra do autor
as implicações que tal universal validade das categorias
representa. Sua consequência mais significativa é que
nenhuma apropriação nominalista de sua filosofia
poderia ser legitimada – afirmo que essa simetria me

362 Consultar a esse respeito Haack (2007).
363 Ver exemplarmente Houser (2010a; 2010b) e Innis (2013).
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parece um bom termo para caracterizar o realismo que

é marca diferenciadora da filosofia peirciana364.

Não se trata apenas de um realismo
contemporâneo que polemiza sobre a existência ou não de
um mundo externo à mente humana, mas, fiel à sua

origem escolástica365 depois generalizada por Peirce pela
lógica dos relativos, propõe que os fenômenos se
encontram sob relações gerais reais que lhes são
associadas, independentemente de as representarmos
como tais. A propósito, a ideia de tal independência tem
gênese na experiência fenomenológica de segundidade, na
qual é praticamente onipresente a reação do mundo às
nossas arbitrárias concepções sobre ele ou a atos de
vontade que promovem nossas ações. Essa é a experiência
que requer a consideração de uma faticidade que
transcorre independente de nós e que, aliás, dá o eixo da

definição de realidade adotada por Peirce366.

A crença em um mundo que é indiferente a nossas
concepções sobre ele sustenta-se nas previsões
eventualmente equivocadas que fazemos, caracterizando o
que Peirce denomina reação dos fatos duros. Esse é um
quesito simples, se se tem a Fenomenologia tomada a
sério como ponto de partida para o fazer filosófico. De
fato, é fácil reconhecer que estamos continuamente
pensando o curso futuro dos eventos: “Cinco minutos de
nossa vida consciente dificilmente passarão sem que

façamos algum tipo de previsão”367. Muitas vezes, os fatos
caminham em uma direção e nossas previsões indicavam
outra totalmente distinta. Quando ambas as trajetórias
coincidem e têm um grau razoável de redundância,
desenvolvemos hábitos de ação e consequentes crenças
nos procedimentos que o hábito enseja pôr em prática. Já
aqui, a Fenomenologia, ao realçar a importância dessa

364 O leitor pode consultar excelentes abordagens sobre o realismo
peirciano em Mayorga (2007; 2012) e Lane (2004).
365 Ver também Moore (2010).
366 CP 1.325; CP 7.659.
367 CP 1.26.
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classe de experiência, que é um dos fulcros da segunda
categoria, anuncia as bases para se refletir sobre aquele
quesito de alteridade que caracterizará o cerne do conceito
de realidade. Não apenas nas previsões erradas
experienciamos essa reação dos fenômenos. Eles, por
vezes, invadem nossa vida cotidiana sem serem
convidados, demonstrando, para além da alteridade reativa
às nossas ações, sua proverbial insolência. Em ambos os
casos, contudo, temos também a experiência de buscar
mediações que são o resultado das interpretações que
fazemos dessa experiência de segundidade.

Tais mediações são a mais imediata aplicação de
nossa racionalidade para minimizar o choque bruto dos
fatos. Mediações dinâmicas, ou interpretantes dinâmicos,
tomam em conta um diálogo vivo com a experiência, do
qual não podem se furtar, sob pena de perda da eficiência
mediadora. As melhores mediações são aquelas que de
fato se constroem pelo esforço de representar a conduta
espaçotemporal do objeto da experiência. Até então, toda
essa simples descrição não é mais que ligada à vida
prática, de fato o terreno mais genuíno onde se inicia a
filosofia de Peirce. As crenças são necessárias para a vida
corrente e, por essa razão, não são ficticiamente
fragilizadas por dúvidas oriundas de especulações teóricas.
Comprovar fenomenologicamente que crenças não são
quebradas por meras teorias, uma vez que o lado externo
de tais crenças, a conduta, não se modifica e, assim,
evidencia a permanência e operacionalidade da crença nas
formas determinadas de ação, já anuncia o princípio de

caráter semântico do Pragmatismo368.

A aparentemente despretensiosa Fenomenologia
propõe-se a um inventário das classes de experiência
generalizando-as quanto a seu modo de ser, não a seu
conteúdo – isso evidentemente seria impensável face à
diversidade imensurável da história fática das
experiências individuais. É, assim, notável que tais
modos de ser sejam sintetizados em apenas três classes

368 Ver a esse respeito a abordagem de Liszka (2009).



267

ou categorias; a par da segundidade, a experiência de
construir mediações em face da alteridade envolve
formas cognitivas a respeito da conduta do objeto,
procedimentos indutivos que geram hábitos e que,
como dito anteriormente, atuam como mediações,
caracterizando a categoria da terceiridade.

A atividade de pensar, julgar logicamente, parece
ser uma experiência muito fácil de ser reconhecida –
talvez seja a mais familiar para os filósofos. De sua vez,
embora a segundidade, em sua simplicidade
fenomenológica, seja aparentemente trivial, afirmo que
há sistemas de filosofia que, uma vez submetidos a uma
análise mais profunda, evidenciariam não considerar a
alteridade dos objetos de cognição, como,
exemplarmente, são os sistemas que propõem a
constituição da realidade do objeto pelas teorias a seu
respeito. Mais difícil ainda seria, nesses casos, o
reconhecimento de formas lógicas próprias ao objeto e
que, em verdade, constituiriam-no independentemente
de qualquer cognição. Tal consideração caracterizaria
tais filosofias como realistas, ao modo da filosofia
peirciana, não obstante dificilmente sejam encontráveis,

principalmente na contemporaneidade369.

Creio que a maioria dos estudiosos de Peirce, a
exemplo de Dewey, concordaria que a primeiridade é a
categoria mais original do autor, pela sua formulação
geneticamente fenomenológica descrita como vivências
desinteressadas, que desmobilizam de princípio a vontade
e, com ela, a necessidade do agir intencionado para algum
fim. Olhar o mundo sem querer algo é isentar-se das
reações que ele oferece sempre que agimos,
possibilitando, por consequência, prescindir de mediações.
Essa relação com o mundo permite vê-lo sem a
generalidade do conceito que seleciona dele apenas o que
pode conceitualmente ser interpretado. Há, então, essa
repousante possibilidade de prescindir das classes de
experiência associadas à segundidade e à terceiridade.

369 Cf. Haack, 2006.



268

Esse estado da mente que, de alguma forma, se exime de
julgar o que vê e apenas sensivelmente experimenta,
porque desmobiliza o sentimento de querer e, assim, a
necessidade de um agir intencionado, possibilita subtrair-
se da temporalidade que está implicada nos conceitos, um
ponto ao qual retornarei. Eles, os conceitos, mobilizam a
memória de um saber generalizado e propõem uma visão
preditiva dos fatos futuros decorrentes do estado de coisas
que se põe diante da mente. O tempo está sempre
implicado em nossas experiências de terceiridade,
enquanto a segundidade bruta é aqui e agora; experienciá-
las como tais se dá em um ponto do tempo, em um
determinado instante, e sua eventual redundância e
regularidade temporais ensejam pensar que ela esteja sob

alguma lei, implicando, assim, em terceiridade370.

A mediação dos conceitos nos faz perceber os
objetos apenas enquanto eles se inserem em classes de
predicados. Mas uma classe de predicados destaca dos
particulares que lhe pertencem aquilo que eles têm em
comum com os demais de sua espécie. Tais classes
recebem nomes, e é assim que a linguagem dos
conceitos se alimenta das semelhanças que constituem
os predicados generalizados. A linguagem assim
constituída por conceitos que, de sua vez, atuam como
mediações diante da realidade, dá forma à nossa
percepção dos objetos, segundo o que partilham por
semelhança com os demais congêneres. Entretanto,
Peirce chama a atenção para um aspecto dos fenômenos
que ficam à margem desse processo mediativo que nossa
racionalidade cognitiva constrói como forma de balizar
nossas ações futuras, minimizando a possibilidade de
errarmos com respeito aos fins que queremos. Queremos

fazer escolhas, não meramente apostas371; para tanto,
nossa leitura do mundo precisa apreender dele o que tem
continuidade de forma, facultando-nos fazer previsões
sobre o curso futuro dos fatos. Nossa racionalidade se

370 CP 7.532.
371 Cf. Ibri, 2020a, volume I desta obra, cap. X.
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expressa, assim, geneticamente prática, por estarmos
imersos no oceano de fenômenos de onde a reflexão

filosófica deve nascer372.

Esse início da filosofia proposto por Peirce molda
geneticamente a sua face e faz com que o Pragmatismo
emane dele quase naturalmente. As consequências práticas
de sua máxima não são mais que a relação entre os modos
como interpretamos nossa humana experiência e as
inserções existenciais na forma de ações que tais

interpretações sugerem373. Digo mais genericamente
interpretações e não apenas, estritamente, conceituações,
para abarcar semioticamente signos interpretantes que não
se restringem aos de classe lógica, lembrando-nos, por
exemplo, de como interpretantes emocionais também
fazem incorrer em modos de agir.

