
 

 

 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC SP 

 

 

 

 

 

Adílio Ferreira Soares 

 

 

 

 

 

A contemplação à luz da categoria da Primeiridade na Filosofia de Peirce 

 

 

 

 

 

Mestrado em Filosofia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2015 

 



 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

 

 

 

 

Adílio Ferreira Soares 

 

 

 

 

A contemplação à luz da categoria da Primeiridade na Filosofia de Peirce 

 

 

 

 

Mestrado em Filosofia 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Banca Examinadora da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como 

exigência parcial para a obtenção de título de Mestre 

em Filosofia, sob a orientação do Professor Doutor Ivo 

Assad Ibri. 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2015 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SOARES, Adílio Ferreira. 

A contemplação à luz da categoria da Primeiridade na Filosofia de Peirce. São 

Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC SP, 2016. 

 

176 p.  

 

Mestrado Acadêmico (Dissertação) 

Orientação: Prof. Dr. Ivo Assad Ibri. 

 

 

1. Filosofia 2. Peirce 3. Primeiridade 4. Contemplação  

I. Título. 

 

CDD 191 

 
 

 



 

Adílio Ferreira Soares 

 

A contemplação à luz da categoria da Primeiridade na Filosofia de Peirce 

 

Aprovado em:  

 

Banca Examinadora: 

 

 

 

_________________________________________________ 

Prof. Dr. Ivo Assad Ibri – Orientador. PUC-SP. 

 

 

 

_________________________________________________ 

Rogério da Costa. PUC-SP  

 

 

 

_________________________________________________ 

José Luiz Zanette.  

 

 

 

_________________________________________________ 

Antonio José Romera Valverde – Suplente (PUC-SP) 

 

 

 

_________________________________________________ 

Edélcio Gonçalves de Souza – Suplente (USP) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Não basta amar, é preciso manifestar amor.” 
1
 

TEREZA DE LISIEUX (2001, Manuscrito C, p. 283). 

 

 

                                                           
1 A epígrafe escolhida recorda-nos a inexistência factual e a consequente insignificância do amor, se não exteriorizar ideias ou 

sentimentos em “frutos” e “flores”. A nosso ver, recorda-nos, também, o Pragmaticismo de Peirce, doutrina que “[...] é, tão 

somente, uma aplicação do único princípio de lógica que foi recomendado por Jesus: ‘podemos conhecê-los pelos seus frutos’ [cf. 

Lucas 6,44]” (CP 5.402, nota) (cf. IBRI, 1992, p. 119). 
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RESUMO 

 

Este Trabalho tem como objetivo tecer algumas considerações acerca do papel da Contemplação como 

experiência da Primeiridade fenomenológica no interior do pensamento do filósofo norte-americano Charles 

Sanders Peirce. Para atingir esse objetivo, propõe-se uma descrição da Ciência denominada Fenomenologia. 

Fenomenologia ou Faneroscopia é a primeira e fundamental ciência que compõe a Filosofia no interior do 

pensamento sistemático do autor, que também inclui as Ciências Normativas e a Metafísica científica, sobre 

as quais aqui se farão considerações brevíssimas, mas de grande importância. Através do entendimento do 

relevo e do escopo da Fenomenologia de Peirce, focar-se-á de maneira mais detida aquela que constitui a sua 

primeira categoria, a Primeiridade.  Assim, em seguida, aborda-se a experiência de Contemplação como uma 

forma privilegiada da experiência pura de tal categoria, com a descrição de alguns de seus elementos 

característicos.  

 

Palavras-chave: Charles Sanders Peirce. Fenomenologia. Primeiridade. Experiência. Contemplação. 

Qualidade de Sentimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This work aims to make some considerations about the role of Contemplation as an experience of 

phenomenological Firstness within the thinking of the American philosopher Charles Sanders Peirce. In 

order to achieve this objective a description of the Science called Phenomenology is proposed. 

Phenomenology or Phaneroscopy is the first and most fundamental Science that composes the Philosophy 

within the authors’ systematic thinking, which also includes the Normative Sciences and the Scientific 

Metaphysics, on which will be made very brief considerations here, but of great importance. Through the 

understanding of the importance and the scope of Peirce’s Phenomenology, the focus here shall be in a more 

detailed manner on that which is called its first category, Firstness. In doing so, the experience of 

Contemplation shall be dealt as a privileged form of pure experience of such category, with the description 

of some of its characteristic elements. 

 

Keywords: Charles Sanders Peirce. Phenomenology. Firstness. Experience. Contemplation. Quality of 

Feeling. 
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INTRODUÇÃO  

 

“Minha obra se destina a pessoas que desejem pesquisar, os que desejem a filosofia 

mastigada podem buscar outro rumo - há botecos filosóficos em todas as esquinas [...]” 

(CP 1.11 
2
). 

 

Esta Pesquisa visa investigar a natureza da experiência contemplativa no interior da arquitetura 

filosófica 
3
 de Charles Sanders Peirce 

4
, de modo a apresentá-la como uma experiência pura da primeira 

categoria fenomenológica do autor, a Primeiridade. 

Trata-se de um tema novo que carece de literatura tanto no Brasil quanto no exterior. O qual cativara 

nosso interesse através do curso e do Grupo de Estudos sobre Pragmatismo Clássico e Semiótica Filosófica, 

organizados pelo prof. Dr. Ivo Assad Ibri no primeiro semestre de 2011, na Faculdade de São Bento. O que 

resultou em nosso Trabalho de Conclusão de Curso (SOARES, A. F. 2012) e em Comunicação apresentada 

no 15º Encontro Internacional de Pragmatismo (SOARES, A. F. 2013) 
5
.  

                                                           
2 Neste parágrafo, precede o trecho citado: “Minha obra não transmite regras impositivas, mas, tal qual um tratado de matemática, 

apenas sugere algumas ideias e fornece algumas razões para considerá-las verdadeiras. Se o leitor aceitar as ideias sugeridas, será 

porque teve por boas às razões fornecidas, e a responsabilidade é dele. O homem é, essencialmente, um ser social: ser social, 

entretanto, é uma coisa, e ser gregário é outra; declino do papel de guia de rebanho.” Tradução confrontada à de Octanny Silveira 

da Mota e Leonidas Hegenberg (in: PEIRCE, 1975, p. 46, § 2). A tradução do verbo to want na terceira pessoa do presente do 

subjuntivo “desejem”, e não no indicativo “desejam”, como pode parecer mais apropriado, é corroborada por Mota e Hegenberg, e 

se deve à precedência do pronome interrogativo who (que/quem) no original. No lugar da palavra “pesquisar”, Peirce usa to find 

out, que também se poderia traduzir por: “Investigar com escrúpulos”; “inquirir minuciosamente”; “perquirir”.      
3 O termo “arquitetura” fora utilizado em relação à Filosofia de Peirce por IBRI, Ivo A. Kósmos noetós: a arquitetura metafísica de 

Charles S. Peirce. São Paulo: Perspectiva : Hólon, 1992.  
4 Peirce, a nosso ver, ainda não satisfatoriamente estudado no Brasil, nasceu em 10 de setembro de 1839, em Cambridge, região 

metropolitana de Boston, estado de Massachusetts, Estados Unidos. Filho de Benjamim Peirce, Matemático, Físico e Astrônomo 

de Harvard. Além do autodidatismo, em Harvard Charles Peirce graduou-se em Ciências (curso atualmente dividido em Física e 

Matemática) e, posteriormente, especializou-se em Química pela Lawrence Scientifc School. Publicou artigos em revistas e 

redigiu alguns verbetes para dicionários. Conhecia mais de dez idiomas e é hoje citado sob os títulos de: Filósofo, Linguista, 

Filólogo, Historiador da Ciência, Físico, Lógico, entre outros (cf. PEIRCE, 1975. Introdução). Além da Filosofia, possui 

contribuições positivas e significativas para a Matemática, a Gravitação, a Ótica, a Química e a Astronomia (cf. CP 1.3), e escritos 

importantes sobre Psicologia Experimental, Geodésica, Biologia, Engenharia, Econometria, etc. (cf. PEIRCE, 1975. Introdução). 

Peirce é hoje considerado o criador do Pragmatismo e da Semiótica, um dos maiores, ou, “o mais original e versátil dos filósofos 

americanos e maior lógico da América” (WEISS, Paul. 1934, V). Não obstante, faleceu em Milford, interior da Pennsylvânia, em 

19 de abril de 1914, provavelmente de frio (hipotermia), sem registro de cargo definitivo como docente acadêmico (apesar de a 

estabilidade da profissão interessar-lhe), sem dinheiro para comprar remédios à segunda companheira, com tuberculose, tampouco, 

para instalar um sistema de calefação no lar do casal (cf. PEIRCE, 1975. Introdução). Para cobrir gastos, até mesmo com o 

funeral, essa segunda companheira vendeu seus manuscritos à Universidade de Harvard por U$ 500,00 (cf. PEIRCE, 1975. 

Introdução; cf. BRENT, 1998). Peirce, em vida, não publicara nenhum livro. Viu indeferida sua solicitação ao Instituto Carnagie, 

de Washington, a qual visava fundos para a conclusão e publicação de um Tratado de Lógica (cf. PEIRCE, 1975, p. 11). Ainda 

assim, “Ao morrer, em 1914, Peirce deixou nada menos do que 12 mil páginas publicadas e 90 mil páginas de manuscritos 

inéditos [...]” (SANTAELLA, Lucia; MACHADO, I. A. 1999). A maioria dessas publicações ocorreu nos periódicos The Monist e 

Popular Science Monthly (cf. PEIRCE, 1975, p 10). Seu insucesso acadêmico é atribuído a dificuldades em relacionamentos 

interpessoais, às perseguições propagadas pelo rico e influente pai de sua primeira esposa, à oposição da sociedade tradicionalista 

da época à sua separação conjugal, e a dificuldades dos leitores na compreensão de seus textos (cf. PEIRCE, 1975. Introdução). 
5 O interesse pelo tema recebeu novo impulso a partir do curso sobre A Contemplação em Peirce e Schopenhauer, ministrado pelo 

prof. Ibri no primeiro semestre de 2015, na PUC-SP 
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Até onde perseguiu, a presente Pesquisa corrobora a afirmação de Almeida: “[...] a maioria dos 

comentadores de Peirce, e aqui poderíamos citar como exemplos Murphy, Hausman, Rosenthal, Machuco 

Rosa [...], passa direto por essa característica [a experiência de contemplação como pura manifestação da 

Primeiridade], tomando as categorias por absolutamente ubíquas.” (ALMEIDA, Rodrigo Vieira de. 2011, p. 

20, n. 35).  

Almeida, na esteira de Ibri, afirma “[...] que existem experiências de pura primeiridade, cujo exemplo 

mais claro está na experiência de contemplação” (ALMEIDA, R. V. 2011, p. 20). Santaella, por sua vez, ao 

perscrutar a natureza lógica da linguagem visual, alude ligeiramente à Primeiridade da experiência 

contemplativa (cf. SANTAELLA, 2005, p. 213). Algo similar ocorre quando essa autora explica o 

interpretante emocional na Semiótica peirciana (cf. SANTAELLA, 2008, p. 103). Silveira, a seu turno, 

menciona brevemente a Primeiridade implícita no verbo contemplar com o qual Peirce (em CP 5.121) se 

refere à observação desinteressa dos fenômenos na Fenomenologia (cf. SILVEIRA, 2003, p. 64).  

Embora não aborde diretamente o tema da contemplação, já em 1992, Ibri (Kosmos Noetos, cap. 1), 

ao caracterizar a Primeiridade, usa as expressões: “olhar despido de qualquer aparato teórico” (p. 5); “ver 

sem estar a pensar” (p. 6); “um modo poético de olhar” (p. 11); e nota que: 

 

[...] o simples ato de ver a interação entre os outros individuais não é necessariamente uma 

experiência da natureza da segundidade 
6
. A variedade e diversidade da natureza podem ser 

vistas [...] estando a consciência experienciadora sob o modo de ser fenomenologicamente 

primeiro. (IBRI, 1992, p. 27). 

  

Ibri refere-se diretamente à contemplação em 2006b e em alguns artigos posteriores (especialmente: 

2001, 2002a, 2008, 2009, 2011, 2014b 
7
). Assim, esta Pesquisa basear-se-á, sobretudo, nos escritos do 

próprio Peirce e nos citados textos do professor Ibri 
8
. 

Precavemos o leitor, também, de que nossa abordagem do tema limitar-se-á ao pensamento de Peirce, 

de modo que as breves menções à contemplação em outros autores (por exemplo: em Schopenhauer, no 

tópico 3.1.3, e Melo, no tópico 3.1.4), tem caráter meramente ilustrativo ou exemplificador de algumas falas 

de Peirce (e de seus comentadores). Posterga-se, então, uma possível contextualização do tema da 

                                                           
6 Acerca das categorias fenomenológicas de Peirce, Primeiridade, Segundidade e Terceiridade, acompanhar o desenrolar da 

Pesquisa. 
7 Quando se lembra que obras importantes como as Lectures on Ethics, de Kant (KANT, E. 1997), constitui-se de anotações em 

sala de aula feitas por seus alunos, sobretudo, pelo aluno Mrongovious (cf. OLIVEIRA, M. N. 2004. p. 453), além desses artigos, 

justifica-se recorrer, também, ao menos esporadicamente e em pontos de menor relevância, a alguns registros feitos em sala de 

aula durante os cursos ministrados pelo orientador dessa Pesquisa, o prof. Ibri, como por exemplo, anotações sobre algumas  

metáforas elucidativas. 
8 Registre-se: analisamos, também, os trabalhos dos seguintes alunos do prof. Ibri: ALMEIDA, C. R. L. 2011 (diretamente sobre o 

tema da contemplação); MADEIRA, M. S. 2014; GHIZZI, E. B. 2014; ALMEIDA, R. V. 2011 (nos quais a experiência de 

contemplação, no contexto da Primeiridade, é brevemente lembrada).  
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contemplação na História da Filosofia, por exemplo, a partir do pensamento de Platão, Plotino, Tomás de 

Aquino, Santo Agostinho, Schelling, ou outros. 

Como observam Ibri (1992, apêndice, p. 127-133), Mota e Hegenberg (PEIRCE, 1975, introdução, p. 

10), não faltam comentadores a atribuir à obra de Peirce, ou a parte dela: falta de limpidez 
9
, peso 

10
, 

obscuridade 
11

 ou sombras 
12

, ambiguidade 
13

 ou falta de clareza 
14

. Alguns desses comentadores confessam 

haverem se deparado com especial dificuldade para o entendimento da primeira categoria peirciana 

(Conferir, por exemplo, BUCHLER, J. In: PEIRCE, 1978, p. 16, e BOLER, J. F. 1963. p. 122, citados em 

nota, nesta página). O próprio Peirce não nega que “Finalmente, embora seja fácil distinguir as três 

categorias uma das outras, é extremamente difícil distinguir com exatidão e claramente cada uma de outros 

conceitos, de modo a abrangê-las em sua pureza e em seu completo significado.” (CP 1.353 
15

). 