Há já, considero, muita filosofia aqui, e ainda falta-
nos retomar a mais original categoria peirciana, a
primeiridade. Nela está reservada aquela classe de
experiência que nos permite sair do jugo do Chronos, cujo
fluxo inexorável sabemos independer de nossa vontade.
Fenomenologicamente temos consciência, e não é
necessário ir além do senso comum para isso, de que o
passado não é revogável e que no futuro está a
possibilidade de reafirmação de nossos acertos ou
correção de nossos erros. Essa quase onipresença do
Chronos em nossa experiência de existir, e tomo aqui, uma
vez mais, existência em seu sentido de segundidade, se faz
simultaneamente com nosso convívio praticamente ubíquo
com a terceiridade, seja na forma de hábitos bem
sucedidos como guias de ação, seja como investigações
cognitivas que buscam representar os estados de coisas
reais e prever sua conduta futura.

Contemplarmos simplesmente o mundo, em
uma experiência desinteressada porque sem propósito
prático, permite desmobilizar as formas conceituais que

372 Consultar também Liszka (2013).
373 Para outras interessantes abordagens acerca desse aspecto do
Pragmatismo, queira o leitor consultar Houser (2003) e Hookway (2012).
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medeiam nosso agir fático. Essa categoria de
experiência pode alhear-se do Chronos porque não
necessita da continuidade das formas lógicas que

representam as formas lógicas da realidade374. Trata-se
de uma experiência que pode ser puramente sensível,
em que a consciência é constituída por qualidades de
sentimento. Podemos nessa experiência vivenciar a
ausência de reação do mundo, dele como alteridade,
percebendo nele apenas suas formas, cores, odores,
sons e, principalmente, sua diversidade e assimetria.

É importante acentuar que se tem afirmado, entre
os estudiosos da obra peirciana, a onipresença das
categorias, uma forma de considerar que primeiridade,
segundidade e terceiridade nunca se apresentam
isoladamente, mas sempre como uma tríade. Isso é
verdadeiro, penso, enquanto elas são tomadas como
estruturantes da realidade, mas não necessariamente
enquanto experienciadas fenomenologicamente. Em
outras palavras, tal onipresença se dá no objeto dinâmico,
mas não necessariamente no plano do objeto imediato.

Peirce é claro ao descrever as experiências de

pura primeiridade e, também, de pura segundidade375.
Livrar-nos da forma, por vezes em nossas vidas, é um
privilégio que nos permite experienciar uma
consciência de unidade. Essa é, a propósito, a essencial

característica da experiência estética376. Apenas sentir
tal unidade, típica do que Peirce denomina
qualeconsciência, sem experienciar a reação do mundo,
é, em verdade, um abdicar, pela sua desnecessidade
como mediação, da terceiridade em todas as suas
formas, seja como pensamento investigativo, seja como
hábitos de conduta – ambos envolvem autocontrole em
face da alteridade e, por consequência, uma consciência
de fluxo do tempo Chronos.

374 Essa simetria de vocabulário é facultada pelo realismo da filosofia de Peirce.
375 Verifique-se, por exemplo, CP 1.304–324.
376 Confira-se, por exemplo, Ibri (2020a, volume I desta obra, cap. II e III),
Anderson (1987) e Sebeok (1991) para outras abordagens acerca deste tema.
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Muitas filosofias que não distinguem realidade
objetiva, duramente outra, independente de nós, de
suas representações ou dos modos como sentimos o
mundo, dificilmente distinguem a alteridade do
Chronos daquilo que a sabedoria grega já denominava

Kairós377, uma temporalidade subjetiva, que tinha nos
Estoicos, por exemplo, relações com a noção de destino
e momento de vida. Em verdade, um simples espelho
pode denunciar a ilusão de um tempo que
aparentemente não flui, no mais das vezes nutrido pelo
tédio de hábitos obnubilantes.

O realismo das formas contínuas na filosofia de
Peirce requer o Chronos como parte própria da
realidade da terceiridade. Há nesse realismo o
reconhecimento de um Cosmos dinâmico, uma ordem
objetiva em fluxo, que radicalmente independe de

nossa subjetividade378.

A aparente perda poética dessa dessubjetivação
do tempo, reclamável, talvez, por filosofias
marcadamente antropocêntricas, tem, ao contrário, a
meu ver, um ganho de qualidade estética. De um lado,
podemos nos recolher na interioridade de um Kairós
que remete a um universo contínuo de qualidades,
primeiridade pura, constitutiva elementar do conceito
de consciência em Peirce, alheando-nos da vontade de
um querer que mobiliza a reação do mundo. Trata-se de
uma experiência que demanda, para sua consideração
objetiva, e não meramente psicológica, uma lógica das
possibilidades, que irá incorrer na obra peirciana em
uma filosofia genética, aquela que deve reunir
suficiente potência teórica que permita formular para si
questões de origem, não apenas relacionadas a uma

arqueologia do saber379, mas, também, sobre uma
ontologia cosmo-originária.

377 Consultar a respeito desse conceito o cap. III deste volume.
378 Ver também Houser (2014).
379 Curiosamente, uma expressão frequente em filosofias nominalistas.
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Não são poucas as passagens na obra de Peirce
que atribuem a essa experiência o caráter originário de

toda heurística380. Nesse sentido, reputo que a
desconsideração da Cosmologia de Peirce, ou mesmo
sua negação como importante capítulo de sua obra,
acaba incorrendo na renúncia em pensar a genética de
suas categorias, pagando-se o alto preço de assumi-las
dogmaticamente no interior de uma filosofia que
poderia receber muitos selos, menos, penso eu, o de ser
dogmática. A Cosmologia de Peirce requer, para seu
estudo, a meu ver, o abandono do seguro conforto da

lógica dedutiva381, aceitando-se o desafio de se pensar

de modo conjectural uma lógica das possibilidades382.
Como recompensa, nela se encontrará a mais radical
demonstração do que seja uma filosofia genética, como

também queria, a propósito, Schelling383, por quem

Peirce alimentou grande admiração384.

Permito-me novamente retomar o ganho poético
da distinção entre Chronos e Kairós, observando que,
para a percepção de qualidades dos objetos do mundo,
necessitamos abandonar as mediações conceituais que
deles selecionam sempre aquilo que recebe nomes,
deixando de lado justamente o que não pode ser
generalizado porque idiossincrático, singular e, por
assim ser, não pode integrar classes de predicados que
sustentam substantivamente nossa linguagem. Abdicar
das mediações de terceiridade é abster-se da percepção

do Chronos, facultando perceber as coisas sem nome385,
que, em verdade, constituem o objeto mais genuíno da
criação artística. Essa percepção do que não interessa
ao conceito pode se fazer por uma consciência de
presentidade, em que o Kairós é uma espécie de fluir
vertical pela descontinuidade do presente de um

380 Cf. CP 6.452–491; EP 2, p. 434–449.
381 Ver uma perspectiva muito interessante em Kaag (2013).
382 Cf.CP 6.219.
383 Confira-se o conceito de filosofia genética em Schelling (1988, p. 30).
384 Consultar também Dilworth (2011).
385 Cf Ibri, 2020a, volume I desta obra, cap. II.
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Chronos que, indiferente às representações de suas
qualidades, flui horizontal e fatalmente do passado para
o futuro. A sensibilidade do poeta deveria agradecer,
suponho, a generosidade de um Chronos que, ao dispor
em si do hiato do presente para a participação do
princípio do Acaso na existência, oferece, também, o
espaço objetivo onde o Kairós pode resgatar aquele
resíduo de realidade não generalizável e que a rede
lógica das mediações tem necessariamente de pôr à
margem para que sua função de iluminar
preditivamente o futuro seja possível.

Creio que essa representação do tempo subjetivo
como vertical à horizontalidade do tempo objetivo, como
mostra de modo simples o esquema a seguir, é útil para
tornar o conceito de presentidade, sobre o qual Peirce
insistiu, conciliável com essa introdução que aqui faço das
distinções entre Chronos e Kairós.

Não obstante a filosofia de Peirce não dispor de
uma reflexão sobre arte sequer próxima do nível em que
tratou suas demais doutrinas, considero seu sistema teórico
extremamente profícuo para esse desenvolvimento
temático, mormente no que respeita a uma ontologia da

arte386, uma vez que essa reflexão teria por ponto de

partida a natureza ontológica das coisas sem nome387.

Que papel a Arte desempenha na construção de
mediações que não podem ser concebidas dentro de

386 Para outras perspectivas, consultar, por exemplo, Parret (1994) e
Dilworth (2010).
387 Desenvolvi um esboço nessa direção em Ibri (2020a, volume I desta
obra, cap. II).
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formas lógicas típicas da terceiridade, uma vez se
originarem de elementos da experiência que repugnam
qualquer generalidade? Essa questão eleva a atividade
artística para além da produção de signos conducentes à
mera fruição lúdica, a qual seria, como tenho dito em

outras ocasiões388, uma espécie de repouso do
guerreiro, um breaking point em nossa exaustiva

missão de problems solvers389. Haveria nela, nessa
suposta função mediativa, uma conotação moral e,
deste modo, afetante da conduta? Deixarei por ora,
todavia, essas considerações, para antes tratar do
caráter ético do Pragmaticismo de Peirce.