Apesar disso, e da real dificuldade anteposta ao estudo da integralidade da obra de Peirce, por 

exemplo, pelo fato de o autor não haver conseguido em vida publicar nenhum livro
 
(cf. CP 1, Introduction, 

p. 3; cf. PEIRCE, 1975, p. 11) 
16

, há quem enfrente essa “extremamente difícil” missão de “distinguir com 

exatidão e claramente cada” uma das três categorias, “de modo a abrangê-las em suas purezas e em seus 

completos significados” (cf. CP 1.353, citado no § acima), e, auxiliado pela visão dessas “purezas” 

categoriais, vislumbre um coeso sistema filosófico entre os artigos de revistas e manuscritos avulsos de 

Peirce:  

 

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 

                                                           
9 Na Introdução (p. 10) de PEIRCE, 1975, Mota e Hegenberg afirmam: “Peirce, entretanto, nem sempre escrevia com limpidez – 

são apontados como típicos, por conhecedores da obra que nos legou, seus períodos obscuros [...]”. Sem grifos no original. 
10 Ibidem: “Peirce parece, por outro lado, jamais ter tido a intenção de comunicar leveza a seus escritos [...]”.Sem grifos no 

original. 
11 Cf. Ibidem.  
12 BURKS, Arthur (1977, p. 581), por sua vez, adjetiva os escritos peircianos sobre o Acaso Absoluto como “[...] sombrios, 

fragmentários, não desenvolvidos e confusos [...]”. Sem grifos no original. 
13 Na Introdução (p. 16) de sua coletânea de textos (PEIRCE, 1978), baseada nos Collected Papers, Justos Buchler escreve: “A 

categoria da Primeiridade sofre de uma considerável ambiguidade e a Terceiridade de obscuridade”. Sem grifos no original.  
14 BOLER, John F. 1963. p. 122: “A (primeiridade) é a menos clara das categorias [...]”.Sem grifos no original. 
15 Tradução livre do original: “Finally, though it is easy to distinguish the three categories from one another, it is extremely 

difficult accurately and sharply to distinguish each from other conceptions so as to hold it in its purity and yet in its full meaning.”  
16 “Peirce nunca pode finalizar um livro e publicá-lo. 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, numa oportunidade de modificar termos, suprimir palavras ou modificá-las, acrescer sentenças esclarecedoras, notas 

de rodapé etc. Deve-se reconhecer que Peirce não teve essa oportunidade, que caso tivesse assim ocorrido, possivelmente ele teria 

apurado algumas partes de seus escritos, evitando-se 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, nos familiarizarmos com o texto do autor e, de 

outro, talvez o mais importante e que dá início a essa apreensão, quando o texto desperta um sentimento de simpatia em quem o 

estuda.” (IBRI, 2014b, p. 1). Sobre a questão do apegar-se “mais à letra que ao espírito” de uma obra, vale a pena conferir, 

também, o contexto da afirmação: “[...] a plebe dos escritores presta muito mais atenção às palavras que às coisas [...].” (CP 5.399. 

Sem grifos no original, citado em nota no tópico 1.3). 
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mudanças de opinião tal que haveria um primeiro Peirce e outras possíveis faces teóricas que 

se lhe seguiram é se prender demasiadamente na letra, talvez imbuído de estratégias 

dedutivas na busca de contradições, fragmentando uma obra que a meu ver se pautou pelo 

esforço de construir um sistema de teorias que pudesse dialogar com todos os problemas da 

filosofia. [...] 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 que em algumas passagens se efetivará por 

perceber o que deveria ter sido dito e não apenas o que, ao modo estruturalista de análise 

filosófica, apenas se prende à letra. (IBRI, 2014b, p. 1-2). 

 

Trata-se de “um sistema de teorias” (expressão extraída da citação acima) fundamentado nas 

categorias fenomenológicas do autor 
17

. Especialmente, na Primeiridade (cf. IBRI, 2002a). De modo que, se 

for possível conhecer a natureza da contemplação, e comprovar-se a hipótese de que ela (a contemplação) 

configura uma experiência pura da Primeiridade, se haverá contribuído para uma compreensão mais clara 

dessa categoria e, por conseguinte, do edifício filosófico de Peirce. Que o fruto desta Pesquisa seja, então, 

indicar, a quem deseje pesquisar (cf. CP 1.11, epígrafe deste tópico), o sabor do saber 
18

 que impregna a 

filosofia de Peirce.  

É desejo desta Pesquisa, também, lançar as bases para uma futura pesquisa de Doutorado sobre a 

heurística do tema da contemplação no interior da arquitetura filosófica de Peirce. Desse modo, para 

explicitar a coerente articulação entre as diversas linhas de pesquisa emergentes da obra de Peirce, e, 

também, para implicar a variedade temática possível de ser abordada a partir do pensamento do autor 

(incluso o tema desta Pesquisa), e, ainda, para apontar a posição basilar ocupada pela Filosofia entre as 

ciências, apresentar-se-á, sucintamente, no capítulo 1, a classificação das ciências segundo o autor, da 

divisão inicial até o lugar ocupado pela Filosofia (tópico 1.1).  

Para tomar posse de um arcabouço conceitual mínimo que permita identificar a abrangência da 

experiência contemplativa na Filosofia de Peirce, faz-se necessário distinguir, sumarimante, as propostas, 

investigações, ou, objetos de estudo das três divisões da Filosofia segundo o autor, a saber: Fenomenologia, 

Ciências Normativas e Metafísica (tópicos 1.2 a 1.4), com ênfase à primeira, onde nascem as concepções das 

categorias de Primeiridade, Segundidade e Terceiridade.  

                                                           
17 Conferir, por exemplo: Parker, 1998. cap. 2, p. 32-33, quando, ao perscrutar a classificação das ciências, encontra nela uma 

intenção peirciana em justificar aspectos sistêmicos, fenomenológicos e metafísicos, das categorias. No começo de “Kósmos 

noetós” (1992, p. 16), Ibri, por sua vez, refere-se às categorias como “matrizes do sistema peirciano”. Ibri repete a fundamental 

posição dessas matrizes no capítulo um do mesmo livro e, já no apêndice, reitera a necessidade de “uma translúcida urdidura 

lógica entre as categorias” aos desejosos do entendimento sistêmico dos escritos de Peirce (IBRI, 1992, p. 130). M. Lucia 

Santaella, por sua vez, afirma: “Toda a obra de Peirce está alicerçada nessas categorias.” (SANTAELLA, 2005. p. 36, § 2). Nathan 

Houser e Christina Kloesel defendem que a adoção das categorias como esqueleto de toda a doutrina lógica peirciana foi o que a 

conferiu grande unidade (cf. HOUSER, Nathan; KLOESEL, Christina. In: PEIRCE, 1992. v. 1. p. 26). Conferir, também: 

MURPHEY, M. G. 1993; HAUSMAN, C. R. 1993. 
18 A cacofonia gerada entre as palavras “sabor” e “saber” é proposital, e visa ressaltar a proximidade filológica latina dessas 

palavras (consolidação de anotações em sala de aula referentes ao curso de Latim ministrado pelo prof. Dr. Bruno Bassetto, na 

Faculdade de São Bento, em 2010).  
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Focar-se-á, então, a Primeiridade sob seus vieses fenomenológico e metafísico (capítulo 2), 

respectivamente, como uma mera possibilidade em si mesma (tópico 2.1), e como a diversidade casual 

(proveniente do Acaso como princípio ontológico), sem vínculo causal, cognitivo, nas existências (2.2). 

Esses enfoques destacarão os caracteres da Primeiridade em relação aos das Segundidade e da Terceiridade. 

Sobre o palco conceitual erigido nos capítulos antecessores, ou, à luz da Filosofia de Peirce, a  

contemplação se apresentará como uma experiência tipificadora da Primeiridade fenomenológica do autor. A 

princípio (tópico 3.1), discorrer-se-á sobre a possibilidade de experiências tipificarem, isto é, manifestarem 

ou incorporam plenamente os caracteres das três categorias apresentadas no capítulo anterior. Depois, 

sugerir-se-á a experiência do passado como genuinamente segunda, e a experiência de mediar, representar, 

raciocionar, pensar, refletir, como afeita à Terceiridade (3.1.1), para, então, realçar a pureza primeira da 

experiência contemplativa (3.1.2), a despeito da inadequação da linguagem para expressar a totalidade dessa 

experiência, e a despeito, também, do estímulo à contemplação provir de uma visão, audição, ou de maneira 

independe de qualquer sentido empírico (3.1.3). 

Por fim, se sublinhará a qualidade de sentimento, verdadeiro representante da Primeiridade 

fenomenológica, totalmente presente na contemplação, confirmando a experiência contemplativa como 

subsumida de modo puro à primeira classe dos fenômenos (3.1.4). 

Para favorecer a fluência do discurso, optar-se-á por traduzir, no corpo do texto, as citações em 

língua estrangeira. Entretanto, se fará constar em nota os textos originais (cf. ECO, 2003, p. 131) de todas as 

relevantes falas de Peirce, cuja redação remonta a mais de um século passado e, na maior parte das vezes, 

conforme dito, não foi revisada ou preparada para publicação.  
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1. A CLASSIFICAÇÃO DAS CIÊNCIAS 
19

 

 

O presente capítulo não visa explorar pormenorizadamente a multifacetada, embora coerente, relação 

entre as ciências tais quais classificadas por Peirce. Tomando essa relação não apenas sob seu fundamento 

hierárquico (cf. IBRI, 2002b, p. 121), mas também como “uma espécie de divisão de tarefas” (IBRI, 2006, 

p. 250, n. 6), pretende-se, tão somente, promover um afunilamento temático que distinga e destaque o lugar 

da filosofia no sistema científico peirciano e, assim, aponte, também, a posição fundamental ocupada 

Fenomenologia, primeira das subdivisões da Filosofia, na totalidade desse sistema.  

Peirce, a princípio, divide as ciências em três grupos: Ciências da Descoberta, Ciências da Revisão e 

Ciências Práticas. As Ciências Práticas, a exemplo do Direito (Jurisprudência), teorizam com a intenção de 

produzir efeito sobre um objeto de natureza prática (cf. EP 2.458; cf. CP 6.391). As Ciências da Revisão, a 

exemplo de uma História da Filosofia, procuram reunir os resultados das descobertas em grupos a partir de 

semelhanças e, então, erguer uma filosofia da ciência (cf. EP 2.258-259). As Ciências da Descoberta, por sua 

vez, se dividem em Matemática, Filosofia e Ciências Especiais.  

A Matemática, a qual se divide em Matemática da Lógica, Das Séries Discretas e Dos Contínua & 

Pseudo-Contínua, apresenta-se como uma ciência independente, livre, hipotética, que lida com meras 

possibilidades, não determinada por nenhuma outra, enquanto todas as outras ciências dela dependem (cf. EP 

2.259). Dito de outro modo, a Matemática: 

 

[...] é a única ciência puramente hipotética, indiferente quanto a suas premissas expressarem 

fatos imaginados ou observados. É a ciência das conclusões exatas a respeito de estado de 

coisas meramente hipotético. Fundada em premissas não assertivas, não requer nenhum 

suporte experimental além das criações da imaginação. (SANTAELLA, 2005, p. 34). 

 

Nas palavras do próprio filósofo, a Matemática é “O estudo do que é verdadeiro quanto ao estado de 

coisas hipotético. Eis sua essência e definição.” (CP 4.233 
20

). Além dessas definições, Charles Peirce 

também corrobora outro conceito geral de Matemática recebido de seu pai, Benjamin Peirce: “A ciência que 

tira conclusões necessárias” (CP 4.229 
21

). Encarrega-a, então, de estudar o que é e o que não é logicamente 

possível, sem compromisso em afirmar a existência atual dos seus objetos. A conclusiva necessidade lógica 

                                                           
19 Para a breve apresentação da classificação das ciências em Peirce, da divisão inicial ao lócus da Filosofia, neste tópico, 

utilizamos, principalmente, os textos An Outline Classification of the Sciences (EP 2.258) e parágrafos diversos dos Collected 

Papers. Utilizamos, também: SANTAELLA, M. L. 2005. p. 30-53. Ao interessado em um aprofundamento do tema 

recomendamos: A Detailed Classification of the Sciences (CP 1.203-83); LUCAS, Sofia Isabel M. 2003; KENT, B. 1987. 
20 Tradução livre do original (devido ao numeroso uso dessa expressão, doravante ela aparecerá, na maioria das vezes, abreviada 

pelas iniciais: “t.l.o.”): “Mathematics is the study of what is true of hypothetical states of things. That is its essence and 

definition.” 
21 T. l. o. (do trecho grifado por nós): “It was Benjamin Peirce, whose son I boast myself, that in 1870 first defined mathematics as 

‘the science which draws necessary conclusions.’” 
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desses objetos é deduzida a partir dos princípios ou axiomas interiores à própria Matemática (cf. CP 4.233). 

Por esse caráter meramente hipotético, sem compromisso com nada exterior a ela própria, devendo 

consistência apenas às suas próprias proposições, a Matemática diferencia-se das ciências positivas, tais 

como a Filosofia e as Ciências Especiais. 

As Ciências Especiais, terceira ramificação das Ciências da Descoberta 
22

, também chamadas de 

Idioscopia, descobrem ou descrevem objetos da experiência, sendo que, “Para qualquer uma das ciências 

especiais, experiência é aquilo que diretamente é revelado pela arte observacional daquela ciência” (CP 

7.527 
23

), dessa forma, nessas ciências, uma teoria, técnica ou “arte observacional” precede e guia a 

experienciação (cf. Ibidem). As Ciências Especiais, contudo, a partir dos diferentes modos de observação e 

interpretação desses objetos experienciáveis, dividem-se em Ciências Físicas e Ciências Psíquicas (Ibidem).  

As Ciências Físicas, por sua vez, se tripartem em: Física Geral ou Nomológica, Física Classificatória 

e Física Descritiva (cf. EP 2.259). O objetivo da Física Geral é descobrir as leis do universo físico, a partir 

da medição de suas constantes (Ibidem), a exemplo da Lei da Gravidade, na qual Newton induz, a partir da 

observação de uma numerosa porção de fatos, que a atração dos corpos, com força proporcional às suas 

massas e inversamente proporcional ao quadrado de suas distâncias, é uma constante de todo o universo. A 

Física Classificatória, a exemplo da Tabela Periódica e das relações constantes entre seus elementos, sob 

condições específicas de temperatura e pressão (estudadas pela Química), classifica e descreve formas 

físicas gerais, descobertas pela Física Nomológica (Ibidem). Por fim, a Física Descritiva foca, descreve e 

explica objetos individuais descobertos pela Física Nomológica e classificados pela Física Classificatória; 

como o faz, por exemplo, a Geologia.  

Sob curiosa insistência no número três, as ciências psíquicas também constituem uma tríade: Psico-

nomológicas, Psico-classificatórias e Psico-descritivas. Um exemplo das primeiras é a Psicologia, a qual 

descobre “os elementos gerais e as leis dos fenômenos mentais” (EP 2.259). Para exemplificar as segundas, 

apontamos a Etnologia, que classifica “fenômenos mentais cujas explicações se darão em termos de 

princípios psicológicos” (EP 2.260). Já as ciências Psico-descritivas “descrevem fenômenos mentais 

individuais e os explicam em termos psicológicos tomados das duas ciências anteriores” (Ibidem), a História, 

por exemplo.  

Após citar a divisão inicial das ciências segundo o autor, e focar, ainda que brevemente, a primeira e 

a terceira das três divisões das Ciências da Descoberta, respectivamente, Matemática e Ciências Especiais, 

cumpre apresentar, de modo um pouco menos sucinto, o objeto da Filosofia de Peirce, a saber, a experiência. 

                                                           
22 Saltamos a segunda ramificação, isto é, a Filosofia, por tratar-se do assunto do próximo tópico. 
23 T. l. o.: “For any one of the special sciences, experience is that which the observational art of that science directly reveals.” 

Tradução confrontada e mantida idêntica à de IBRI, 1992, p. 4.   
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Antes, entretanto, o leitor é convidado a vislumbrar o quadro a seguir, o qual apresenta de forma 

icônica a proposta deste tópico, qual seja, (1) situar a Filosofia na estruturada classificação das ciências 

segundo Peirce; (2) evidenciar o lugar da Fenomenologia (ou: Doutrina das Categorias 
24

, cf. tópico 1.2) no 

interior da Filosofia; (3) prever o afunilamento temático através do qual se focará o tema central dessa 

Pesquisa: a experiência de Contemplação à luz da categoria da Primeiridade, no interior do sistema 

filosófico do autor:  

 

Ciências

Ciências da 
Descoberta

Matemática Filosofia

Fenomenologia

Primeiridade

Segundidade

Terceiridade

Ciências 
Normativas

Metafísica

Ciências 
Especiais

Ciências da 
Revisão

Ciências 
Práticas

Experiências 
tipificadoras das 

Categorias

A Contemplação

 

 

 

 

 

                                                           
24 As categorias da Fenomenologia são três: Primeiridade, Segundidade e Terceiridade (cf. tópico 1.2 e cap. 2). 
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1.1. O objeto da Filosofia: a experiência 

 

A Filosofia, para Peirce, não se apresenta como uma ciência meramente formal ou especulativa, a 

priori, hipotética, linguista, nominalista ou psicologista, mas como uma ciência positiva 
25

. Diferentemente 

da primeira das Ciências da Descoberta, conforme dito, a Matemática, à Filosofia não bastará o estudo de 

objetos imagináveis, tampouco, das relações possíveis ou necessárias entre esses objetos. Precisará (a 

Filosofia) confrontar o fruto da introspecção, quer seja uma hipótese, indução ou dedução, com algo que lhe 

seja exterior, a saber, os fatos, a experiência diária: 

  

Anteriormente já tinha explicado que por filosofia quero significar aquele departamento da 

Ciência Positiva, ou Ciência do Fato, que não se ocupa em reunir fatos, mas somente em 

aprender da experiência que atua sobre cada um de nós diariamente e a toda hora. (CP 5.120 
26

. Sem grifos no original).  

 

De fato, na Filosofia de Peirce, à experiência compete ensinar, pela ratificação, ou, como em outras 

tantas ocasiões, pelo estímulo à retificação do pensar cognitivo (cf. IBRI, 1992, p. 5; 63, § 6. cf. SILVEIRA, 

2007, sobretudo, p. 208-209): 

  

Estamos continuamente colidindo com o fato bruto. Esperávamos uma coisa, ou 

passivamente a tomávamos por admissível e tínhamos sua imagem em nossas mentes, mas a 

experiência força essa ideia ao chão e nos compele a pensar de modo muito diferente. (CP 

1.324 
27

. Sem grifos no original). 

 

Trata-se, no entanto, da experiência comum, no sentido de cotidiana 
28

, acessível aos homens 

“comuns”, e não das experiências laboratoriais ou campais empreendidas por cientistas desejosos da 

confirmação ou da refutação de teses pré-postas 
29

 (cf. CP 5.120, citado acima nesta p.). As asserções da 

Filosofia de Peirce, curiosamente, são passíveis de prova não apenas por homens adestrados à argumentação 

filosófica, mas também pelo homem mais ligado ao senso comum (cf. CP 1.241), desde que em condições 

físicas e psíquicas normais (cf. SANTAELLA, 2005, p. 33). Assim, a experiência filosófica abarca a 

totalidade do viver, inclusive, a cotidianidade (cf. CP 1.241; cf. CP 5.120):  

                                                           
25 No sentido de uma ciência que, diferentemente do caráter hipotético da Matemática, lida com fatos: cf. CP 1.241; cf. CP 5.120 

(citado logo à frente); cf. SILVEIRA 2003, pp. 60-63.  
26 T. l. o.: “I have already explained that by Philosophy I mean that department of Positive Science, or Science of Fact, which does 

not busy itself with gathering facts, but merely with learning what can be learned from that experience which presses in upon 

every one of us daily and hourly.” 
27 T. l. o.: “We are continually bumping up against hard fact. We expected one thing, or passively took it for granted, and had the 

image of it in our minds, but experience forces that idea into the background, and compels us to think quite differently.” 
28 O senso comum e a experiência cotidiana são revalorizados por Peirce em, por exemplo, CP 1.38. 
29 Aqui, pensamos, por exemplo, na experiência da observação do eclipse de 29 de maio de 1919, realizada em  Sobral, interior do 

Ceará, a qual ajudou a comprovar a Teoria da Relatividade, de Einstein. 
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Seu [da Filosofia] campo de observação é a experiência diária, comum a todos, à medida que 

é comum. Decorre desse caráter comum o privilégio exclusivo da experiência diária para 

observá-los e verificar a validade e a oportunidade das hipóteses filosóficas. [...] Mas se o 

objeto de uma ciência [a Filosofia] é o universo total da experiência, seja ela atual, potencial 

ou generalizada, somente a máxima e irrestrita capacidade de experimentar é solicitada para 

observá-la. (SILVEIRA, 2003, p, 62). 

 

Por voltar-se para as experiências cotidianas, para aquilo que é universal 
30

, geral 
31

, nessas 

experiências, e por não preceder teorias às observações experienciais, a Filosofia distancia-se das Ciências 

Especiais, nas quais, conforme o nome, a atenção se volta para algo especial, particular, que se deseja 

averiguar (cf. IBRI, 1992, p. 4 e cap. 2; cf. SILVEIRA, 2003, p. 62).  

Assim, enquanto as Ciências Especiais partem de uma teoria, técnica, ou método interpretativo para 

dirigirem suas observações, ou para se relacionarem diretamente com objetos factuais exteriores à mente 

humana; em Filosofia, a própria teoria, mediação, método, interpretação, ou o modo pelo qual o conceito é 

indiretamente formado na mente, podem constituir-se em objeto de estudo experienciado: 

  

Para qualquer uma das ciências especiais, experiência é aquilo que diretamente é revelado 

pela arte observacional daquela ciência [...] Mas em filosofia não existe uma arte 

observacional especial, e não existe conhecimento adquirido anteriormente à luz do qual a 

experiência é interpretada. A interpretação em si mesma é experiência. (CP 7.527 
32

). 

 

A Filosofia 
33

, além de não pressupor nenhuma “arte observacional” diversa da cotidianidade, não 

questiona nem distingue a origem (se externa, imprimidas no intelecto pelos sentidos, ou interna, produzidas 

pela própria mente humana) dos objetos experienciados 
34

 (cf. IBRI, 1992, cap. 1, p. 5, § 7) 
35

.  

A experiência, em Filosofia, explicite-se, é comum não apenas no sentido de cotidiana, mas também 

no sentido de universal, geral: “De todos os fenômenos que se impõem como fatos à mente, a filosofia toma 

                                                           
30 Utilizamos, aqui, e no restante desta Pesquisa, o termo universal com a conotação aristotélica:“universal é aquilo que pode ser 

predicado de muitos.” (ARISTOTLE, 1989, p. 26) 
31 Utilizamos aqui, tal como no título e no transcurso do tópico sobre as Ciências Normativas (1.3), o termo “geral” no mesmo 

sentido em que Santaella o utiliza para caracterizar os interpretantes lógicos na Semiótica de Peirce: “[...] interpretantes lógicos 

são gerais. Gerais no sentido de que são meios duráveis, princípios guias para as ações futuras. São ainda gerais porque são 

capazes de operar não com respeito a esta ou aquela coisa ou circunstância, mas com respeito a toda uma classe de coisas.” (2000, 

p. 99).  
32 T. l. o. (confrontada à de IBRI, 1992, p. 4): “For any one of the special sciences, experience is that which the observational art 

of that science directly reveals. […] But in philosophy there is no special observational art, and there is no knowledge antecedently 

acquired in the light of which experience is to be interpreted. The interpretation itself is experience.”  
33 Através da Fenomenologia, a qual, como se verá no tópico seguinte, constitui a primeira ramificação da Filosofia. 
34 Objetos que, antecipe-se, denominar-se-ão, na Fenomenologia (ver nota anterior), fanerons: “Há nada tão diretamente aberto à 

observação como fanerons; […] todo leitor pode controlar a exatidão do que eu vou dizer sobre eles.” (CP 1.286). 
35 As categorias fenomenológicas, descobertas no interior da Filosofia, perpassam indiferenciadamente o mundo interior e o 

mundo exterior, as meras potencialidades e as reais atualidades, na mente humana e no cosmos (cf. PEIRCE, 2008, p. 14; cf. IBRI, 

I. A. 1992, p. 82, § 1-3). 
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como seu objeto o que neles há de comum.” (SILVEIRA, 2003, p. 62). Ora, segundo Peirce, o próprio 

escopo da Filosofia não é outro senão o de “encontrar o que pode ser encontrado naquelas experiências 

universais que confrontam qualquer homem em qualquer momento de sua vida.” (CP 1.246 
36

. Sem grifos no 

original). De modo que, mesmo quando o objeto tomado pela filosofia é o fenômeno, este não é limitado à 

subjetividade de um indivíduo, pois possui elementos comuns, no sentido de universais 
37

 (cf. CP 1.246). 

Explicitado o caráter factual (positivo), cotidiano e, sobretudo, geral (universal) da experiência, 

enquanto objeto da Filosofia de Peirce, parecem mais claras passagens nas quais o autor afirma que “Em 

filosofia, a experiência é o inteiro resultado cognitivo do viver [...]” (CP 7.527 
38

) e, “Experiência é o curso 

da vida.” (CP 1.426 
39

). Ora, a generalidade do que permanece no curso da vida ou do tempo é o fundamento 

da cognição, ou, do aprendizado, o qual não seria possível se todas as experiências fossem apenas subjetivas, 

ou se fossem sempre novas, instantâneas e dessemelhantes 
40

. 

Evidencia-se a expansão peirciana do conceito de experiência 
41

 para fronteiras mais extensas que 

aquelas comumente encontradas nas históricas discussões entre racionalistas e empiristas 
42

, e, ainda, um 

conceito diverso do utilizado na divisão kantiana entre fenômeno e coisa em si, onde a coisa em si, 

independente do fenômeno, seria algo incognoscível (cf. KANT, I. 2010; PORTA, 2002). Diferenciar a 

filosofia de Peirce do transcendentalismo de Kant não é o escopo desta Pesquisa, no entanto, para entender o 

realismo, a ontologia e a epistemologia de Peirce (assuntos dos próximos tópicos) sem incorrer no erro de 

atribuir transcendentalismos ao autor 
43

, vale apontar, brevemente, alguns pontos divergentes entre Kant e 

Peirce.  

                                                           
36 T. l. o.: “Next, passing to Class II, philosophy, whose business it is to find out all that can be found out from those universal 

experiences which confront every man in every waking hour of his life, must necessarily have its application in every other 

science.” 
37 São esses elementos universais, presentes nos fenômenos, que a Fenomenologia buscará identificar (tópicos 1.2; 2.1), e que 

subsidiarão a Metafísica de Peirce (tópicos 1.4 e 2.2). 
38 T. l. o.: “But in high philosophy, experience is the entire cognitive result of living […]”. 
39 T. l. o.: “Experience is the course of life.” Ver, também, CP 4.91. 
40 Abordaremos a temática da generalidade e do tempo em relação à produção do conhecimento no transcurso desta Pesquisa. 
41 Em 3.1, no contexto das experiências tipificadoras das categorias, retornaremos às nuances do conceito de experiência em 

Peirce. 
42 Retornaremos, brevemente, aos lugares ocupados pela experiência no racionalismo e no empirismo ao falarmos, também 

sucintamente, de Descartes e Locke no contexto da Metafísica de Peirce (tópico 1.4). 
43 Goudge (1950), entre as páginas 5-7, acusa de contradição o pensamento de Peirce por aproximar-se, ao menos em parte, do 

transcendentalismo de Kant. Entre as páginas 96-104, Goudge (1950) repete sua visão da proximidade entre o transcendentalismo 

de kant e o realismo nos escritos de Peirce posteriores a 1900. Habermas (1982, p. 215-216), por outro lado, apresenta uma 

interessante interpretação da “lógica da investigação” ou “lógica da ciência” de Peirce (e Dilthey, com reconhecimento das 

diferenças entre esses dois autores) como um recurso distinto do transcendentalismo de Kant. Conferir, por exemplo, o contexto 

em que Habermas classifica a “A lógica da pesquisa de Charles. S. Peirce” como “a aporia de um renovado realismo lógico-

semântico dos universais” (HABERMAS, 1982, Parte II, cap. 5). Conferir, também, os seguintes comentários sobre a Filosofia de 

Peirce, em Habermas: (1) sobre sentimentos generalizados (feelings) e cadências imediatas do sentir (emotions), ambas destituídas 

de intencionalidade; (2) sobre o aspecto duplo das sensações, como eventos psíquicos singulares e imediatos, e como parte do 

processo cognitivo mediatizado; (3) a questão do “objetivismo” de Peirce. (cf. HABERMAS, 1982, p.123, 152 e 155-172).  
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Após Hume haver questionado a causalidade e a indução, reduzindo a necessidade do conhecimento 

à mera associação entre ideias imprimidas no intelecto através dos sentidos, e, assim, impossibilitado o 

conhecimento científico necessário acerca do mundo (cf. HUME, D. 1975; 2009), Kant recobra essa 

possibilidade pela via das categorias a priori 
44

 do espaço e do tempo (cf. KANT, 2010; cf. PORTA, 2002, 

sobretudo, a partir da p. 128), com as quais a razão do sujeito cognoscente viabiliza aquilo que ele próprio 

pode conhecer de modo universal e necessário nos fenômenos (cf. PORTA, 2002, p. 124) 
45

.  

Desse modo, para Kant, os juízos de ciências como a Física (de Newton), por exemplo, são 

verdadeiros porque consideram a parte formal, ou, os dados puros do fenômeno (cf. PORTA, 2002, p. 113), 

os quais são acrescidos pela própria “capacidade de conhecer” (expressão extraída de KANT, 2010. 