2 A Veia Ética do Pragmaticismo

O início da filosofia madura de Peirce por uma
Fenomenologia, como afirmei no início desse texto, se
inicia por um estar no mundo, comprometendo-a com
todo o universo da experiência. Tal genética não implica
em qualquer concessão a um empirismo tal qual
formulado no século dezoito e propriamente criticado por
Kant. Toda interpretação, para Peirce, convém assinalar, já

envolve formas fenomênicas de experiência390.

Distante, assim, de qualquer escola sensacionalista
e de uma interpretação empirista de sua Fenomenologia, o
caráter originário do pensamento peirciano, na medida em
que envolve experiência interpretada que se torna o
próprio curso da vida, já nasce como uma filosofia da
conduta, ou seja, ela já se torna geneticamente
pragmática. É natural que tal comprometimento com o
curso da vida devesse, como de fato o faz, recusar toda
forma de ceticismo que deixasse à margem o modo como
se desenham as ações humanas. Agir, aqui, se faz à luz de
interpretantes reflexionados, a saber, que retornam ao lado
potencialmente público, observável por qualquer mente

388 Cf. Ibri, 2020a, volume I desta obra, cap. II.
389 Ver também Mayorga (2013) e Maddalena (2010).
390 CP 7.527; CP 1.426.
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envolvida nesse universo experiencial. A ação, assim
concebida, torna-se o lado externo que determina
existencialmente o interpretante a ela associado. Conduta,
na forma em que ela é possível de ser generalizada
propiciando sua interpretação cognitiva, consuma a noção

de significado implicada na máxima do Pragmatismo391.
Por conseguinte, o significado dos conceitos, ou,
utilizando o vocabulário da Semiótica, dos interpretantes
lógicos, condiciona a ação. Esse compromisso semântico
entre o lado interno do conceito, sua terceiridade, e seu
aparecer exterior, determinadamente público como
segundidade, perfazendo o que recomenda a máxima do

Pragmatismo, tem em seu fundo um caráter ético392, por
vincular linguagem, cognição, teoria positiva, com
pretensões fáticas, com seu aparecimento exterior como
conduta. Há, aqui, uma regra de harmonia necessária
entre linguagem intencionada e ação dela decorrente, que
o mais simples senso comum reconhece e requer nas
relações humanas.

É também interessante destacar que a máxima do
Pragmatismo sugere um vínculo entre cognoscibilidade e

eticidade393. O lado interno deve aparecer como externo
e, ao fazê-lo, perde sua generalidade indeterminada para
ser determinação dentro de um teatro de reações. Essa
condição é axial para se constituir uma metafísica sã na
qual a terceiridade real possa ser e ser representada. Ora,
essa condição de cognoscibilidade torna-se condição de
eticidade, uma vez que a conduta – na medida em que se
dá na esfera potencialmente acessível a qualquer mente
cognoscente – deve apontar para a verdadeira forma que
promove a ação. Falsas teorias, sobre qualquer recorte da
realidade, e discursos que dissimulam fins
intencionalmente velados têm em comum a quebra da
regra semântica de harmonia entre segundidade e
terceiridade requerida pelo Pragmatismo, na medida em

391 Ver a esse respeito Houser (1998).
392 Consultar também Liszka (2012) e Parker (2003).
393 Cf. Stuhr (1994).
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que suas consequências adentrem o universo aberto a toda

possível experiência e interpretação394.

Vale dizer, a bem da ontologia realista de Peirce,
que esse quesito de harmonia extrapola o que comumente
se costuma denominar verificacionismo das teorias. No
mais das vezes, tal expressão é vazia de qualquer
ontologia e exime os que a empregam de justificar por que
se deva dar a última palavra aos fatos. Esse, na verdade, é
um dos dilemas lógicos cruciais, a meu ver, das
epistemologias nominalistas. O Pragmatismo, de sua vez,
compreendido sob as categorias e tendo sua validade
lógica estendida a uma ontologia legitimada pela simetria
das categorias, pode afirmar essa relação necessária entre
esferas interior e exterior dos fenômenos e comprovar tal
relação nas predições de conduta futura dos objetos. As
formas lógicas, tomadas na sua simetria realista e,
portanto, válidas tanto para os signos quanto para seus
objetos, devem ter permanência futura, aparecendo
determinadamente como história fática acessível a toda
mente experienciadora.

Esse compromisso pragmático entre ser e
aparecer, lado interno constituído pelas continuidades e
lado externo formando elementos discretos por elas
produzidos, cumprem, como afirmei anteriormente, um
quesito necessário de eticidade, a par de sua condição
epistemológica. Porém, o caráter ético de uma conduta
deve estar associado à sua finalidade, para a qual tal
conduta se tensiona. Assim, parece legítimo dizer que a
condição de harmonia pragmática satisfaz uma
condição necessária, mas não suficiente, a saber, a
questão tão conhecida dos estudiosos de Ética e em

particular das Ciências Normativas de Peirce395: qual o
valor moral do fim a que se destina a conduta?

Antes de tentar responder a essa pergunta de
acordo com a filosofia de Peirce, cabem ainda mais

394 Cf. Boero (2013).
395 Cf. Hausman (1979).
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algumas considerações sobre as relações entre
cognoscibilidade e eticidade. É sabido que o quesito
consequências práticas, presente na máxima do
Pragmatismo, significa influência na conduta, e estou
considerando conduta como um conjunto de ações
intencionadas para algum fim. Sob esse ponto de vista,
pode-se entender a máxima de um modo bastante amplo,
pois satisfaz não apenas o aparecer do que está sob as
formas lógicas da terceiridade, como sob os contínuos de
possibilidade que constituem a primeiridade. Das
primeiras, surge uma faticidade que deve denotar algum
hábito no objeto e facultar a constituição de hábitos na
mente cognoscente. Dos contínuos de primeiridade,
resulta faticidade aleatória, que revela a realidade de um
princípio de liberdade, que Peirce denominou Tiquismo
[Tychism], atuante nos objetos.

Essa condição de significação, simultânea à de
cognoscibilidade, como passagem necessária do lado
interno para o externo, pode ser entendida, no plano da
eticidade, utilizando-se um termo heideggeriano, como
a passagem do oculto que se desvela, dando-se ao
conhecimento de outras mentes. Esse é o sentido que
tenho empregado com respeito à expressão
potencialmente público.

Ser é ser cognoscível396 é uma equação
peirciana que cabe ser explorada no plano ético. A
eticidade da máxima está nessa necessidade de
revelação do lado interior – a forma oculta não
participa do diálogo reflexivo com a alteridade do real.

Desvelar-se, no sentido em que se está tratando
o termo, não seria uma generosa concessão para a
alteridade, mas uma necessidade de ser em sentido
pragmático, a saber, de adentrar um teatro de reações
no qual o conceito de ser se defina pragmaticamente
por participar da dialógica reflexividade semiótica entre
mundos interno e externo.

396 Consultar a esse respeito CP 5.257.
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Physis kriptestai philei – A Natureza ama se

esconder – é uma famosa máxima de Heráclito397. Seu
sentido fica confinado a uma era pré-científica, pois parece
ser injusto nos queixarmos da ocultação dos objetos
naturais, face ao sucesso crescente do esforço humano em
conhecê-los. Transportada essa máxima para a conduta
humana, como alguns pensadores o fizeram, ela se
referiria ao plano da Ética – formas ocultas, não obstante,

moldam condutas, como mostra The Fixation of Belief 398

de Peirce. Retome-se esse ensaio399, brevemente, para
tentar exibir sua face de eticidade.

3 Eticidade Pragmática nas Formas de Crenças

The Fixation of Belief, texto de juventude de
Peirce, quando analisado à luz de seu sistema maduro de
doutrinas, pode-se dele ter uma visão mais ampla e, penso
eu, mais profunda de seu significado. Esse fato parece
confirmar a expectativa de que o estudo de textos
específicos do autor, tendo-se, antes, passado pelo
entrelaçamento lógico de suas principais doutrinas,
enriquece a leitura de seus escritos mais precoces. Uma
razão possível para isso é a aquisição de um vocabulário
mais rico e de uma consciência mais aguda que reputo
muito importante do Realismo de Peirce.

Tendo-se em mente os quatro tipos de fixação de
crenças – lembre-se: tenacidade, autoridade, a priori e
científica –, creio ser possível classificar os três primeiros

como dogmáticos400 e o último como semioticamente
dialogante. Utilizo aqui o predicado dogmático para
caracterizar deles uma terceiridade que não dialoga com a
experiência, como os casos de tenacidade e a priori, ou que
o faz privadamente, como o método de autoridade. O
método da tenacidade constitui uma crença que se cristaliza
por ignorar ou se afastar de toda experiência capaz de

397 Fragmento 123.
398 CP 5.358–387; EP 1, p. 109–123; W 3, p. 242–257.
399 A Teoria das Crenças de Peirce é abordada também no cap. XI deste volume.
400 Já os havia classificado assim em Ibri, 2020a, volume I desta obra, cap. X.
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contrariá-la. As crenças a priori, de sua vez, não podem
exibir as formas nas quais creem, porque elas estão além de
toda experiência possível. Em ambos esses tipos de crenças
há o truncamento do diálogo semiótico com uma realidade
que implementaria a vivacidade e atualização da forma
lógica da crença. Ambas não modificam conduta porque
nada podem aprender, tomando-se aqui o conceito de
aprendizagem sob a ótica do Pragmatismo. Evidentemente,
crenças a priori podem criar discursos cuja pretensão de
veracidade alimenta-se da ilusão expressa pela metáfora da

pomba de Kant401 – seus objetos inacessíveis não podem
reagir ao que deles se afirma.

Interessante é perceber que malgrado sejam
crenças que não se credenciam pelo diálogo semiótico
potencialmente renovador de suas formas, elas
permanecem moldando a conduta, em um aparente
preenchimento da condição de sentido pragmático.
Contudo, a crença tenaz será vítima de seu isolamento
experiencial, sendo quase impossível ser partilhada para
além de um pequeno e fechado grupo. As crenças a priori,
que sustentam, por exemplo, discursos teológicos, criam
dentro de seu âmbito, no mais das vezes, uma moralidade
baseada em recompensas transcendentes – há uma
faticidade histórica abundante de exercício de poder e
crueldade nelas baseada. A crítica de Kant à metafísica
não científica não era tão somente epistemológica, mas,
pode-se supor, trazia em seu bojo, também, o alerta
iluminista contra o possível terror da autoridade que se
autocredenciava por formas ocultas.

Muito mais se poderia dizer sobre essas duas
formas de crença, mas, para os fins deste capítulo, basta-
nos pensar como elas não dialogam com a experiência, e
consequências práticas implicam em sua renovação
reflexionada por um diálogo semiótico dinâmico e
constante, entre mundos interno e externo. Estacionar em

401 Kant, 1978, A5, B9.
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qualquer um desses mundos é truncar o curso de

aprendizagem constante requerido pelo Pragmaticismo402.

O método da autoridade, quando não decorre
das crenças a priori que com ele têm estreita
proximidade, privatiza sua relação com a experiência e
não partilha os interpretantes que dele decorrem. Ele

pode ser eficiente, como o próprio Peirce reconhece403,
mas a comunidade que é submetida aos ditames da
autoridade fica marginalizada daquele diálogo. Fins

gerais404 requeridos por uma eticidade pragmática não
soem ser atingidos por esse método.

Por fim, as crenças científicas se credenciam
pelo seu caráter público, seja no que respeita às formas
que estruturam suas teorias, quanto aos objetos a que se
referem, abertos à visitação comum. Sua genética das
mediações, dos interpretantes, é partilhada de modo
que as crenças se justifiquem por sua incessante
interação com a experiência. Nelas não cabe o oculto, o
privativo, tampouco qualquer modo de autoridade, e
não por outra razão a atividade científica constitui
comunidade genuína, que Peirce poderia legitimamente

denominar comunidade de investigação405.

Essa constituição de comunidade cujo fim é a
busca incessante de representações verdadeiras da
realidade é um dos eixos da inspiração peirciana para
lastrear sua ideia de eticidade. A verdade, como um fim, já

institui uma conduta com ele comprometida406 e, no plano
da comunidade científica, o processo semiótico-dialógico

é o meio pelo qual esse fim pode ser colimado407.

402 CP 8.272 (neste caso, ver trechos referenciados nas notas 240, 299 e
239 deste volume).
403 EP 1, p. 117–118; W 3, p. 251.
404 CP 1.613.
405 EP 1, p. 109–123; W 3, p. 242–257.
406 Cf. Misak (1991, 2002).
407 Esse entendimento ético da cientificidade não parece ter sido apreendido
por Apel (1981), que acusa Peirce de praticar uma filosofia cientificista.
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4 A Incessante Busca da Forma

Uma filosofia genética não pode admitir uma
forma como origem, sob pena de adotar um início
dogmático. Pode-se conceituar ontologicamente genética
toda filosofia que permite pensar o estado zero, de
absoluto Nada, como afirma Peirce em sua Cosmogênese.
Nesse contexto, é historicamente interessante resgatar a

crítica de Hegel408 a Schelling em sua Fenomenologia do
Espírito, onde a famosa passagem, De noite todos os gatos
são pardos, recusa a não forma genética do Absoluto,
presente na Filosofia da Identidade schellinguiana. Hegel,
de sua vez, parte da realidade da Razão divina, que sugere
pensar um possível retorno ao dogmatismo metafísico
criticado por Kant.

Peirce é, nesse aspecto, totalmente adepto de
Schelling, conforme mostra sua Cosmogênese. As
categorias surgem evolucionariamente na direção da
Forma da Terceiridade, e aqui cabe, à luz desse
conceito de forma, admitir que tanto a primeiridade
quanto a segundidade não têm forma, mas são apenas
modos de ser do que cosmicamente é liberdade e
existência. Todo o curso da evolução se dá na direção
da constituição da terceiridade, a saber, de leis e hábitos
que atuam como mediações que garantem a
continuidade da forma como realidade e, deste modo, a
inteligibilidade do Universo.

Talvez possa parecer estranha a afirmação de que a
primeiridade seja destituída de forma, mas, tomado o
conceito de forma como uma rede de relações lógicas tal
como estruturam hábitos e leis, o caráter lógico da
primeira categoria está associado apenas a possibilidade:

Primeiridade é o modo de ser que consiste em seu
objeto ser positivamente tal qual é sem
consideração a nada mais. Isso somente pode ser
uma possibilidade. Pois, enquanto as coisas não
agem umas sobre as outras, não há sentido ou

408 Hegel, 1976, § 16.
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significado em dizer que elas possuem qualquer
existência, a menos que isso signifique que elas
são de tal modo em si mesmas que possam, talvez,

vir a se relacionarem com outras coisas.409

Possibilidades, em seu caráter geral, constituem

continuidades410 sem forma em face da ausência de regras
que pudessem condicionar suas réplicas como segundidade:
Acaso puro produz apenas eventos independentes.

Fenomenologicamente, conforme dito anteriormente,
qualeconsciência, na qual a primeiridade é manifesta, é uma
experiência cujo predicado lógico é sua unidade como
contínuo de possibilidades. Qualidades de sentimento,
enquanto pura experiência de primeiridade, têm a unidade
de uma continuidade sem formas. Compare-se, de modo
exemplarmente simples, o contínuo de um plano e o
contínuo de todos os triângulos possíveis de serem
construídos sobre ele. No primeiro caso, a continuidade não
tem forma; no segundo, há, ao menos, uma regra geral que
impõe a condição de possibilidade de uma figura

geométrica ser triangular411.

Interessante é percorrer a filosofia de Peirce e
notar nela, pelo seu caráter genético, uma onipresença
do vetor da não forma para a forma. Ontologicamente,
não é outro o direcionamento da Cosmogênese. Do
mesmo modo, nesse sentido, identificam-se os
processos de semiose, abdutivos, de constituição do
universo simbólico, seja humano, seja natural, pelas
generalizações advindas de um diálogo com a
alteridade na construção de mediações. Há em comum
entre eles a passagem da generalidade do sentimento
para a generalidade da inteligência que o incorpora,
como de fato faz o caráter triádico da terceiridade.

409 CP 1.25.
410 Consultar a esse respeito CP 4.172 e também CP 5.526–532; 7.209.
411 Acerca do conceito de continuidade em Peirce, consultar, por exemplo,
Moore (2007) e, em outra perspectiva, Lane (2011).
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Vejo importante também, associar, de gênese, as
duas faces da primeiridade, a saber, o seu modo de ser
interior, como unidade das qualidades de sentimento, e
seu aparecer exterior, como diversidade, tal qual, a
propósito, deveria ser, uma vez que a essa categoria se
aplicaria apenas o que Peirce denomina lógica da

liberdade412 ou das possibilidades: “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”413. Aqui lembro de como as
coisas sem nome, o irregular que repudia o conceito,
inspiram justamente os artistas, os que sabem se
entregar ao Kairós porque ele generosamente oferece a
unidade no que aparece como fragmento. Não apenas
eles, artistas, mas todos os que vivenciam, na
experiência estética, o resgate de uma unidade de
natureza interior, na qual a comoção trazida,
exemplarmente, pela Ária na corda sol de Bach, sugere

uma nostalgia de origem414, utilizando-se uma
expressão de Schelling. O entendimento mais profundo
desse resgate é proporcionado por se ter tomado com
boa vontade crítica o estudo da Cosmologia de Peirce.

A reflexão sobre o vetor que nasce da origem da
espontaneidade sem forma da primeiridade para a forma
da terceiridade, passando pelo teatro da existência dado
pela categoria da segundidade, conduz a um princípio
heurístico cuja abordagem torna-se proibitiva em face do
espaço reservado ao presente capítulo. Mencioná-lo,
contudo, permite lembrar, a meu ver, que a filosofia
peirciana pode ubiquamente ser predicada de heurística, e
os modos de passagem dos contínuos de possibilidade

412 Cf. Ibri, 2015a, p.112.
413 CP 6.265; EP 1, p. 348; W 8, p. 180–181. Passagem, a propósito, citada também
nos capítulos III e V deste volume, nos trechos referenciados nas notas 88 e 188.
Sua redundância aqui cumpre o papel de ênfase na argumentação.
414 O conceito de nostalgia aparece na obra de Schelling como uma espécie de
obscura saudade intransitiva em relação ao Absoluto, origem de todo o Universo.
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para os de quase necessidade415 sugerem uma reflexão
sobre as distintas, não obstante correlatas, semioses
promovidas pela arte e pela ciência, vistas com foco em
uma ontologia de seus objetos.