Introdução (B), p. 36, § 2), ou faculdade de representação, à “matéria-prima” (Ibidem) do fenômeno, ou seja, 

aos dados sensoriais, ou, àquilo que “recebemos através das impressões sensíveis” (KANT, 2010. Introdução 

(B), p. 36, § 2) (cf. PORTA, 2002, p. 113). Eis, em síntese, a resolução kantiana da aporia de Hume: inverte-

se o foco da investigação científica, do mundo para o sujeito, ou, para o fenômeno, o qual, “[...] de alguma 

forma (pelo menos em parte) [...]” (PORTA, 2002, p. 124.), a racionalidade desse sujeito, transcendendo-o, 

ajuda a formar (ao que Kant - 2010 - denominou “inversão copernicana em Filosofia”).  

Ora, a Filosofia de Peirce, apesar de principiar pelo estudo dos fenômenos (sobre os quais se 

discorrerá no tópico seguinte), recusa a existência da “coisa em si”, ou, da “matéria prima”, quer como causa 

quer como parte integrante dos fenômenos (cap. 2). Ademais, não aceita a existência de nenhuma entidade 

absolutamente fechada em si mesma, incognoscível (Ibidem), tampouco, quaisquer outros entraves ao 

caminho da investigação filosófica (cf. CP 1.135).  

Peirce adjetiva Kant e toda a filosofia moderna como nominalista 
46

 e, sem transcendentalismos (CP 

1.28-34; 4.50; cf. IBRI, 1992, cap. 2, p. 30, § 3; cf. SILVEIRA, 1985 
47

), recupera o valor gnosiológico da 

indução através de seu realismo, fundamentado na Fenomenologia e inspirado no Realismo Escolástico de 

Duns Escotos 
48

. Também por isso, convém, neste ponto, apresentar a posição e a importância da 

Fenomenologia na Filosofia de Peirce, que também comporta as Ciências Normativas e a Metafísica 

(apresentadas nos tópicos logo após o seguinte).  
                                                           
44 Expressão latina utilizada com o sentido de: independente e anterior a qualquer fato experienciado através dos sentidos, e não 

com o sentido cronológico, de um fato que antecede o outro na ordem do tempo, como é usual em Direito, e como Kant distinguira 

na segunda introdução de sua primeira Crítica: KANT, 2010, Introdução B, p. 37. 
45 “[...] em termos kantianos, digamos que o sujeito só pode conhecer (e só pode conhecer a priori) os fenômenos, mas não as 

‘coisas em si’ (Dinge an sich)”. (PORTA, 2002, p. 124). 
46 Tratar-se-á da crítica ao nominalismo no tópico 1.4. 
47 Silveira, L. F. Barbosa da. (1985) rebate interpretações transcendentais da obra de Peirce através, sobretudo, do argumento da 

produção social do signo e da necessidade pragmática da exteriorização do pensamento, cuja verdade se afirma ou se nega na 

Realidade. Examinar, também, o contexto das afirmações: “[...] o absolutamente incognoscível não existe. De modo que a 

manifestação fenomênica de uma substância é a substância [...]” (CP 5.313); e “Aquilo que subjaz um fenômeno e o determina é, 

deste modo, ele mesmo, em certa medida, um fenômeno” (CP 7.569).  
48 Tangenciaremos o realismo peirciano nos tópicos 1.4 e 2.2. 
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1.2. O objeto e a relevância da Fenomenologia 

 

A Fenomenologia, ou, Faneroscopia (cf. CP 1.284), para Peirce, constitui a primeira das divisões da 

Filosofia. Peirce intitula-a, ainda, Doutrina das Categorias (cf. CP 1.280), devido à competência dessa 

ciência em observar e reunir em três grandes classes ou categorias (Primeiridade, Segundidade e 

Terceiridade 
49

) os “elementos logicamente indecomponíveis” (expressão extraída de CP 1.288 
50

), gerais, 

comuns, universais entre as diversas experiências, segundo o conceito de experiência discorrido no tópico 

anterior. Elementos encontrados através do escrutínio dos fanerons. Compreendendo por faneron, ou 

fenômeno, o “[...] total coletivo de tudo aquilo que está de qualquer modo presente na mente” (CP 1.284 
51

), 

ou, ainda, “qualquer coisa presente à mente, em qualquer momento e em qualquer aspecto.” (EP 2.260). Eis, 

em suma, a missão da Fenomenologia: “[...] simplesmente efetuar um inventário de aparências sem adentrar 

uma investigação sobre seu caráter de verdade.” (CP 2.120 
52

). Conforme a síntese de Silveira: 

 

A Fenomenologia, como a primeira divisão da Filosofia é uma ciência estritamente teórica e 

ingênua. Cabe-lhe tão somente contemplar o fenômeno universal e discernir os elementos 

presentes naquela universalidade. A esses elementos, Peirce denominou Primeiridade, 

Secundidade e Terceiridade, ao primeiro correspondendo a espontaneidade; ao segundo, o 

esforço; e, ao terceiro, a generalidade e a lei. Pode-se, também, dizer que a Fenomenologia 

trata das qualidades universais dos fenômenos em seu caráter fenomenal imediato, nelas 

mesmas e como meras aparências. (SILVEIRA, 2003, p. 63). 

  

Para chegar a esses elementos universais, espontaneidade, esforço e generalidade (cf. Ibidem), a 

Fenomenologia, primeiro, simplesmente vê ou observa despretensiosamente os fenômenos, depois, atenta-se 

para seus caracteres similares e dessemelhantes e, por fim, generaliza as similitudes notadas para todos os 

fenômenos observáveis, em uma das três classes ou categoria de fenômenos (cf. IBRI, 1992, p. 6; cf. IBRI, 

2001). De modo que, no espírito do estudante de Fenomenologia: 

  

[...] devem estar quase natural e simultaneamente presentes o talento do poeta, aquele que 

sabe, como ninguém, praticar a ciência nenhuma de contemplar e simplesmente fazê-lo na 

atemporalidade do puro presente, e também o tirocínio do cientista, cuja missão é a 

                                                           
49 No Inglês: Firstness, Secondness e Thirdness. As categorias peircianas, sobre as quais discorreremos de modo mais detido no 

capítulo 2, estão descritas em: Primeiridade, CP 1.300-321; Segundidade, CP 1.322-336; Terceiridade, CP 1.337-349. Para melhor 

compreendê-las, todavia, recomendamos um início de leitura em CP 1.284, e um prolongamento até CP 1.353.   
50 “[...] indecomposable elements, that is, those that are logically indecomposable, or indecomposable to direct inspection.” (CP 

1.288). 
51 Tradução livre do original: “by the phaneron I mean the collective total of all that is in any way or in any sense present to the 

mind [...]” 
52 T. l. o. (do trecho por nós grifado): “[…] that department of philosophy called Phenomenology, whose business it is simply to 

draw up an inventory of appearances without going into any investigation of their truth.” Tradução confrontada e mantida idêntica 

à de IBRI, 2001, p. 69. 
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descoberta de simetrias e regularidades e, por essa razão, tem a mente adestrada para a 

temporalidade, para o juízo e a síntese que não se fazem sem o tempo. (IBRI, 2001, p. 74). 

 

A esse estudante de Fenomenologia, Peirce recomenda uma suspensão dos juízos advindos da 

autoridade 
53

, da tradição, ou mesmo do raciocínio, e o lançar-se numa mera observação, a princípio, 

desinteressada, dos fanerons, sem propor quaisquer considerações sobre os fatos, no mundo exterior às 

aparições da mente. Na voz do autor:  

 

O grande esforço do estudante [de Faneroscopia] é não se deixar influenciar por nenhuma 

tradição, nenhuma autoridade, nenhuma razão ou quaisquer fantasias para supor tal e qual 

devem ser os fatos; e confinar-se à observação honesta e determinada das aparências. (CP 

1.287 
54

. Sem grifos no original). 

 

Desse modo, em si mesma:  

 

Ela [a Faneroscopia] não assume e, mesmo, diligentemente evita explicações hipotéticas de 

qualquer tipo. Ela simplesmente escrutiniza as aparências diretas, e se esforça para combinar 

precisão minuciosa com a mais ampla generalização possível. (CP 1.287 
55

) 
56

. 

 

Desse modo, embora o olhar do estudante de Fenomenologia comungue do “tirocínio do cientista, 

cuja missão é a descoberta de simetrias e regularidades” (IBRI, 2001, p. 74, citado acima), tal olhar difere do 

olhar cognitivo do cientista, enquanto precedido de hipóteses que buscam comprovação empírica, ou 

enquanto sucedido pela inquirição acerca das causas dos fenômenos vislumbrados. O olhar fenomenológico 

sobre as aparências precisa ser despido de qualquer teoria subjacente (cf. IBRI, 1992, p. 5), e não questiona 

ou levanta a hipótese acerca das origens daquilo que aparece à mente, ou seja, se seus objetos de estudo 

nascem no mundo interior ou exterior à mente humana. (cf. IBRI, 1992, p. 12). Assim, pertencem aos 

objetos da Fenomenologia, tanto aquilo que a experiência externa força sobre a mente, por exemplo, um 

objeto real, como os fenômenos produzidos nos sonhos e nas hipóteses matemáticas (cf. CP. 5.41). 

Para atingir esse tipo de olhar, Peirce sugere três faculdades, tal como observa Ibri (1992, cap. 1): a 

primeira requer aprender a despir-se de qualquer tendência que arraste a consciência a uma postura 

mediática, a exemplo do modo como um artista contempla o céu (cf. CP 5.44, citado no início do tópico 

                                                           
53 Ver o princípio da autoridade como método fixador de crenças em PEIRCE, 1975, p. 71-92, com destaque para os trechos 

compreendidos entre as p. 80-81 e 87-88.    
54 T. l. o.: “The student’s great effort is not to be influenced by any tradition, any authority, any reasons for supposing that such 

and such ought to be the facts, or any fancies of any kind, and to confine himself to honest, single-minded observation of the 

appearances.” 
55 T. l. o.: “It does not undertake, but sedulously avoids, hypothetical explanations of any sort. It simply scrutinizes the direct 

appearances, and endeavors to combine minute accuracy with the broadest possible generalization.” 
56 No tópico 1.4 apresentaremos a Metafísica do autor como uma dessas “explicações hipotéticas” evitadas pela Fenomenologia.  
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3.1.2), ou as “aparentes cores da natureza como elas se apresentam” (CP 5.42). A segunda é a capacidade de 

focar “um aspecto específico que estejamos estudando, seguindo-o onde quer que ele possa se esconder [...]” 

(Ibidem), descartando da atenção tudo o mais (cf. CP 5.42), a exemplo do modo como um buldog fixa o 

olhar sobre algo (Ibidem) que lhe ofertara perigo ou oportunidade de alimentação. A terceira faculdade é a 

capacidade de generalização, que conduz à comum ou universal “essência mesma da característica sob 

exame” (CP 5.42). Trata-se de uma essência geral para toda uma gama de aparições.  

Um exemplo dessa terceira faculdade seria a forma como um Matemático, durante uma operação de 

“Produtos Notáveis”, após notar incidências (utilizando a segunda faculdade), percebe generalidades, 

universalidades, redundâncias, similitudes nessas incidências, e as representa com um signo geral (utilizando 

a terceira faculdade), ou, “uma classe de objetos com adequado critério de relevância [...]” (IBRI, 2001, p. 

69; cf. CP 5.42). 

Destaque-se que as generalizações da Fenomenologia não são aquelas dos juízos enfáticos, pois a 

Fenomenologia nada afirma ou nega categoricamente (cf. IBRI, 2001, p. 69). Por isso, “[...] a 

Fenomenologia deveria, antes, ser definida como o estudo do que parece ser, preferencialmente ao estatuto 

daquilo que aparece.” (CP 2.197 
57

. Sem grifos no original). Desse modo, aquelas “mais amplas 

generalizações possíveis” (CP 1.287, citado na p. acima) daqueles “elementos logicamente 

indecomponíveis” (CP 1.288, citado no primeiro § deste tópico) ou “tipos universais” (EP 2.260), que 

“nunca estão ausentes” (expressão extraída de CP 5.41 
58

) nos fanerons (ou, nas aparências), objetos da 

Fenomenologia, nada mais são que as já mencionadas categorias peircianas: 

  

O que eu denomino Faneroscopia é aquele estudo que, suportado pela observação direta dos 

Fanerons, e generalizando suas observações, sinaliza várias classes muito amplas de 

Fanerons; descreve as características de cada uma; mostra que embora elas estejam tão 

intrinsecamente misturadas que nenhuma possa ficar isolada, é, porém, evidente que suas 

características são bastante desiguais. Prova-se, então, sem dúvida, que uma pequena lista 

compreende todas essas categorias mais amplas de Fanerons que há; [...] (CP 1.286 
59

).  

 

Optou-se por traduzir there are por “há”, no lugar de “existem” 
60

, como último termo da citação 

acima, para evitar o equívoco de supor que a Fenomenologia afirma a existência de quaisquer realidades 

                                                           
57 Tradução livre do original (confrontada e mantida idêntica à de IBRI, 2001, p. 69): “[...] phenomenology might rather be 

defined as the study of what seems than as the statement of what appears.” 
58 “Be it understood, then, that what we have to do, as students of phenomenology, is simply to open our mental eyes and look 

well at the phenomenon and say what are the characteristics that are never wanting in it [...]” (CP 5.41. Sem grifos no original). 
59 T. l. o.: “What I term phaneroscopy is that study which, supported by the direct observation of phanerons and generalizing its 

observations, signalizes several very broad classes of phanerons; describes the features of each; shows that although they are so 

inextricably mixed together that no one can be isolated, yet it is manifest that their characters are quite disparate; then proves, 

beyond question, that a certain very short list comprises all of these broadest categories of phanerons there are; […]”. 
60 Conforme o fez, por exemplo, SARACCHINI, 2014, p. 20. 
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exteriores às aparições da mente, quaisquer existências correspondentes ou causais das aparências ou 

fenômenos 
61

. Enquanto Kant (conforme dito em 1.1) defende que o fenômeno forma-se de um “[...] 

composto do que recebemos através das impressões sensíveis e daquilo que a nossa própria capacidade de 

conhecer (apenas posta em acção [sic] por impressões sensíveis) produz por si mesma [...]” (KANT, 2010, 

Introdução B, p.36, § 2), a Fenomenologia de Peirce desocupa-se da indagação acerca da causa, da 

composição, ou da correspondência das aparências em relação a qualquer outra coisa: 

  

A concepção de categoria, no universo da Fenomenologia de Peirce, restringe-se a modos de 

ser das aparências [...] (IBRI, 1992, p. 21, § 1) [...] sem qualquer consideração se isto 

corresponde ou não a qualquer coisa real (CP 1.284 
62

). Ficará claro, pelo que foi dito, que a 

Faneroscopia não tem nada a ver com a questão de até que ponto os Fanerons que ela estuda 

correspondem a quaisquer realidades. Ela religiosamente se abstém de toda especulação 

quanto a quaisquer relações entre suas categorias e os fatos fisiológicos, cerebrinos ou 

outros. (CP 1.287 
63

).  

  

Desejando reservar o capítulo 2 à descrição das três categorias de Peirce, convém, não obstante, neste 

ponto, frisar a relevância dessas categorias para a arquitetura filosófica e a classificação das ciências de 

Peirce 
64

. O próprio método utilizado na classificação das ciências foi o de partir das ciências mais gerais 

para as mais particulares; das mais possíveis e indeterminadas para as mais factuais e determinadas, aspecto 

característico da relação entre as referidas categorias (cf. ALMEIDA, R. V. 2011, p. 13-14). Antecipe-se, 

também, que os eventos relativos às ideias de descoberta e novidade, classificação e generalização, e atenção 

a fatos individuais, observados na classificação das ciências, também apontam, respectivamente, para as 

presenças fundamentais da primeira, segunda e terceira categorias da Fenomenologia. 

De modo que todas as demais ramificações da Filosofia (inclusa a Lógica, terceira ramificação das 

Ciências da Descoberta – cf. tópico seguinte), também extrairão da Fenomenologia os seus substratos 

lógicos (cf. CP 5.39; IBRI, 1992. p. 20): “A Fenomenologia não tem direito de apelar para a lógica, exceto 

para a lógica dedutiva. Ao contrário, a lógica deve ser fundada na Fenomenologia.” (CP 8.297 
65

).  

                                                           
61 Explicaremos, no tópico 2.2, a concepção peirciana acerca das “existências” no mundo. No decorrer desta Pesquisa, tocaremos 

também na noção de realidade em Peirce, a qual, a partir da ideia de resistência, excede o sentido daquilo que está no mundo 

físico. 
62 Tradução livre do original (do trecho por nós grifado): “Phaneroscopy is the description of the phaneron; and by the phaneron I 

mean the collective total of all that is in any way or in any sense present to the mind, quite regardless of whether it corresponds to 

any real thing or not.”    
63 T. l. o.: “It will be plain from what has been said that phaneroscopy has nothing at all to do with the question of how far the 

phanerons it studies correspond to any realities. It religiously abstains from all speculation as to any relations between its 

categories and physiological facts, cerebral or other.” 
64 “A classificação das ciências e, dentro dela, a arquitetura filosófica do autor, estavam inteiramente baseadas na lógica das três 

categorias.” (SANTAELLA, 2005, p. 33, § 4). A expressão “arquitetura filosófica”, conforme dito, aparece, antes, no subtítulo da 

obra de Ibri: 1992. 
65 T. l. o.: “Phenomenology has no right to appeal to logic, except to deductive logic. On the contrary, logic must be founded on 

phenomenology.”  
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Apresentados o objeto e a posição fundamental da Fenomenologia, prosseguir-se-á, doravante, à 

breve descrição do edifício conceitual da segunda das subdivisões da Filosofia, as Ciências Normativas, 

cientes de que: “Essa ciência, Fenomenologia, então, deve ser tomada como a base sobre a qual as Ciências 

Normativas devem ser erguidas” (CP 5.39 
66

). 

 

1.3. O escopo geral das Ciências Normativas 
67

 

 

As Ciências Normativas se dividem em Estética, Ética e Lógica (ou Semiótica – cf. CP 1.444), “as 

quais, investigam as universais e necessárias leis da relação entre Fenômenos e Fins, que podem ser: a 

Verdade, o Correto e a Beleza.” (CP 5.121 
68

). A inter-relação entre esses fins remete ao pensamento de 

Platão (cf. IBRI, 2002b, p. 122-123), de 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 

Verdadeiro, o Bem e o Belo.” (IBRI, 2002b, p. 121) 
69

. 

Em outra passagem, Peirce completa: as Ciências Normativas “se relacionam à conformidade dos 

fenômenos com fins que não são imanentes nesses fenômenos.” (CP 5.126 
70

). Dito de outra maneira, “[...] 

Ciência Normativa é, segundo o autor, aquela das leis da conformidade das coisas com seus fins últimos” 
71

 

(IBRI, 2002b, p. 121).  Dessa breve e generalizante definição já se depreende serem essas Ciências diversas 

da Fenomenologia, a qual, conforme dito, observa e descreve os caracteres gerais dos fenômenos 

desvencilhados de relações com tudo o mais, inclusos quaisquer fins. 

Como explica Silveira, a abordagem escolhida por Peirce (CP 5.120-150) para tratar das Ciências 

Normativas “[...] é a da via negativa pela qual o conjunto constituído pela estética, a ética e a lógica irão 

progressivamente se distinguindo das demais classes de ciências.” (SILVEIRA, 2003, p. 64). Assim, como 

componentes da Filosofia e, logo, derivadas das Ciências da Descoberta, e não das Ciências Práticas (rever 

p. 14), a despeito da nomenclatura, Estética, Ética, e Lógica não lidam, como se suporia, respectivamente, 

com “[...] a efetiva condução da vida, na esfera do agir ou com a produção de obra de arte, no domínio da 

                                                           
66 T. l. o.: “This science of Phenomenology, then, must be taken as the basis upon which normative science is to be erected [...]” 
67 Este tópico não intenta aprofundar-se separadamente em cada uma das subdivisões das Ciências Normativas. Se, em algum 

momento, explicita-se alguma especificidade dessas subdivisões, é com o intuído de apresentar o escopo geral dessas Ciências. 

Para a construção deste tópico foram utilizados, sobretudo, os textos (nessa ordem): (1) The Three kinds of Goodness - CP 5.120-

150. [1903] (2) SILVEIRA, L. F. B. da, 2003. (3) IBRI, I. A. 2002b. (4) SANTAELLA, 2000. (5) Ideals of Conduct - CP 1.591-

615. [1903] (6) PEIRCE, C. S. 1985. (7) ALMEIDA, R. V. 2011, p. 28-42.  
68 T. l. o.: “The second grand division is Normative Science, which investigates the universal and necessary laws of the relation of 

Phenomena to Ends, that is, perhaps, to Truth, Right, and Beauty.” 
69 Ibri destaca a complexidade da relação entre as Ciências Normativas, cuja abordagem exigiria um resgate ao pensamento antigo, 

concomitante a um “[...] remetimento ao todo do sistema filosófico” de Peirce. (IBRI, 2002b, p. 121). 
70 T. l. o.: “These appreciations relate to the conformity of phenomena to ends which are not immanent within those phenomena.” 
71 Podemos nos referir às três ciências que compõem a segunda ramificação da Filosofia tanto pela forma plural quanto pela 

singular (cf. IBRI, 2002b).  
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sensibilidade” (SILVEIRA, 2003, p. 64), ou com técnicas do raciocínio (cf. CP 5.125-127.130). Ao 

contrário, o escopo das Ciências Normativas é teórico e geral, qual seja, a “representação do que possibilita a 

conduta racional.” (SILVEIRA, 2003, p. 64), ou, a busca pelos “elementos essenciais que lhe conferem [aos 

fenômenos] inteligibilidade” (Ibidem, p. 65).  

O adjetivo “racional” e o substantivo “inteligibilidade”, nessas últimas citações, aproximam-se 

semanticamente, a nosso ver, por remeterem ao vínculo entre a atualidade das ações e o propósito (cf. 

SANTAELLA, 2000, p. 95, citado no tópico seguinte), que configura o esse in futuro potencial das 

representações (cf. IBRI, 1992, p. 32-36), do bem lógico (cf. SILVEIRA, 2003) 
72

, do pensamento (cf. 

SANTAELLA, 2000, p. 95, citado no tópico seguinte), ou do interpretante lógico, do hábito, enquanto 

generalidade durável, conforme explana Santaella:  

 

Um hábito é um alvo ou ideal que se solidifica. Se a ação é apropriadamente controlada, o 

que ela produz são hábitos ou interpretantes lógicos finais. Os interpretantes lógicos têm uma 

natureza que ações nunca poderiam ter, porque diferentes das ações e diferentes também dos 

interpretantes dinâmicos que são singulares, individuais, interpretantes lógicos são gerais. 

Gerais no sentido de que são meios duráveis, princípios guias para as ações futuras. São 

ainda gerais porque são capazes de operar não com respeito a esta ou aquela coisa ou 

circunstância, mas com respeito a toda uma classe de coisas. (SANTAELLA, 2000, p. 99). 

      

Não obstante, Peirce aceita haver Ciências Práticas homônimas das Ciências Normativas, embora 

menos gerais, menos teóricas, isto é, mais voltadas a eventos particulares que as primeiras. Desse modo, a 

Ética, por exemplo, enquanto Ciência Normativa, guarda maior generalidade em relação à Ética como 

Ciência Prática, a qual visa à modelagem da conduta:  

 

Finalmente, em adição a esta meditação pessoal no ajustamento de seus próprios ideais, que 

é de uma natureza prática, existem estudos puramente teóricos dos estudantes de ética, que 

procuram determinar, como curiosidade, no que consiste o ajustamento de um ideal de 

conduta, e deduzir, de tal definição de ajustamento, o que a conduta deve ser. As opiniões 

diferem na totalidade deste estudo. Concerne apenas ao nosso propósito presente observar 

que, em si mesma, [a Ética enquanto Ciência Normativa] é uma investigação teórica, 

inteiramente distinta do trabalho de moldagem da própria conduta. (CP 1.600 
73

). 

 

                                                           
72 Embora o tema exceda a pretensão deste tópico, indicamos que as Ciências Normativas, com o bem lógico, parecem se 

relacionar com o pluralismo e a pretensão de manutenção de imparcialidade das teorias, com o indeterminismo ontológico, com o 

falibilismo epistemológico e com a teoria das crenças de Peirce: cf. EP 2.500-2 – Carta de Peirce William James, datada de 25 de 

dezembro de 1909; cf. SILVEIRA, L. 2006, com ênfase à p. 313.  
73 T. l. o. (confrontada e mantida idêntica à de Ivo Ibri, in: PEIRCE, 1985, p. 90): “Finally, in addition to this personal meditation 

on the fitness of one’s own ideals, which is of a practical nature, there are the purely theoretical studies of the student of ethics 

who seeks to ascertain, as a matter of curiosity, what the fitness of an ideal of conduct consists in, and to deduce from such 

definition of fitness what conduct ought to be. Opinions differ as to the wholesomeness of this study. It only concerns our present 

purpose to remark that it is in itself a purely theoretical inquiry, entirely distinct from the business of shaping one’s own conduct.” 
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Embora Peirce não duvide que, salvaguardados os propósitos genuinamente teóricos e gerais, o 

estudo da Ciência Normativa possa favorecer, indiretamente, à correta modulagem da vida prática, pois, 

tomando cuidado em não perder de vista a referida distinção entre investigação teórica e trabalho de moldagem da 

própria conduta, o autor afirma: “[...] eu mesmo não duvido de que o estudo [da Ética enquanto Ciência 

Normativa] é mais ou menos favorável à vida correta.” (Ibidem). Destarte, agir eticamente, no estrito 

horizonte da Ciência Normativa, corresponde a agir de acordo com um fim último e geral, verdadeiramente 

representado (cf. SILVEIRA, 2003, sobretudo, p. 66-75). A correta ou verdadeira representação desse fim, 

por sua vez, une a Ética à Lógica, e a escolha ou admissão desse fim excede os campos de ambas essas 

ciências, vinculando-as à Estética:  

 

Como a Ciência Normativa é, segundo o autor, aquela 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 a 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 qualidade ou um complexo de qualidades que se justifica 

sem razão ulterior. Tal complexo, no ver do autor, é a própria escolha do que seja admirável, 

situando-se, de seu viés, no âmbito da Estética. (IBRI, 2002b, p. 121-122. Grifo nosso). 
74 

 

A identificação do fim último como o Admirável (de acordo com grifo na última citação) visa 

distinguir uma generalidade que, segundo Ibri 
75

, não se limita ao belo particular, empírico, “[...] da sedução 

de um mero aparecer, aprisionado na finitude contingente da temporalidade.” (IBRI, 2002b, p. 122). 

Como derivadas da Filosofia, e não das Ciências Especiais (Rever tópico 1.2), as Ciências 

Normativas visam o que há de comum (no sentido de geral, universal) nas relações entre fenômenos e fins 

(cf. SILVEIRA, 2003, sobretudo, p. 64-65). Em pares fenomênicos do tipo A está para B (A – B), assim 

como C está para D (C – D), e E está para F (E – F), em que A, C e E seriam fenômenos, e B, D e F seus 

distintos e respectivos fins, as Ciências Normativas, a nosso ver, não visariam os fenômenos em si mesmos 

(A, C, ou E), tampouco, focaria os respectivos fins (B, D, ou F), mas olharia para o que há de comum (ou 

geral ou universal) nas relações entre esses fenômenos e seus fins. Esse comum ou geral, no exemplo em 

questão, está representado textualmente pela expressão “está para”, e iconicamente pelo traço “ – ”.  

Espera-se que a formulação do parágrafo anterior possa servir didaticamente, tanto quanto se espera 

que, a partir dela, o leitor não suponha que as Ciências Normativas consideram apenas cognições, 

                                                           
74 A escolha do fim último ou do summum bonum das Ciências Normativas dialoga com as concepções de Peirce acerca dos 

valores (cf. HAUSMAN, 1979). A imbricação entre as Ciências Normativas pode ser mais bem entendida lançando-se mão de 

doutrinas implícitas na citada fala de Ibri, quais sejam: Pragmatismo, Evolucionismo e Sinequismo, em suas relações com a 

temática do tempo (cf. nota 87).  
75 “Assim, um fim último deve ser um fim geral [...]” (IBRI, 2002b, p. 122).  
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representações, ou mediações entre fenômenos e fins. A princípio, para se alcançar, por exemplo, o bem 

ético, de fato se exigirá “a representação dos fins a que tendem as ações” (SILVEIRA, 2003, 68), mas, para 

se agir eticamente, isto é, de acordo com o fim representado, deve considerar-se, anteriormente, a “reta 

vontade”, a qual, em si mesma, não pressupõe nenhuma mediação (cf. Ibidem) 
76

. 

  As Ciências Normativas diferem das Ciências Especiais, também, por valerem-se das experiências 

comuns, no sentido de diárias, cotidianas, e não daquelas experiências específicas, as quais visam fenômenos 

particulares que comprovem ou reprovem teorias prepostas (cf. SILVEIRA, 2003, p. 64-65). Diferem-se, 

ainda, por serem as Ciências Normativas anteriores e mais gerais que as Ciências Especiais. Por isso, o que 

se aprende das primeiras vale para as segundas, mas a recíproca não é verdadeira: “[...] de nada serve como 

comprovação para uma ciência geral o que se obtém no domínio de uma ciência especial, que a pressupõe 

para se estabelecer.” (SILVEIRA, 2003, 65). 

O que fora dito acerca da facticidade da Filosofia (1.2) vale para as Ciências Normativas (segunda 

das divisões da Filosofia). Por isso, a generalidade das Ciências Normativas não sobressairá à da Matemática 

(cf. CP 5.126). Enquanto a Matemática constrói seus próprios objetos e deles infere conhecimentos, as 

Ciências Normativas os colhem nas observações da Fenomenologia (cf. SILVEIRA, 2003, 65). Assim, 

enquanto a Matemática lida com verdades possíveis, devendo coerência apenas às suas próprias premissas, 

sem consideração de quaisquer realidades ou fatos (cf. IBRI, 1992, p. 20-23), as Ciências Normativas “[...] 

estão aptas para mostrarem que o que elas chamam de bem realmente é assim, e que, o raciocínio correto, a 

ação correta e o ser correto, dos quais elas tratam, derivam essa característica do fato positivo e categorial.” 