5 A Forma Viva do Admirável

Considere-se, como se sabe, que de acordo com
Peirce a “Estética é a ciência dos ideais, ou daquilo que é

objetivamente admirável sem qualquer razão ulterior”416.
Observemos as seguintes passagens de sua obra:

O objeto admirável, que é admirável per se deve,
sem dúvida, ser geral. Todo ideal é mais ou menos
geral. Pode ser um estado complicado de coisas.
Mas deve ser um ideal único; deve possuir
unidade, porque é uma ideia, e a unidade é

essencial em toda ideia e todo ideal.417

Por consequência, o pragmaticista não faz com
que o summum bonum consista em ação, mas o
faz consistir no processo evolucionário pelo
qual o existente encarna mais e mais aqueles
gerais aos quais, acabamos de dizer, estão
destinados, que é o que nos esforçamos por

expressar ao chamá-los de razoáveis.418

À luz dessas passagens, parece-me legítimo
dizer que razoabilidade, como fim geral último da Ética
e como summum bonum, poderia ser representada por
um diagrama pragmático, a saber, uma forma semiótica
dinâmica, tensionada para sua exterioridade, como
devem ser as formas que não se ocultam, mas que
realizam sua potencialidade na direção de um
crescimento contínuo. Penso que a admirabilidade que
Peirce lhe atribui está no caráter de sua forma que
proporciona não somente a unidade interior de uma

415 Cosmicamente, o Acaso está sempre atuante junto com a Lei.
416 CP 1.191.
417 CP 1.613, grifos do original.
418 CP 5.433.
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experiência estética quando se a contempla, mas
também na sua efetividade como prática de vida,
portanto, em seu caráter pragmático onde os seres que a
têm como fim contribuem comunitariamente para seu
crescimento. Comunitariamente, porque essa é, ao fim
e ao cabo, a natureza social do vetor de busca de
formas mediadoras. Crescimento, por efeito de
exercício de liberdade criadora – o efetivo exercício das
três categorias, onde a primeiridade tem papel genético,
sem o que, aludindo ao esquema de The Fixation of

Belief419 de Peirce, as formas tendem a ser tenazes,
autoritárias ou transcendentes, ocultas em seu
dogmatismo e fontes de toda possível crueldade que
está potencialmente implicada na natureza de fins
sempre privativos, mesmo aqueles encobertos por
vestimentas sociais. Valho-me do termo crueldade para,
de um lado, designar toda ação cujo fim último estaria
exclusivamente sob a segundidade: nele está a conduta
submetida a todos os modos de força bruta. De outro
lado, o termo designaria a cruel solidão final dos
dogmáticos, colhida da inversão do vetor que levaria ao
amplo diálogo semiótico que incorpora a alteridade no
crescimento das formas partilháveis comunitariamente.

6 Àqueles que Não Ainda Experimentaram a Unidade
Genética do Belo

Há um sentido geral nas Cartas de Schiller420,
tomado em seu espírito mais que na letra, que propõe o
adestramento dos jovens na beleza, na experiência
estética que confere unidade e com ela a liberdade
lúdica da Spieltrieb. A par de associar intimamente
criatividade e liberdade, um importante aspecto dessa
obra é de caráter ético: o homem educado a amar a
beleza tende a adotar condutas que tenham esse
predicado. O amor pela beleza talvez se alimente do
privilégio que por vezes temos de abandonar o

419 CP 5.358–387; EP 1, p. 109–123; W 3, p. 242–257.
420 Schiller, 1982.
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Chronos. Ao fazê-lo, afastamo-nos do cotidiano contato
fragmentário com a alteridade e podemos viver a
unidade interior do Kairós, o tempo subjetivo que
apenas flui verticalmente pelo hiato presente do tempo

real. Quando Schopenhauer421 afirmou que a música
era a arte exclusivamente experienciada no tempo,
esqueceu-se, a meu ver, de dizer a que tempo se referia.

Toda unidade vem dessa interioridade sem
forma do mero qualissigno, manifestando sua dimensão
originária de primeiridade. Ela é heurística, geradora de
criações e descobertas; e vale lembrar que, na filosofia
peirciana, ela substitui a unidade sintética do eu penso
kantiano pela qualeconsciência que dá unidade aos
juízos perceptivos. Buscá-la na existência submetida ao
Chronos é concebê-la necessariamente em uma Forma,
porque estaremos sendo convocados a quebrar a força
bruta da segundidade, tornando-a mais razoável. A
Forma que pragmaticamente o fizer de modo
eficientemente geral integrando todos os seres que ela
medeia, terá o predicado da beleza e será legitimada
como admirável.

Talvez estejamos, como comunidade, ainda muito
distantes desse ideal de conduta apregoado por Peirce.
Enquanto tal ideal não se consuma existencialmente por
muitas circunstâncias, não obstante uma vez crendo nele,
busquemos agir em sua direção; podemos vivenciá-lo em
sua expressão interior na unidade da experiência estética.
Bach, Mozart, Brahms e Mahler generosamente sempre
se prontificarão a mostrá-lo.

421 Schopenhauer, 1969, Livro Terceiro.



XIII – Semiótica e Pragmatismo:
Interfaces Teóricas422

Na tradição da filosofia contemporânea, Peirce se
diferencia por diversos matizes. Certamente um deles é o
caráter marcadamente ontológico de seu pensamento; seu
Realismo de colorido escolástico espraia-se por quase
todas as teorias de seu vasto sistema de ideias. As questões
de que se ocupa tal sistema têm sua origem na antiguidade

grega e medieval423, muitas delas nuançadas pelo
problema lógico e metafísico da dualidade entre o
particular e o geral, reposicionando, à luz da ciência
moderna, a velha querela entre Nominalismo e Realismo.
Embora tenha falecido em 1914 e não convivido, portanto,
com as filosofias da ciência e a epistemologia que se lhe
sucederam, ele acentuaria as marcantes diferenças que seu
sistema tem com elas, notadamente, a meu ver, devido a
este caráter realista de sua filosofia. Discordaria, com
certeza, de sistemas filosóficos descarnados de mundo,
confinados ao interior da linguagem e ao método das
ciências, sem os riscos de uma ontologia onde estivesse
concebida não tão somente a alteridade, mas, igualmente,
a realidade dos universais.

De fato, pode-se dizer que no plano dos
fundamentos da ciência as feridas abertas pelo
ceticismo de Hume jamais se fecharam. Parece-me que
o mau entendimento da filosofia crítica de Kant, no seu
resgate da possibilidade de se fazer ciência em face ao

422 Este capítulo é uma versão revista do texto de minha autoria: Semiótica
e Pragmatismo: Interfaces Teóricas, publicado originalmente em:
Cognitio, São Paulo, v. 5, n.2, p. 168–179, 2004.
423 Em NEM III 2, p. 161, Peirce declara: “Li todo trabalho da escolástica
medieval que pude encontrar, depois de ler tudo, de natureza lógica ou
filosófica, que foi preservado dos gregos”.
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ceticismo, gerou exageros nominalistas. A Metafísica
necessitava, de fato, de uma lavagem de método, e isto
o pensamento kantiano proporcionou. Mas a reforma
teórica da Metafísica propugnada por Kant não
significava o abandono do mundo e uma espécie de
recolhimento da filosofia na linguagem.

Segundo Peirce, a filosofia deve se distanciar da

pretensão de ser um exercício de ceticismo424;
preferencialmente deve ela partir, pelo contrário, do
feixe de crenças que são comuns à maioria dos homens
e refletir sobre sua possibilidade lógica, e não apenas,
como faz Hume, psicológica. Seu interesse primordial
terá foco, nestes termos, no senso comum e nas crenças
que guiam as ações. Todo o significado do corpus
teórico de qualquer doutrina está nas crenças que ela
humanamente implanta, influenciando deste modo a
conduta. Este é o sentido geral do Pragmatismo,
princípio filosófico criado pelo autor e que baliza todo
o seu pensamento.

Sob o ponto de vista epistemológico, as teorias
tidas como verdadeiras instauram crenças e guiam as
ações possíveis que se encontram em seu domínio. Há
aqui, também, um casamento entre o Pragmatismo e seu
Realismo de conteúdo escolástico. Crê-se que as regras
implicadas nas teorias sobre o mundo representam regras
reais que atuam sobre os objetos da experiência. O
Realismo ontológico está implicado nas crenças, conforme
expressa Peirce na seguinte passagem:

Uma das principais doutrinas destes homens (os
nominalistas) [...] é aquela herdada das épocas
pré-científicas, segundo a qual toda
generalização é uma mera matéria de
conveniência. O homem científico, de outro
lado, sem teorizar sobre os gerais,
implicitamente defende que as leis são
realmente operativas na natureza, e que a

424 Ao menos no que se refere a um ceticismo metodológico, como o cartesiano.
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classificação que ele tão duramente está

tentando obter é expressiva de fatos reais.425

A menção explícita aos nominalistas como
herdeiros de um pensamento pré-científico traz a crítica
onipresente na obra do autor a esta postura filosófica
que predominou na esmagadora maioria dos sistemas
filosóficos, da Idade Média à contemporaneidade. Seu
próprio Realismo foi alvo de severas autocríticas,
corrigindo deslizes nominalistas em seu pensamento de

maturidade426, submetendo à análise crítica mesmo seu

paradigma de Realismo filosófico, Duns Scotus427. Este

Realismo que se torna progressivamente mais radical428

entrelaça-se com seu trabalho na lógica dos relativos429,
sua lista final das categorias cenopitagóricas e sua

classificação definitiva das ciências430.