(CP 5.39 
77

, sem grifos no original). 

O leitor apressado não deve confundir a via negativa escolhida por Peirce para identificar as Ciências 

Normativas, diferenciado-as de outras ciências (cf. CP 5.120-150), com qualquer tipo de niilismo ou 

relativismo (cf. ALMEIDA, R. V. 2011, p. 32). Como bem observou Almeida, acerca da verdade como o 

bem da Lógica, sintetizando a leitura de textos sobre a teoria da investigação de Peirce 
78

, e ciente do 

Evolucionismo e do Falibilismo 
79

 do autor: 

  

Devemos notar também que, para Peirce, a verdade é um processo no qual estamos 

envolvidos durante toda a nossa vida, e que é possível pensar em uma verdade ideal, nunca 

atualizada, posto que se fosse assim seria absoluta, mas que serve como guia para todo 

                                                           
76 No texto citado, Silveira, explica CP 2.153ss. Acerca da dependência da representação de elementos dados em relações duais 

não mediadas, ver, também, no mesmo texto de Silveira, o basear-se dos conhecimentos nos juízos perceptuais imediatos, na p. 76. 
77 T. l. o. (confrontada à de ALMEIDA, 2011, p. 29): “[...] they are able to show that what they call good really is so; and the right 

reason, right effort, and right being, of which they treat, derive that character from positive categorical fact.” A descoberta, no 

interior da Fenomenologia, do fato positivo e categorial, fundamento do realismo de Peirce, será mais bem apresentada em 1.4. Já 

a categoria da Segundidade, que engloba esse fato positivo, será mais bem tratada no capítulo 2. 
78 Tais como A Fixação das Crenças e Como Tornar Claras Nossas Ideias (in: PEIRCE, 2008a). 
79 Sobre essas doutrinas, consultar referências na nota 87 desta Pesquisa, especialmente: IBRI, 1992, cap. 3. 
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pensamento e investigação, na forma de uma esperança no futuro. Dessa forma, afasta-se a 

possível objeção de relativismo. (ALMEIDA, R. V. 2011, p. 32). 
80 

 

Registre-se, também, que as três Ciências Normativas desvelarão uma relação interna a qual apontará 

para um fim triádico (relativo às três categorias do autor - cf. PEIRCE, 1985, sobretudo, p. 94-95; cf. 

ALMEIDA, R. V. 2011, 42-45) e real a motivar, em última instância, a conduta (cf. SILVEIRA, 2003, p. 

66); qual seja: a Razão (com “R” maiúsculo) ou , “[...] como alguma coisa manifestando-se na mente, 

na história do desenvolvimento da mente, e na natureza.” (PEIRCE, 1985, p. 94). Ciente da tão importante 

quanto complexa abordagem dessa última afirmação de Peirce, bem como, da dificuldade inerente ao 

entendimento do entrelaçamento entre as Ciências Normativas, as categorias, o Pragmatismo, o Sinequismo 

e o realismo do autor (cf. CP 2.197, 5.129, 8.255; cf. POTTER, 1997, p. 6; cf. IBRI, 2002, p. 121-123), o 

propósito sumário deste tópico, acerca das asserções deste parágrafo, restringi-se aos seguintes 

apontamentos: 

O Pragmatismo 
81

 de Peirce (cf. IBRI, 1992, cap. 6; 2000a; cf. SANTAELLA, 2000), a ser 

apresentado no capítulo 2, manifesta a lógica na dependência (cf. CP 8.255) e como um caso especial da 

ação ética:  

 

Se o pragmatismo nos ensina que aquilo que pensamos tem de ser interpretado em termos 

daquilo que estamos preparados para fazer, então, certamente a lógica ou doutrina de como 

devemos pensar, deve ser uma aplicação da doutrina daquilo que deliberadamente 

escolhemos fazer. Essa doutrina é a Ética. (CP 5.35 
82

). 

 

De modo que controlar e acertar o raciocínio (ver CP 1.606), isto é, torná-lo verdadeiro ou 

logicamente bom para o alcance dos fins últimos pré-identificados, é uma exigência ou meio para o alcance 

do eticamente bom, isto é, da ação correta, que caracteriza o “homem correto”: “o homem correto é o 

homem que controla as suas paixões, e as faz conformarem-se com os fins que ele está deliberadamente 

preparado para adotar como fins últimos.” (PEIRCE, 2008, p. 202). 

Desse modo, o método pragmático (cf. IBRI, 1992, cap. 6; 2000a; cf. SANTAELLA, 2000) exigirá 

da generalidade das representações lógicas, como condição de significância e de não vacuidade, a afetação 

da conduta, isto é, a “discretização” do geral no particularmente factual, na ação, objeto da ética. Essa ação, 

                                                           
80 Hausman, em diversos trechos ao longo da obra Methaphor and Art (1989), refere-se ao realismo de Peirce em relação a 

variadas formas de relativismo, em relação ao realismo aristotélico e escolástico, ao fundacionismo e ao recente desconstrutivismo 

(de Derrida).  
81 A quem interessar: a primeira das conferências ministradas por Peirce em Harward em 1903 intitula-se “Pragmatismo: as 

Ciências Normativas”.  
82 T. l. o. (confrontada às de SANTAELLA, 2000, p. 97 e IBRI, 2002, p. 121): “For if, as pragmatism teaches us, what we think is 

to be interpreted in terms of what we are prepared to do, then surely logic, or the doctrine of what we ought to think, must be an 

application of the doctrine of what we deliberately choose to do, which is Ethics.” 
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por sua vez, torna-se eticamente boa à medida que se configura a um propósito ou fim último, conforme 

explica Ibri: 

 

Se admitirmos, com o autor [Peirce], 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. (IBRI, 

2002, p.122). 

 

Por conseguinte, a pergunta acerca da identificação desses propósitos - fins últimos para a conduta, 

que se recomendam a si mesmos e não são buscados em vista de nada além - situa a ética na dependência da 

estética (cf. CP 8.255):  

 

[...] um propósito último deverá conter uma qualidade ou um complexo de qualidades que se 

justifica sem razão ulterior.
83 Tal complexo, no ver do autor, é a própria escolha do que seja 

admirável, situando-se, de seu viés, no âmbito da Estética. (IBRI, 2002, p.122). 

 

Segundo Peirce, “[...] não podemos ter nenhuma chave para o segredo da Ética [...] enquanto não 

tivermos formulado o que é que estamos preparados para admirar” (CP 5.36). Ora, compete à ciência da 

Estética determinar “aquilo que constitui a admirabilidade de um ideal” (Ibidem), que pode ser tomado como 

“um alvo absoluto” pela Ética (cf. CP 5.134). 

Harrison defende que a dependência da Ética da Estética é uma das mais originais e brilhantes ideias 

de Peirce (HARRISON, Stanley M. In: POTTER, V. 1997, p. 14. Introduction). Ibri recorda-nos “a 

complexidade do modo como este tema se entretece no interior da filosofia peirciana [...]” (IBRI, 2002, p. 

122) e acusa como “Ainda extremamente mal resolvida a temática do admirável no âmbito dos estudiosos da 

obra peirciana, [...]” (Ibidem).  

Ibri destaca, destarte, que o admirável não pode possuir natureza individual, pois “A recusa de fins 

singulares já havia se configurado no sentido mais amplo do Pragmatismo. Assim, um fim último deve ser 

um fim geral [...]” (Ibidem). Logo, o admirável de Peirce distingue-se de um belo sensorial 
84

 enquanto 

objeto “[...] da sedução de um mero aparecer, aprisionado na finitude contingente da temporalidade.” 

(Ibidem), mas, talvez, esse admirável possa ser compreendido lançando-se mão da “obra dos românticos 

alemães, em particular de Schelling [...]” (Ibidem) e (cf. primeiro § deste tópico) da “obra de Platão, num 

resgate das raízes das relações entre o Belo, o Bom e o Verdadeiro [...]” (Ibidem).  

                                                           
83 Abordaremos a questão da(s) qualidade(s) na experiência estética no capítulo 3, especialmente no tópico 3.1.4. 
84 Para um aprofundamento da relação belo-admirável, bem como, da heurística da estética na filosofia de Peirce, ver: 

MAYORGA, R. M. 2013.  
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Santaella acresce parecer “evidente que um tal ideal [estético] deverá ser compreensivo, mas 

suficientemente vago, um ideal que dá significado e justifica todos os ideais [...]” (SANTAELLA, 2000, p. 

98) e que, “Depois de muitos dilemas, Peirce veio se referir a esse ideal como sendo o crescimento da 

razoabilidade concreta.” (Ibidem).  

Ibri (parafraseando CP 1.615) refere-se a essa razoabilidade concreta como “um vetor de 

generalização que define, por si, uma idealidade final admirável” (IBRI, 2002, 122 
85

). A nosso, ver, em 

concordância com Ibri, tanto acerca dessa última fala quanto das demais citadas nesta página, Santaella, 

sobre a razoabilidade concreta, identificada ao admirável, explica: “Os frutos que brotam do desejo de um 

indivíduo não devem se limitar aos seus próprios alvos, mas seus esforços devem contribuir para um 

resultado coletivo - o crescimento da razoabilidade no mundo.” (SANTAELLA, 2000, p. 98). 

Potter, em meio à análise do pragmatismo, acrescenta que, por possuir natureza geral e por governar 

a ação rumo ao crescimento da razoabilidade, o ideal estético (o admirável) participa da natureza do 

pensamento (cf. POTTER, 1997, p. 53-56) 
86

. Não se reduza, aqui, entretanto, “pensamento” a “pensamento 

humano”, pois este é apenas um caso particular daquele. Conforme lembra Santaella, toda ação investida de 

propósito engendra pensamento (cf. SANTAELLA, 2000, p. 95), pois “[...] propósito é essencialmente 

pensamento.” (SANTAELLA, 2000, p. 95). Uma melhor compreensão das referidas falas de Potter e 

Santaella requer o prévio conhecimento de doutrinas cujas explicações transbordariam o escopo e os limites 

desta Pesquisa: o Pragmatismo, o Evolucionismo, o Sinequismo e o Idealismo Objetivo de Peirce 
87

. Não 

obstante, parece lícito indicar, brevemente que, para Peirce, a generalidade ou continuidade do pensamento 

consiste em seu caráter proposital, ou seja, na característica do pensamento de gerar ações dotadas de 

propósito, ações pensadas, ações que visam um fim, o que não é exclusividade da consciência humana, mas 

pode ser observado na natureza, no cosmos (cf. CP 8.255-257):  

 

[...] não devemos adotar uma visão nominalista de Pensamento 
88

, como se fosse algo que o 

ser humano tivesse dentro de sua consciência. A consciência pode significar qualquer uma 

                                                           
85 Acerca desse “vetor de generalização” na filosofia de Peirce, conferir a noção de Ágape em IBRI, 2005 e 2013; PEIRCE, 2010a 

e 2010b. 
86 A nosso ver, essa Razoabilidade participa sim, conforme Potter, da natureza geral do pensamento (terceiro), mas não mais do 

que participa da natureza geral do que é primeiro, da mera possibilidade da Primeiridade. Essa razoabilidade, a nosso ver, abarca a 

evolução final dos três universos da experiência (cf. PEIRCE, 2003), ou das três categorias (cf. ALMEIDA, R. V. 2011; 2014). 
87 Em futura Tese de Doutorado, pretendemos dedicar um capítulo a essas doutrinas. Por hora, remetemos o leitor às principais 

fontes de todas as nossas breves considerações sobre essas doutrinas nesta Pesquisa: IBRI, 1992, especialmente, caps. 3-6; 1996, 

2010; 2000b; 2002a; 2002b, 2008, sobretudo, p. 230-231, e 2010. NEM 4.344. GUARDIANO, N. 2011. DILWORTH, D. 2011; 

McCARTHY, 1984; VIANA, 2014, SILVEIRA, 2003, p. 66; salvaguardadas as diferenças entre esses comentadores. Para uma 

leve problematização: HAUSMAN, 1993; e para uma confrontação mais radical: SHORT, 2010; 2011. 
88 Acerca dessa visão nominalista sobre o pensamento, Peirce profere uma consideração interessante sobre um dos problemas da 

ausência do realismo entre a massa dos vaidosos e vazios escritores de sua época. Uma consideração que, a nosso ver, aplica-se a 

muitos escritores e supostos filósofos (ou seriam supostos filólogos?) de nossa época: “Outra ilusão do mesmo tipo consiste em 

considerar uma mera diferença na construção gramatical de duas palavras como uma distinção entre as ideias que elas exprimem. 
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das três categorias. Mas se for significar Pensamento, ele está muito mais fora de nós do que 

dentro. Nós estamos no Pensamento e não ele em nós 
89

. A linha do pensamento peirciano 

[sobre a relação entre o Pragmatismo e as Ciências Normativas] começa aqui a se tornar 

mais clara. 
90

 Toda ação pressupõe fins e os fins são o modo de ser do pensamento porque 

estes são gerais. O pensamento, entretanto, não está meramente na consciência, mas perpassa 

tudo, de modo que a consciência está no pensamento. Os gerais são, portanto, reais do que 

decorre que o pragmatismo autêntico é realista. (SANTAELLA, 2000, p. 96). 

 

Sobre o admirável, como o summum bonum da estética (e, em cadeia, das demais Ciências 

Normativas), e sobre esse “pragmatismo autêntico” (cf. Ibidem), a despeito de interpretações ilegítimas 

provenientes de intérpretes de Peirce (cf. Introdução e tópico 1.4 desta Pesquisa), Santaella, conclui que “O 

verdadeiro pragmatismo, portanto, não faz da ação o summum bonum. O crescimento da razoabilidade 

concreta no mundo dos existentes é seu alvo último.” (SANTAELLA, 2000, 98) 
91

. Ao contrário da 

particularidade da ação, “o crescimento da razoabilidade concreta”, a qual, embora concreta, isto é, não 

abstrata (cf. SANTAELLA, 2000, p. 98-99, citado à frente nesta Pesquisa) - ou seja, não abstraída de nada, 

mas possuidora de seu ser por si mesma, isto é, de modo positivo - configura um fim último genuinamente 

teórico e geral, cujas “teoricidade” e generalidade não o impedem de servir como fim e, assim, 

indiretamente, servir à correção da vida prática (rever CP 1.600 ou PEIRCE, 1985, p. 90. Aguardar citação 

de SANTAELLA, 2000, p. 98-99, à frente).  