O Realismo peirciano, que tenho reputado como
axial em seu pensamento, reflete-se em sua

conceituação de realidade431, na qual se explicitam os
predicados de alteridade e generalidade:

Eles (os filósofos modernos) dizem-nos que somos
nós que criamos as leis da natureza! O que é real
permanece assim se você ou eu ou qualquer
coleção de pessoas opinam ou pensam ser ele
verdadeiro ou não. Os planetas sempre foram
acelerados em direção ao sol por milhões de anos
antes que qualquer mente finita estivesse em um
ser para ter qualquer opinião sobre o assunto.

Portanto, a lei da gravitação é uma realidade.432

425 N II, p.19, grifos meus.
426 Cf., por exemplo, CP 5.457.
427 CP 1.560. Sobre este ponto, examinar Raposa (1984). As relações entre
Peirce e Duns Scotus são objeto da obra de Boler (1963).
428 CP 5.470.
429 Cf. Thibaud, 1975, p. 84–85.
430 Confira-se Parker (2003) e Santaella (1992, caps. 5 e 6). No âmbito desta
classificação, Hantzis (1987) aborda as ciências constituintes da filosofia.
431 Em trabalho anterior, efetuei uma análise detalhada do conceito
peirciano de realidade. Vide Ibri (2015a, cap. 2).
432 NEM III 1, p.165, grifos meus.
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Ainda:

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

pensado são.433

E, finalmente,

O físico certamente afirma que ele encontra fatos
reais, cuja existência não depende mais do
pensamento de qualquer pessoa que a carruagem na
fábula depende da mosca para se movimentar.
Exemplificando, ele sustenta ser isto verdade para as
leis de mistura de cores. Estas leis são realidades que
permanecem o que elas são quaisquer que possam ser

nossas opiniões sobre elas.434

Há nestas três passagens a clara afirmação da
independência da realidade com relação à linguagem,
alternativamente à total dependência da ficção. Sob o ponto de
vista semiótico, dir-se-ia: em um caso há uma relação de
radical alteridade entre signo e objeto, enquanto na produção
do imaginário o ser do objeto é totalmente constituído pelo
signo. É, na verdade, um ponto fulcral para a distinção entre
realidade e criação do espírito: a primeira tem permanência e
alteridade diante da mente; a segunda tem a evanescência da
fantasia. Nesta distinção funda-se a possibilidade, segundo o
autor, do conceito de verdade, estruturado, como bem
recomenda seu Realismo, em uma relação de

correspondência, imperfeita que seja435, entre representação e

realidade ou entre signo e objeto436. Este objeto francamente

433 NEM III 2, p. 881, grifos meus.
434 N I, p. 73, grifos meus. Ver também, CP 1.16, 1.26 e 8.12.
435 Esta imperfeição da relação de correspondência é um dos eixos da
doutrina peirciana do Falibilismo.
436 CP 5.549–573. Singer (1985), parece-me se equivocar ao supor
equivalência entre ficção e realidade porque ambas são capazes de fixar
crenças. Ora, segundo Peirce, somente o verdadeiro fixa crenças e, estrito
senso, não se pode falar em verdade no universo da ficção.
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outro para a mente, como condição de possibilidade da
verdade, associa-se à concepção evolucionária da relação
signo-objeto, caracterizada por uma gradativa aproximação
assintótica da representação em relação ao real. Este aspecto
da obra do autor, que torna íntimas doutrinas epistemológicas e
ontológicas, necessita ser entendido sob um aspecto sistêmico,

nem sempre presente na obra dos comentaristas437. No restrito
espaço deste capítulo, todavia, cabe apenas evidenciar este
ponto de destacamento do objeto em relação à sua
representação como essencial ao Realismo do autor: “a
essência da opinião do realista é que uma coisa é ser e outra

coisa ser representado”438.

O estudo da lógica dos relativos associado ao da

teoria da continuidade439 levou Peirce a identificar
generalidade e continuidade sob o ponto de vista
ontológico. De fato, é opinião enfática do autor que o
estatuto da lei natural como generalidade real é o que
permite o desenvolvimento de previsões corretas do curso
futuro dos fenômenos. A lei, para Peirce, como um esse in

futuro440 é dotada de continuidade espaçotemporal:

continuidade é um elemento indispensável da
realidade, e continuidade é simplesmente o que a
generalidade se torna na lógica dos relativos e,
assim, como a generalidade, ela é [...] a essência

do pensamento.441

A amplificação do conceito de generalidade pelo
conceito de continuidade através da lógica dos relativos

437 Exemplarmente, cite-se Margolis (1993, p. 300-302).
438 N III, p. 86, grifos meus.
439 Em Ibri, 2015a, cap. 4, p. 96-105, realizo a análise desta teoria que
Peirce denomina Sinequismo, do grego synechés, contínuo.
440 CP 5.48.
441 CP 5.436. Armstrong (1980, vol. 2, p. 80-81), sem a relação Realismo-
Sinequismo na obra do autor, classifica-a como um positivismo dialético (sic).
Peirce sempre foi um crítico do positivismo comteano (vide, por exemplo, CP
5.597) e não se encontra em sua filosofia quaisquer traços explícitos ou não da
dialética de extração hegeliana.
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faz com que Peirce reformule, à luz deste novo enfoque, a
questão sobre a realidade dos universais:

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

alguns continua reais?442

Nesta afirmação do Realismo como
continuidade, de fato está implicada a possibilidade do
continuum do pensamento cognitivo e mediativo e seu
correlato, o continuum da espaçotemporalidade do real.
Neste continuum está a possibilidade desta humana e
ubíqua, não exclusivamente um privilégio das ciências,
tendência à descrição do futuro, mesmo que se refira a
fatos quase imediatos: “Cinco minutos de nossa vida
consciente dificilmente passarão sem que façamos

algum tipo de predição”443.

A hipótese da realidade dos continua não faz de

Peirce, contudo, um determinista444 no sentido

ontológico do termo. Sua doutrina do Acaso445, como
um princípio real de aleatoriedade, preconiza que os
eventos da Natureza não estão estritamente sob regras
causais, em uma coexistência entre ordem e desordem,
simetria e assimetria. A Fenomenologia, como ciência
inventariante das classes de experiência, evidencia que
a Natureza apresenta um grau de espontaneidade
responsável pelas suas irregularidades e desvios da lei,

442 NEM IV, p. 343; passagem, a propósito, citada também no capítulo V
deste volume, em trecho referenciado na nota 187 .
443 CP 1.26, citação, a propósito, já constante no trecho referenciado na nota
367 deste volume. Ela redunda aqui como ênfase à ideia em desenvolvimento.
444 Cf. Ibri, 2020a, volume I desta obra, cap. VIII.
445 Denominada por Peirce de Tiquismo, do grego Tyché, Acaso. Esta
doutrina, a propósito, tem sido alvo de interpretações equivocadas, a
exemplo de Cosculluela (1992), para quem o Acaso pode ser subsumido
ao cruzamento (sic) de duas cadeias causais.
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face à imensa variedade que a caracteriza. Aquele
princípio de aleatoriedade, admitido no começo do

século vinte pela física atomística446, faz de Peirce um

pioneiro na doutrina, conforme vários testemunhos447.
Entre eles, talvez o mais notório na contemporaneidade

seja o de Popper448.

Assinale-se, a propósito, esta aproximação
topicamente teórica entre Peirce e Popper, ambos
assumidamente indeterministas, recusando a causalidade
estrita como uma espécie de pesadelo.