Ressalte-se, ainda, que essa “razoabilidade”, ou simplesmente “Razão” (cf. PEIRCE, 1985, p. 94) 

não corresponde à Razão transcendental kantiana; tampouco, a uma exaltação da racionalidade humana 

digna de um Iluminismo, pois, acerca dessa Razão, ressoa o que se dissera a respeito do pensamento, o qual 

não se limita a um atributo humano. Também não se trata da intencionalidade responsável pelos movimentos 

                                                                                                                                                                                                                   
Nesta época pedante, quando a plebe dos escritores presta muito mais atenção às palavras que às coisas, esse erro torna-se muito 

comum.” (CP 5.399).  
89 O entendimento da profundidade dessa asserção requer, a nosso ver, um estudo das doutrinas do Idealismo Objetivo e do 

Sinequismo do autor (cf. nota 87), e pode ser auxiliada através de outro trecho cuja dificílima tradução estimula-nos a apresentá-lo 

no original, seguido de uma tradução livre: “Thus, all knowledge comes to us by observation, part of it forced upon us from 

without from Nature's mind and part coming from the depths of that inward aspect of mind, which we egotistically call ours; 

though in truth it is we who float upon its surface and belong to it more than it belongs to us. Nor can we affirm that the inwardly 

seen mind is altogether independent of the outward mind which is its Creator.” (CP 7.558). T. l. o.: “Assim, todo conhecimento 

chega até nós por meio da observação, parte do mesmo forçado sobre nós de fora da mente, da Natureza, [ou a partir da Mente da 

Natureza], e parte vindo das profundezas, ou, daquele aspecto interior da mente, a qual egoistamente chamamos nossa, embora, na 

verdade, nós é que flutuemos sobre sua superfície [da mente] e pertençamos a ela mais do que [ela] nos pertence. Também não 

podemos afirmar que a mente, interiormente vista, é totalmente independente da mente exterior, que é o seu Criador [ou a sua 

Criadora].”. Para evitar confusão entre a primeira asserção do trecho traduzido, “Assim, todo o conhecimento chega até nós por 

meio da observação”, e algum empirismo tosco, consultar: (1) SILVEIRA, 2003, p. 76, com atenção ao fato de o termo 

“realidade” referir-se à “esfera dos fenômenos” (Ibidem); (2) cap. 3 desta Pesquisa, sobretudo, tópicos 3.1 e 3.1.3. 
90 Até este ponto, Santaella parafraseia um trecho de carta (datada de 25 de novembro de 1902 – CP 8.255ss) pela qual Peirce tenta 

explicar a Willian James, entre outras coisas, as categorias e a relação entre as Ciências Normativas e o Pragmatismo.  
91 Sobre o fim geral e não restrito à particularidade da ação, em relação ao Pragmatismo de Peirce, recomenda-se, também: IBRI, 

2013a, especialmente, p. 5.  
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dos animais, conforme Aristóteles (1989 - De anima) e Husserl (2006), pois a concepção de Mente exigida 

para se compreender não apenas as Ciências Normativas, mas toda a Filosofia do autor:  

 

[...] deve ser ampla e universal e não restrita a uma propriedade de certa classe de seres, 

como é a humanidade. A mente, insiste-se aqui, não deve ser compreendida como alguma 

coisa dentro da pessoa, pertencendo a ela e se relacionando com o mundo real. Mente deve 

ser considerada como um fenômeno universal caracterizado pela busca de fins e de maior 

perfeição, do qual, certamente o humano faz parte, mas dele não se apropria com 

exclusividade. (SILVEIRA, 2003, p. 66).
92

 

 

Trata-se de uma mente não exclusivamente humana (cf. Ibidem; cf. IBRI, 1992, caps. 3-7). Não 

obstante, isso não nivela a responsabilidade humana à do restando do cosmos na direção do crescimento da 

razoabilidade concreta, isto é, na direção da busca por “ideias e coisas razoáveis”, admiráveis e desejáveis 

por si, conforme sugere Santaella:  

 

Na medida em que a evolução 
93

 segue seu curso, a inteligência humana desempenha um 

papel cada vez maior no desenvolvimento através de seu poder característico de autocrítica e 

autocontrole. Uma vez que a razão é a única qualidade livremente desenvolvida através da 

atividade humana do autocontrole, em outras palavras, estando na autocrítica a essência da 

racionalidade, Peirce identificou o ideal estético, fim último do pragmatismo, com o 

crescimento da razoabilidade concreta. Não a razoabilidade abstrata, perdida na neblina do 

ideal, nem a razoabilidade estática que, como tudo que é estático, termina em opressão, mas 

a razoabilidade concreta em crescimento, em processo, em devir. A única coisa que é 

desejável sem necessidade de qualquer explicação é apresentar ideias e coisas razoáveis. Isso 

quer dizer que somos responsáveis pelo alargamento e realização da razoabilidade concreta; 

é através de nossos atos, feitos e pensamentos encarnados que ela vai se concretizando rumo 

a um final em aberto cujo destino não podemos saber de antemão. (SANTAELLA, 2000, p. 

98-99).  

 

Se, por um lado, a infinita distância mina toda pretensão de saber de antemão quando essa 

razoabilidade assumirá a metafórica concretude do cristal (cf. CP 6.33. cf. IBRI, 1992, p. 51-53. 91), por 

outro, sabe-se o como: a investigação (científica ou cotidiana), cuja continuidade vivifica a esperança acerca 

                                                           
92 “Mente” é, de fato, um termo caro ao pensamento peirciano, por exemplo, às áreas da Filosofia (tais como, Fenomenologia, 

Lógica ou Semiótica, Ontologia, Metafísica Religiosa; Tempo, Espaço e Leis da Natureza), e às três categorias da Fenomenologia 

(CP 1.310). No contexto da Primeiridade, afeito à nossa temática, ao invés de “mente”, Peirce utiliza o termo “quase-mente” (CP 

4.536; 4.550-551; 7.699) (quasi-mind). Peirce explora a polissemia de “mind” em, por exemplo, CP 4.551,582 e 5.313. A 

compreensão do conceito expandido de mente, como uma propriedade do universo, relaciona-se ao estudo das Doutrinas do 

Idealismo Objeto e do Sinequismo do autor (cf. nota 87). À exceção de SANTAELLA, 2000, nos demais textos consultados, essa 

autora parece preferir não utilizar o termo “mente”, tampouco, “pensamento”, com o mesmo sentido expandido que Silveira 

(2003, p.66). Por exemplo, em sua breve apresentação das Ciências Normativas em Peirce (2005, p. 36-40), afirma que as Ciências 

Normativas “[...] estão voltadas para a compreensão dos fins, das normas e ideais que guiam o sentimento, a conduta e o 

pensamento humanos” (SANTAELLA, 2005, p. 36 – Sem grifos no original). Algo similar ocorre em SANTAELLA, 1994, p. 

113-114, onde a autora afirma que as Ciências Normativas refletem sobre como os fenômenos agem em relação aos homens, “e 

como os homens devem deliberadamente agir em relação aos apelos da experiência” (Sem grifos no original).  
93 Sobre o Evolucionismo de Peirce, conferir nota 87. 



37 

 

do alcance real, eidético, objetivo, cósmico, admirável, geral e agápico (cf. PEIRCE, 2010a; 2010b; cf. IBRI, 

2005; cf. IBRI, 2013) do bem lógico, isto é, da Verdade real, isto é, independente ou “fora” da mente dos 

investigadores: 

 

Todos os seguidores da ciência são animados por uma estimulante esperança de que os 

processos de investigação, bastando que sejam suficientemente levados adiante, fornecerão 

certa solução para cada questão às quais eles os aplicam [...] Eles podem, primeiramente, 

obter diferentes resultados, mas à medida que cada um aperfeiçoe seu método e seus 

processos, vão descobrir que os resultados convergirão para um centro a que se destinam. 

Mentes diferentes podem partir das mais antagônicas visões, mas o progresso da 

investigação as levará para fora delas mesmas em direção a uma e única solução. Essa 

unidade do pensamento pela qual somos levados não para onde desejamos, mas para uma 

meta previamente ordenada [...] Essa grande esperança se encontra incorporada na 

concepção de verdade e realidade. A opinião que está fadada a ser ultimamente aceita por 

todos que investigam é o que entendemos por verdade, e o objeto representado nessa opinião 

é o real. Assim explicaria eu a realidade. (PEIRCE apud SILVEIRA, 2006a, p. 304-305 
94

). 

 

Reitere-se, a geração do interpretante lógico final (na linguagem da Semiótica), ou dessa “opinião” 

geral, coletiva, comunitária (no vocabulário da última citação), como fim último das Ciências Normativas (e 

do método pragmático), não se resume numa ação, tampouco, num conceito: “A produção do interpretante 

lógico final envolve recurso a conceitos e ações, ao pensamento e ao fazer. Mas o produto final do 

pragmatismo peirciano não é nem conceito, nem atividade [...]” (SANTAELLA, 2000, p. 100). Trata-se, esse 

“produto final” (cf. última citação), em síntese, de uma razoabilidade evolucionária (cf. n. 81), abarcadora 

das três categorias da Fenomenologia, dos três tipos de bens das Ciências Normativas, e dos três princípios 

da Metafísica (cf. IBRI, 2002, p. 122; cf. PEIRCE, 1985, p. 94-95; cf. ALMEIDA, R. V. 2011, p. 42-45; 84. 

cf. CP 5.513). Alguns dos fundamentos dessa última ciência (a Metafísica de Peirce) começarão (e 

continuarão no tópico 2.2) a emergir a partir do tópico seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
94 O excerto é extraído do conhecido texto How to Make our Ideas Clear, contido em, por exemplo CP 5.388ss, e traduzido em, 

por exemplo, PEIRCE, 1975 e 2008b. Não obstante, preferimos manter a tradução de Silveira.  
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1.4. Metafísica científica e Realismo não ingênuo 
95

 

 

Peirce adjetiva sua Metafísica, terceira ramificação da Filosofia, como científica, e subdividi-a numa 

tríade: Ontologia, Metafísica Psíquica ou Religiosa e Metafísica Física - Tempo, Espaço e Leis da Natureza 

(EP 2.258). Caracterizar como científica uma metafísica pode soar estranho aos ouvidos de alguém que 

conheça sumariamente a História da Filosofia, e que, como muitos iguais, ainda não estudara 

satisfatoriamente o pensamento de Peirce 
96

. Desse conhecedor, não seria inusitado ouvir inquirições como: 

desde Kant, já não se descartara a possibilidade de conhecimento científico sobre questões metafísicas? 
97

 

Tais como Deus, a imortalidade da alma e a liberdade? O próprio Kant não propusera a impossibilidade de 

se conhecer a realidade como é em si mesma? E não restringira a ciência àquilo que se pode conhecer, e 

conhecer a priori, nas aparições da mente? Invertendo o vetor da atenção do cientista, do mundo para o 

sujeito cognoscente? Peirce desconhecia a “inversão copernicana” em Filosofia, proposta por Kant?  

Do contrário, como pudera Peirce, em plena passagem do século XIX para o XX, declarar-se um 

realista escolástico (cf. CP 1.14, traduzido in: PEIRCE, 1975, p. 47)? Desconhecia, ele, a dúvida hiperbólica 

cartesiana (cf. DESCARTES, 2004) 
98

? A resposta de Locke 
99

? O ceticismo de Hume (HUME, 1975; 2009), 

a crítica de Hegel à “certeza sensível” e ao “realismo ingênuo” (cf. HEGEL, 1992, sobretudo, caps. I-III; cf. 

OLIVEIRA, 2007; cf. GUISOLFI, 2005)? A redução dos objetos de estudo, ou, do campo de visão da 

Filosofia? Enfim, o contexto nascedouro da Fenomenologia (cf. HUSSERL, 2006 
100

)? 
101

 

                                                           
95 Neste tópico, apresentar-se-á, principalmente e de modo breve, a origem fenomenológica das investigações metafísicas na 

Filosofia do autor, de modo a justificar a atribuição de cientificidade a essas investigações. Para atingir este fim, durante o 

percurso, introduzir-se-á a distinção entre o realismo escolástico peirciano e algumas concepções nominalistas na história da 

filosofia. As três classes ou categorias da Metafísica (Acaso, Existência e Lei), correlatas das categorias Fenomenológicas 

(Primeiridade, Segundidade e Terceiridade), serão aqui meramente referenciadas, postergando uma melhor apresentação para o 

tópico 2.2. 
96 Peirce ainda é um filósofo pouco estudado no Brasil. 
97 Na verdade, esta é uma visão superficial sobre “[...] Kant, que provou ser a Metafísica possível desde que fundada na ciência da 

Lógica” (IBRI, 1992, p. 21). Peirce, todavia, diferentemente de Kant, defendera um realismo que não adere à incognoscibilidade 

associada por Kant à realidade.  
98 Descartes (2004), além de defender o inatismo de algumas ideias, alocou o conhecimento acerca do mundo material, advindo 

dos sentidos, abaixo da clareza e distinção do conhecimento produzido a partir da razão por si mesma. Veja-se, por exemplo, o 

famoso exemplo da cera, em DESCARTES, 2004, cap. III, o qual ilustra o status duvidoso acerca da res extensa (expressão latina 

utilizada em referência à matéria; coisa extensa, que ocupa extensão espacial e é conhecida através dos sentidos). 
99 Locke negara o inatismo de qualquer ideia, defendera que a mente nasce como uma tabula rasa (expressão latina que significa 

literalmente “tábua raspada”, objeto de madeira revestida de cera, usado pelos romanos para escrever através de ranhuras na cera), 

folha em branco, e que todos os conhecimentos se originam na experiência. Como se reconhecerá neste tópico, “experiência”, 

aqui, não possui o sentido filosófico peirciano (conforme os tópicos 1.1, 3.1 e 3.1.3), mas é sinônimo de “afecção sensorial”.  
100 A referida obra de Edmund Husserl fora publicada pela primeira vez em 1913, apenas um ano antes da morte de Peirce. A 

intenção de citá-la, aqui, é tão somente a de fornecer ao leitor um exemplo de preocupação com a redução dos temas sob a tutela 

da Filosofia, à época de Peirce. Sobre esse assunto, recomenda-se, também: MERLEAU-PONTY, M. 1975.  
101 Responder satisfatoriamente a todas as perguntas elencadas nos dois primeiros parágrafos deste tópico é trabalho para uma 

vida, e não constitui o escopo do presente Trabalho. Não obstante, esperamos que as considerações sobre o Realismo e a 

Metafísica de Peirce, do modo como serão aqui apresentadas, possam lançar alguma luz sobre aquele que deseje introduzir-se ao 

pensamento peirciano mediante o profícuo diálogo desse autor com a História da Filosofia. 
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Não, é a resposta. Ao declarar-se realista e propor uma metafísica, Peirce não desconhece, tampouco, 

negligencia a História da Filosofia, com a qual mantém tão intenso diálogo 
102

 que “[...] somente este estudo 

detido da história da filosofia permitirá um acesso ao grande edifício da filosofia de Peirce.” (IBRI, 2011, p. 

206-207).  

De fato, demonstrando domínio sobre essa História, Peirce explica (a partir de CP 1.16) que, à época 

de São Tomás de Aquino (1225-1274) e Duns Escotos (1265/66-1308 
103

), a querela entre o realismo e o 

nominalismo (conhecida como “a querela dos universais” – cf. SANTOS, J. 2000), a qual se pode resumir 

por “se as leis e os universais são criações da mente ou são reais” (CP 1.16), estava “conclusivamente 

decidida em favor do realismo” (Ibidem). Todavia, à derrocada do realismo escolástico no século XIV (cf. 