Na filosofia de Peirce, a indeterminação no plano
da representação harmoniza-se com seu correlato
ontológico de indeterminação, fazendo corresponder uma
natureza compartilhada de anuviamento entre signo e

objeto. Certamente, verdade449 não poderá ser expressa
por um conceito que a cristalize de modo inexplicável
como algo acabado e final, mercê do prisma peirciano de
bivalência quanto à indeterminação epistemológica e
ontológica; é, neste ponto, muito interessante registrar que
os desvios em relação aos efeitos simétricos da lei são
assimilados por Peirce como espécies de erros naturais.
Da somatória dos erros da ação tipicamente humana às
imprecisões de mensuração das experiências decorre o que
se poderiam denominar erros de representação. Esta é a

446 Max Born (1951, p. 19), um dos pais da ciência contemporânea,
afirmou: “De fato, os desenvolvimentos mais recentes na física quântica,
mostraram que devemos abandonar a ideia de leis estritas e que todas as
leis da Natureza são realmente leis do acaso.”
447 Em Krüger (1990, vol.1, p. 53; vol. 2, p. 376), encontram-se as seguintes
passagens: “Em 1890 encontramos a primeira afirmação filosoficamente séria do
indeterminismo moderno. O autor foi o impertinente (sic) C. S. Peirce e, de início,
dificilmente alguém o levou muito a sério”; e também, “Alguns cientistas e
filósofos converteram-se a uma visão do mundo fundamentalmente indeterminista
ou probabilista, bem antes e independentemente da teoria quântica (por exemplo:
os matemáticos Emile Borel e Richard von Mises, os físicos Franz Exner e Marian
von Smoluchowski e os filósofos Charles S. Peirce e Hans Reichenbach, para
mencionar apenas algumas das mais proeminentes figuras).”
448 Popper, 1972, p.199, conforme trecho referenciado na nota 83 deste volume.
449 Cf. Ibri, 1999.
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base da doutrina do Falibilismo450, que, no ver do autor,
procura desfazer a exatidão do fazer científico:

A mente não científica tem as mais ridículas ideias
sobre a precisão do trabalho de laboratório, e se
surpreenderia bastante ao saber que, excetuando as
medições em eletricidade, a maioria delas não
excede a precisão de um tapeceiro que vem medir

uma janela para um par de cortinas.451

Todavia, os erros da representação e os desvios
do anuviamento do objeto não alteram de modo algum
o caráter da realidade enquanto tal:

Eu não digo que a formulação de Newton sobre a
lei da gravidade está estritamente correta, porque
quando Newcomb estava trabalhando com
planetas inferiores, Mercúrio e Vênus, escrevi-lhe
e chamei sua atenção para o fato de que certos
movimentos de Mercúrio mostram que a atração
não é precisamente o inverso da 2ª potência da
distância mas, antes, é proporcional à potência
-2,01 aproximadamente; percebi que em suas
tabelas, não apenas referentes a Mercúrio, mas
também de Vênus, ele houvera introduzido tal
correção [...] Sem dúvida, todas as nossas outras
formulações das leis são meramente aproximadas;

mas as leis, como elas de fato são, são reais.452

Completando uma tríade ontológica, Peirce

reconhece a distinção entre existência e realidade453, em
que aquela é um modo especial desta; em verdade, a
relação entre as duas é, genericamente, entre o particular
e o geral, entre o discreto e o contínuo, entre o finito e o

450 Cf. Ibri, 2015a, p. 81–85.
451 NEM III 2, p. 897. Almeder (1982) supõe incompatíveis as teorias da
correspondência da verdade e o Falibilismo. Contudo, deve-se ressalvar que na
obra deste autor não se encontra explícita a consideração de que a correspondência
é meramente aproximada, como convém a uma filosofia indeterminista e
evolucionista como a de Peirce.
452 NEM III 1, p. 165, grifos meus.
453 CP 5.503; 6.349; NEM III 1, p. 882.
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infinito ou, utilizando uma terminologia antiga, entre ato

e potência454. Esta distinção entre realidade e existência
entrelaça-se com a tríade categorial da Metafísica de
Peirce: Acaso, Existência e Lei, associadas,
respectivamente a Primeiridade, Segundidade e
Terceiridade. Nunca é demais lembrar que a articulação
entre as categorias impõe que as generalidades do Acaso
e da Lei incidam sobre a determinação particular da
Existência; em outras palavras, equivalentemente, os
modos de ser da Primeiridade e da Terceiridade incidem
no modo de ser da Segundidade.

Na primeira das ciências da filosofia, a
Fenomenologia, evidenciam-se as categorias não como
formas do mundo, mas como modos de ser da aparência e

da consciência455. De sua vez, o Pragmatismo peirciano
não se apresenta exclusivamente como regra lógica para
discernimento do significado dos conceitos mas, também,

como uma relação necessária entre o geral e o particular456

tornando-se o cerne lógico-metafísico de toda sua
arquitetura filosófica. A ausência desta dimensão
ontológica do Pragmatismo que, em outras palavras,
assume que a interioridade indeterminada da potência
deve, sob pena de nada ser, exteriorizar-se no ato dando-se
a conhecer, compromete a interpretação da doutrina,
fazendo com que ela pareça uma regra a priori, verdadeira

e absoluta, desarmonizando-se com o Falibilismo457.

454 Ressalvadas as diferenças entre os conceitos aristotélico e peirciano. Peirce
frequentemente utiliza aqueles termos tão somente à luz desta relação particular-geral.
455 Conforme já considerei em Ibri, 2015a, cap. 1.
456 Cf. Ibri, 2015a, p. 157, onde propus três possíveis formulações da
máxima do Pragmatismo no âmbito da Metafísica.
457 A exemplo do que afirma Michael (1988, p. 346): “Isto nos traz um
importante conflito na filosofia de Peirce. Peirce, como um falibilista, não
aceita qualquer princípio como absoluto. Mas a máxima pragmática,
interpretada como um critério de significação parece ser apenas isto, um
princípio absoluto”. O princípio da máxima do Pragmatismo é, a meu ver,
condição primeira para a possibilidade de qualquer realidade e sua
cognição como positividade: a interioridade tem que se fazer fenômeno
como exterioridade. Daí decorre sua possibilidade no plano do significado.
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Embora Peirce reconheça não ser sua teoria mais
original, preferindo suas pesquisas na lógica dos relativos

e teoria dos grafos458, a derivação da formação das leis
naturais a partir do Acaso, como uma tendência do
Universo à aquisição de hábitos de conduta, abre as portas
para sua teoria evolucionista e para seu Idealismo

Objetivo459, pontos fulcrais para o desenvolvimento de sua

Cosmologia460. A teoria ontológica da aquisição de
hábitos, o Idealismo Objetivo e sua Cosmologia são
considerados os aspectos mais antropomórficos do
pensamento do autor, pelos quais ele foi objeto de muitas
críticas. No entanto, em diversas ocasiões, manifestou-se
francamente convencido do antropomorfismo contido em
todas as teorias tidas como verdadeiras, e esta
característica era consequência inevitável da

inteligibilidade do mundo461, cuja estrutura é relativa à
mente humana, não obstante em relação a ela mantenha

sua absoluta alteridade462. O Evolucionismo peirciano, um
eixo basilar de seu pensamento, afina-se, neste ponto, com
a contemporaneidade das ciências da Natureza, em
particular com a astronomia, a biologia, a história natural,
as geociências etc. A propósito, é interessante citar que o
autor questiona a possibilidade de coerência teórica em
uma filosofia que não tenha um eixo evolucionário: “é
duvidoso se é possível qualquer outra posição filosófica

consistente que não a evolucionista”463.

Este Evolucionismo, que põe em relação
genética Acaso e Lei, evidencia o aumento da
diversidade e da complexificação do Universo. Peirce
afirma em uma passagem de sua obra: “toda
diversidade e especificidade dos eventos é atribuível ao

458 Examinar carta do autor a William James datada de 25/12/1909 (NEM
III 2, p. 872–874). Neste mesmo volume (p. 885, 1908), Peirce afirma ser
a teoria dos grafos sua “chef d'oeuvre”.
459 Analisei também estas doutrinas em Ibri, 2015a, p. 80–82 e 87–96.
460 Cf. Ibri, 2015a, cap. 5.
461 CP 1.316, 5.47; 5.212.
462 CP 5.311.
463 NEM IV, p. 140.
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Acaso”464. O Acaso, este princípio de espontaneidade
da Natureza, é responsável pelos desvios dos eventos
em relação à lei, quebrando a tendência à simetria que
ela provoca, não apenas, como se supõe, na
micromatéria, mas no comportamento da matéria
cósmica, conforme constatam os astrônomos John
Barrow e Joseph Silk:

Uma das características mais extraordinárias de
nosso universo é o fato de ele, apesar de à
primeira vista parecer perfeitamente simétrico,
em um exame mais acurado revelar-se
destituído de uma simetria exata. O universo
em grande escala é quase uniforme, mas não
completamente; as partículas elementares são
quase iguais às suas imagens reversas, mas não
exatamente; os prótons são quase estáveis, mas
não completamente. Teriam as coisas sido
construídas segundo linhas reminiscentes de um
mundo antigo, em que os artífices evitaram
criar estruturas de simetria perfeita para não

ofender os deuses?465

Importa que, sob o ponto de vista do Falibilismo,
as assimetrias do mundo devem impor uma forma à
representação que a descaracterize como determinista.
Assim, as teorias matemáticas probabilísticas
correlacionam-se com a sintaxe do signo, não como uma
medida de nossa ignorância sobre a determinação do

objeto466, mas, pelo contrário, como representação que é
enformada pelo que evidencia a observação. Não à toa, o

464 CP 6.53 e 1.160, grifos meus.
465 Barrow; Silk, 1988, p. XI.
466 Em CP 6.612, Peirce afirma: “o acaso, seja ele absoluto ou não, não é
mera criatura de nossa ignorância. Ele é aquela diversidade e variedade
das coisas e eventos que a lei não prevê.”



298

modelo da distribuição normal ou modelo gaussiano é

tido como “onipresente na Natureza”467.

Dentro deste ambiente de indeterminação dado pela
presença do Acaso, o Universo para Peirce é, contudo,
evolucionariamente teleológico. Sem, evidentemente, poder
cobrar dos clássicos uma postura evolucionária, típica da
inspiração darwiniana do século dezenove, Peirce, contudo,
tece crítica ao determinismo de Hegel:

A Logik intencionou ser um espelho de todo o
desenvolvimento da mente; e Hegel, com todo
aquele romantismo que era característico de sua
época, era, ainda, essencial e determinadamente,
um homem que desejava estar atualizado com todo
aquele desenvolvimento mental. Noventa anos
desfilaram diante de nós desde que a Logik foi
escrita; e o resultado é que ela agora se
autocondena. Em primeiro lugar, o sistema, não em
seu espírito mais verdadeiro e profundo, mas como
ele foi construído, [...] é antievolucionário,
antiprogressivo, pois representa o pensamento
atingindo seu objetivo perfeito. Não há meta
concebível para qualquer vida racional exceto o
progresso para uma meta futura. A Logik supôs
espelhar a história da mente; e seu primeiro passo
dado corresponde a Tales, que há noventa anos atrás
parecia permanecer no limiar do pensamento. Tales,
contudo, viveu apenas há vinte e cinco séculos
passados; e sabemos agora que os homens liam e
escreviam cinquenta séculos antes dele, enquanto o
desenvolvimento da mente iniciou-se incontáveis

eras antes do homem tornar-se homem.468

Ao mencionar uma mente pré-humana, Peirce
não está se referindo diretamente a um Deus criador,

467 Em Barrow; Silk (1988, p. 171), ainda se lê: “A quebra das simetrias
entre as diferentes forças fundamentais é uma manifestação da chamada
quebra espontânea da simetria. Intrigante neste fenômeno é o fato de ele
ilustrar como as leis simétricas, incorporadas em equações podem levar a
resultados assimétricos”.
468 N III, p. 124.
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mas ao caráter mental e primordial da origem e
estrutura do Universo, que funda seu Idealismo
Objetivo monista.

A antecedência evolutiva do Universo em relação
ao homem, as teorias disponíveis sobre a origem da
linguagem como uma aquisição humana no interior da
própria Natureza, tecem um quadro de crescimento e
aprendizagem que sustentam e tornam logicamente
compreensíveis as opiniões do autor, a exemplo de:

Infiro, em primeiro lugar, que o homem
adivinha alguma coisa dos princípios secretos
do universo porque sua mente desenvolveu-se
como uma parte deste universo e sob a

influência destes mesmos princípios.469

E ainda:

Assim, todo conhecimento vem até nós pela
observação. Uma parte é forçada sobre nós do
exterior e parece resultar da mente da Natureza;
uma parte vem das profundezas da mente tal como
vista na interioridade, a qual, por um anacoluto

egoísta, denominamos nossa mente.470

Aqui se evidencia como a construção metafísica
de Peirce, no sentido de uma concepção de mundo,
condiciona suas diversas doutrinas. Desenha-se uma
justificativa de nosso poder heurístico, nossa humana
capacidade em formular teorias verdadeiras.  A lógica
da Abdução, como o autor a chamava, designando o
espaço lógico em que desenvolvemos nossas
conjecturas sobre o mundo, mostra, na opinião do
autor, um intrigante sucesso, isto é, uma frequência
notável de acertos, malgrado sua também alta
incidência de erros. Este espectro de acertos na
formulação de hipóteses verdadeiras merece
justificativa dentro da própria filosofia. Peirce, neste

469 CP 7.46.
470 CP 2.444, grifos meus.
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ponto, discordaria de Popper: uma lógica da descoberta
não pode estar entregue à Psicologia.

Todavia, à luz do sistema de Peirce, esta questão
parece ser circular, uma vez que toda construção
metafísica é, segundo o autor, conjectural e, distante de
qualquer dogmatismo, falível como convém a qualquer
teoria positiva. Não poderá esta construção hipotética,
assim, ser fundamento de uma lógica da hipótese.
Contudo, a questão não é de fundamento, mas de
justificativa não fundacional, que poderia ser concebida
como uma harmonia sistêmica. Assim, há uma
conceituação naturalística e evolucionária da mente que
se harmoniza com sua tarefa heurística, a saber, com
seu trabalho de buscar verdades.

Não nos parece outro o caminho plausível para
se estudar uma lógica heurística. A origem da semiose,
ou seja, a genética dos procedimentos cognitivos, deve
trilhar um caminho não transcendental, a saber, buscar
na interatividade da mente com sua ambiência
evolucionária a justificativa de sua competência de
descoberta. De fato, ao confinar tão somente tal
justificativa em uma espécie de função cega da alma,
expressão que se pode emprestar de Kant, abdica-se de
um tratamento objetivo que ela possa ter para restringi-
la a um subjetivismo afeito à Psicologia.

Deste modo, esta reintrodução do mundo tal
qual propõe Peirce significa entendê-lo como o
ambiente evolutivo da inteligência. Sem se pretender
aqui delimitar o chão teórico de uma lógica da
descoberta ou da Abdução como a denomina Peirce,
pode-se, ao menos delinear sob que rede de doutrinas
ela se desenha.

Junto com a Indução e a Dedução, a Abdução
forma os três modos de argumento lógico que
constituem a Lógica da Investigação Científica para
Peirce. Evidentemente, abrindo mão de toda certeza
absoluta e verdades finais, a par de não se reduzir a um
empirismo tosco, a indução não sofre de um problema
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de fundamento dentro do sistema peirciano, em face do
caráter naturalmente falível de suas conclusões. O
realismo dos universais, ou das leis da Natureza, não
obstante impedido de ser fundamento do argumento
indutivo sob pena de fazer a Lógica ancorar-se na
Metafísica, é, todavia, a hipótese mais forte do
pensamento de Peirce e da qual decorre boa parte de
sua harmonia sistêmica. Um realismo das leis instaura
esta harmonia quando também se acentua, sob o
princípio do Pragmatismo, que o significado das teorias
se situa, para Peirce, em um tempo futuro: todo saber
deve ser preditivo – esta é sua essência mesma. Assim,
há que se admitir um continuum entre os estados de
coisa das experiências presente e futura e este
continuum traduz-se, principalmente, em um princípio
de ordem dado pelas leis ou, na terminologia das
categorias de Peirce, na realidade da Terceiridade.

O Falibilismo é uma doutrina e não um método.
Ele decorre de um sistema teórico que incorpora a lição
kantiana de fazer uma Metafísica fundada na Lógica
sem, contudo, a tarefa hercúlea do sujeito constituidor
de dar forma àquilo que de gênese não a tem, solução, a
propósito, que pode ser comparada a um remédio
alopático eficiente, mas agressivo pelos seus efeitos
colaterais, caracterizados por aquele resíduo de mundo
incognoscível, constituído pela coisa em si.

Assim, uma consequência axial decorre do
Falibilismo de Peirce quando ele propugna que os
limites do saber sejam substituídos pelos limites de sua
precisão. Todo saber é falível porque além de conter a
soma das possibilidades de incidência de variáveis
aleatórias, seja do agir humano, seja dos procedimentos
semióticos de construção das representações, interage
com a erraticidade intrínseca dos fenômenos que impõe
desvios em relação às leis.

Se o Pragmatismo toma como chão do significado
das teorias suas consequências práticas, ou, em outras
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palavras, suas consequências experienciáveis471, preconiza
que resultados aproximados, mas não menos capazes de
balizar a conduta futura têm, por esta razão, garantido seu
caráter semiótico-cognitivo. A cadeia de interpretantes, em
seu fluxo de significação, tem, desta forma, mercê de seu
compromisso com o continuum do pensamento, uma
interatividade com as consequências que pragmaticamente
balizam a conduta futura.

Assim se entrelaçam o Pragmatismo e a
Semiótica. Em ambos está presente esta tensão para o
futuro dos interpretantes e da conduta que a eles se
associa, e que Peirce levou à radicalidade, inspirado,
parece-me, no conceito de experiência possível de
Kant, deixando, contudo, um terreno categorial para o
incondicionado, ampliando o espectro cognitivo
possível dos fenômenos. Na Primeiridade está o ninho
onde a liberdade poderá ter acolhida e, com ela, tudo o
que a ela se associa: sua presença como teor de
indeterminação preditiva do signo, como risco que
impregna a adoção de qualquer conduta humana, como
convite a pensarmos aquilo que é novo, original, como
desafiadoramente advindo de um não tempo onde a
razão está apenas em germe.

Tanto o signo quanto o objeto deverão curvar-se
à inexorável ação do Acaso, deixando de lado a
pretensão de uma mitológica precisão das teorias, a par
de concepções de um mundo pronto, determinado e
submisso a padrões de necessidade lógica que são
distantes do que tem evidenciado o curso histórico de
nossa experiência.

471 Cf. Ibri, 2020a, volume I desta obra, cap. VIII. Veja-se também para
esta relação o excelente capítulo 2 de Hausman (1993).