CP 1.17), sobreveio um “maremoto” de nominalismos (cf. CP 1.19). Entenda-se, por hora, o nominalismo 

como um conjunto de doutrinas questionadoras ou opostas ao Realismo (cf. CP 1.16).  

O Realismo (“ingênuo”) seria uma característica do pensamento filosófico (salvaguardadas as 

particularidades entre os diversos autores realistas) vigorante, de modo geral, até Descartes 
104

. Grosso 

modo, esse realismo pressupunha: (1) a existência de um mundo real e independente do pensamento 

humano; (2) a possibilidade de acessar esse mundo através dos sentidos; (3) a justificativa da verdade pela 

correspondência entre o que se diz e o que esse real é em si mesmo (cf. GUISOLFI, 2005; cf. OLIVEIRA, 

2007; cf. SOARES, E. 2013).  

Sob essa concepção de realismo, de fato, não há quem possa considerar-se realista na filosofia 

moderna 
105

. Sob o incômodo da dúvida cartesiana, mesmo Locke (um dos mais ferrenhos críticos de 

                                                           
102 “Através de Kant fui levado a um estudo admirável de Locke, Berkeley, Hume e do Organon de Aristóteles [...] Um pouco 

mais tarde veio a grande vantagem de uma leitura atenta, profunda e ponderada de algumas obras de pensadores medievais: Santo 

Agostinho, Abelardo, João de Salisbury, com fragmentos relatados por St. Tomás de Aquino e, mais especialmente, por João de 

Duns, o escocês [...], e por William de Ockham.” (CP 1.560). Em CP 2.38, Peirce refere-se, também, à lógica de Epicuro, aos 

trabalhos cartesianos, a Malebranche, Espinosa, ao Leibnitzismo, a Fichte, Schelling, Hegel, Schopenhauer, entre outros. Conferir, 

ainda, CP 1.1-14. 
103 João Duns Escotos (Iohannes Duns Scotus) possui várias grafias para seu nome, dentro ou fora das variações idiomáticas: John 

Scott, Duns Scotus, João Scoto, Johannes Scotus, Duns Scot (cf. NASCIMENTO, 2005), João de Duns. Adotamos a grafia João 

Duns Escotos, Duns Escotos ou simplesmente Escotos, embora o Catálogo de Autoridades da Biblioteca Nacional do 

Brasil indique como entrada padrão: Duns Scotus, John. Escotos fora o mentor de outro importante filósofo medieval William de 

Ockham (citado na nota anterior, mais conhecido no Brasil como Guilherme de Ockham). Escotos influenciara o realismo, a 

metafísica e a epistemologia de Peirce (cf. PICH, 2005), entre outras coisas, pelo conceito de hecceidade (haecceitas - estidade), 

como nos lembra o professor Carlos Arthur : “Peirce, por outro lado, aceita como parte de seu pensamento, a ideia de que há algo 

de geral nas próprias coisas, como, por exemplo, leis intrínsecas às próprias coisas (cf. Habit, CP 7.469). Refere-se também à 

singularidade de algo como sua “haecceitas” (estidade). cf. Habit, CP 7. 488.” (NASCIMENTO, 2005). A partir da leitura do 

referido artigo do professor Carlos Arthur, pareceu-nos inspirar-se em Escotos a concepção peirciana da realidade, a qual nos 

permite concluir que todo existente é real (realidade da segundidade), mas nem todo real é existente (em que pese as realidades da 

Primeiridade e, sobretudo, da Terceiridade, conforme tópico 2.2). Ver, também, notas abaixo, neste tópico.  
104 SOARES, E. (2013, p. 77), distingue o realismo ingênuo do realismo natural (ambos anteriores a Descartes). Nossa explicação 

geral dos pressupostos do realismo ingênuo abrange essas duas distinções. 
105 “Descartes era nominalista. Locke e todos os seus seguidores, Berkeley, Hartley, Hume e mesmo Reid, eram nominalistas. 

Leibniz era extremamente nominalista. [...] Kant era nominalista, sua filosofia teria sido muito mais compacta, consistente e forte 

se seu autor tivesse retomado o realismo, como ele certamente teria feito se houvesse lido Duns Escotos. Hegel era um nominalista 

de anseios realistas. [...] toda a filosofia moderna, de todos os seguimentos, tem sido nominalista.” (CP 1.19). 
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Descartes) não retornara ao realismo, e acautelara-se até em sua defesa do conhecimento empírico 
106

. Hume 

chegara a duvidar da necessidade lógica do princípio de causalidade, o qual se fundaria na mera memória 

das numerosas ocorrências experimentadas através dos sentidos. De modo que os juízos das ciências, ao 

pressuporem a causalidade, constituir-se-iam de mera indução contingente (no sentido daquilo cujo contrário 

não implica uma contradição) (cf. HUME, 1975; 2009). Kant, por sua vez, para escapar ao ceticismo, tentar 

restituir o valor gnosiológico da indução e justificar a necessidade lógica dos juízos sintéticos de ciências 

como a Física de Newton, também não defendera o realismo. Kant não fundara a ciência em algo real, 

independente do pensamento, pelo contrário, afirmou que o que se pode conhecer de universal e necessário 

acerca do mundo depende de categorias a priori do pensamento (da razão, propriamente) que, embora 

transcendental, depende da constituição interna do sujeito. 

Após Kant, observa-se cada vez mais a Filosofia pôr na dependência da subjetividade uma verdade 

acerca do mundo 
107

, do “real”, ou, do ser. Passa-se, então, a atribuir ingenuidade intelectual ao realismo de 

todos quantos precederam à Modernidade (cf. GUISOLFI, R. C. 2005; cf. OLIVEIRA, M. A. de. 2007 
108

; 

cf. SOARES, E. 2013). A Filosofia passa a tender ao nominalismo, a amesquinhar-se, a deflacionar-se 
109

, a 

                                                           
106 O leitor atento perceberá que Locke apenas afirma a clareza e a distinção do conhecimento acerca de “qualidades sensíveis” 

(LOCKE, 1999, p. 58) e “ideias simples” (LOCKE, 1999, p. 63), e não propriamente acerca de um mundo real, exterior à mente 

humana, objeto dos sentidos, conforme se dissera do realismo. Ao invés de referir-se à “coisa” ou ao “objeto”, Locke defende o 

conhecimento sobre “concepções” (LOCKE, 1999, Livro II, cap. II, p. 63) ou “aparências” (Ibidem). Essa postura cética ou 

cautelosa aparece de modo mais explícito em passagens nas quais Locke afirma que (1) nós “[...] imaginamos não poderem 

subsistir sine re substante [sem algo para sustentá-las], aquelas qualidades que descobrimos existir” (LOCKE, 1999, Livro II, cap. 

XXIII, § 2), mas o que seria esse algo, esse sustentáculo, o real, no entanto, “[...] nós não sabemos o que é” (LOCKE, 1999, Livro 

II, cap. XXIII, § 3). (2) Nós possuímos “uma suposição de algo a que elas [as ideias simples das qualidades] pertencem e no que 

elas subsistem, embora não tenhamos deste suposto algo, de modo algum, qualquer ideia clara ou distinta.” (LOCKE, 1999, Livro 

II, cap. XXIII, p. 126).  
107 Veja-se, por exemplo: (1) a explicação do prof. Lima Vaz sobre a Fenomenologia do Espírito, de Hegel: “Os três primeiros 

capítulos da Fenomenologia, que constituem a sua primeira parte (a), desenvolvem portanto esse esquema dialético a partir da sua 

forma mais elementar ou da situação originária do sujeito que conhece alguma coisa e se experimenta na certeza de possuir a 

verdade do objeto conhecido ou, simplesmente, toma consciência do seu saber. Tal situação é definida pela presença do sujeito no 

aqui e no agora do mundo exterior e o saber, nesse primeiro momento, não é mais do que a simples indicação do objeto nesse aqui 

e nesse agora. Esse primeiro saber é denominado por Hegel ‘certeza sensível’. E o domínio onde se move a consciência ingênua, 

quase animal, que pensa possuir a verdade do objeto na certeza de indicá-lo na sua aparição no aqui e no agora do espaço e do 

tempo do mundo. A dissolução da ‘certeza sensível’, ou o evanescer-se do ‘isto’ pretensamente concreto da experiência imediata 

do mundo na ‘percepção’ da ‘coisa’ abstraí[d]a (cap. 2), ou seja, do objeto definido pela atribuição de muitas propriedades 

abstratamente universais, mostra que a ciência da experiência da consciência ou a dialética da Fenomenologia se inclina na direção 

que irá levar à plena explicitação da consciência ou da ‘verdade da certeza de si mesmo’ como instituidora da verdade do mundo.” 

(HEGEL, 1992, p. 14 - sem grifos no original). (2): “[...] mundo é apenas representação e, portanto, requer o sujeito que conhece 

como aquilo que fundamenta sua existência.” (SCHOPENHAUER, 1969, book I, § 7).  
108  Duas obras sobre Hegel. 
109 A respeito desse “deflacionamento”, ou, da tendência contemporânea de enxugamento dos temas acessíveis à reflexão 

filosófica, Ibri, num contexto de defesa do realismo e da ontologia de Peirce, assim se expressa: “Poder-se-ia perguntar se a 

introdução de uma teoria de mundo que, ao fim e ao cabo, interage com a epistemologia peirciana, não seria uma indevida medida 

inflacionária, quando a tendência filosófica contemporânea tem caminhado em sentido oposto, isto é, no de um deflacionamento, 

principalmente quando alguma ontologia parece desenhar-se interativamente com variáveis de natureza cognitiva.” (IBRI, 2014, p. 

192 – Sem grifos no original). Stewart, por sua vez, acerca de uma aporia mal resolvida em uma “distinta mesa redonda durante o 

XX Congresso Mundial de Filosofia de 1998, em Boston, Massachusetts”, sobre a Filosofia do século XX ter ou não nos ensinado 

ao novo, defende, a partir da obra de Peirce, a primazia e a heurística da experiência estética sobre as análises técnicas e lógicas, e 

conclui: “Isto [a possibilidade de o século XX nada de novo haver nos ensinado], colegas, é o resultado de uma fixação com 
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confinar-se à descrição de caracteres fenomênicos (cf. HUSSERL, 2006), ou a permanecer às voltas com a 

linguagem (cf. WITTGENSTEIN, 1968 
110

; 2004). Enfim, a desistir da Metafísica, da edificação de uma 

Ontologia realista 
111

, a desacreditar que a razão o possa fazê-lo e, assim, ainda que não assuma, tende a 

retroceder àquela aceitação kantiana da coisa em si, ou da realidade como algo incognoscível. Aceitação cuja 

falta de clareza já fora denunciada pela filosofia alemã posterior a Kant (cf. HARTMANN, 1983) 
112

, e pelo 

próprio Peirce, por exemplo, em:  

 

Uma palavra nada pode significar exceto a ideia que evoca. De modo que nem mesmo 

podemos falar sobre qualquer coisa que não seja um objeto cognoscível. [...] O 

absolutamente incognoscível é uma existência não-existente. O incognoscível é uma heresia 

nominalista. (CP 6.492 
113

). 

  

O principal argumento de Peirce para atribuir nominalismo não apenas a kant mas a uma série de 

autores da história da filosofia moderna (cf. CP 1.19, citado em nota acima, neste tópico) é, grosso modo, o 

seguinte: todos esses autores, ao questionarem, das mais distintas maneiras, a produção do conhecimento a 

partir de algo real, “esqueceram-se” de questionar os elementos de realidade inerentes à Lógica e à 

linguagem 
114

 utilizadas em suas filosofias 
115

. Se bem compreendido esse argumento de Peirce, não lhe 

                                                                                                                                                                                                                   
argumentações excessivamente técnicas e específicas, à custa de argumentos mais amplos e considerações estéticas consequentes, 

e revela a contradição interna pela qual uma boa parte da filosofia contemporânea está, a meu ver, envenenada.” (STEWART, 

2000, p. 179. Sem grifos no original). 
110 Conforme Barros, Wittgenstein até tentara empreender um estudo da Linguagem fundado numa Fenomenologia, mas logo 

desistira de tal empreendimento, efetuando mudanças na publicação original de seu Tractatus (1968), e, retroagindo àquilo que 

este tópico apresentará como “erro nominalista”, isto é, anteceder a análise Lógica à despretensiosa observação fenomenológica 

(cf. BARROS, V. S. de S. 2014). De fato, Wittgenstein (em obra posterior ao Tractatus) afirma que “somente podemos chegar a 

uma análise correta através da assim chamada investigação lógica dos próprios fenômenos” (WITTGENSTEIN, 2004, pp. 58-59), 

parecendo retroagir, segundo Barros (2014, p. 15), a uma percepção empirista desses fenômenos. Heck, por sua vez, destaca o 

Tractatus de Wittgenstein como uma importante obra de transição da ontologia da tradição para a ontologia contemporânea: “O 

Tractatus de Wittgenstein ofereceu o ponto de partida para a retomada da discussão sobre a ontologia a partir da dimensão 

irrenunciável da linguagem.” (HECK, 2012, p. 61). Não obstante, mesmo empreendendo uma análise mais detalhada da suposta 

ontologia do Tractatus, o próprio Heck defende que “[...] afirmar que Wittgenstein consegue estabelecer uma ontologia 

consistente com sua própria meta de eliminar os equívocos da tradição e resolver de uma vez por todas os problemas filosóficos 

seria um erro. Ainda mais, se pensássemos que o filósofo austríaco realiza uma ruptura total com a concepção metafísica da 

tradição. [...] O esclarecimento destes pontos passa pelo paralelismo entre linguagem e realidade, a fundamentação lógico-

metafísica e a necessidade de se introduzir um método alternativo para expor os conceitos a priori que fundamentam a ontologia.” 

(Ibidem).  
111 Cf. última nota, sobre particularidades a respeito de Wittgenstein. 
112 A esse respeito, a fala de Ibri também interessa: “Ao excluir da esfera da cientificidade os delírios de uma metafísica alheia à 

âncora dos fenômenos e ao restituir a possibilidade do conhecimento, minada pelo ceticismo de Hume, Kant legou, entretanto, à 

história que lhe seguiu, o espectro da coisa em si. Tal espectro foi lido, amiúde, como algo não resolvido, por vezes contraditório 

nas suas ambíguas relações com os fenômenos, uma espécie de mundo oculto sobre cuja interioridade nada poderia ser dito.” 

(IBRI, 2008, p. 227).  
113 T. l. o.: “A word can mean nothing except the idea it calls up. So that we cannot even talk about anything but a knowable 

object. [...] The absolutely unknowable is a non-existent existence.†3 The Unknowable is a nominalistic heresy.” Tradução 

confrontada e mantida quase idêntica à de RODRIGUES, Cassiano T. em PEIRCE, 2003, p. 126-127. 
114 Ver definição e subdivisões da Lógica em CP 1.444. 
115 Confrontar com CP 1,15-26, com IBRI, 1992, sobretudo, cap. 2, e com os demais artigos do mesmo autor, citados à frente neste 

tópico. 
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contradiria o corolário: a filosofia contemporânea também está permeada pelo nominalismo 
116

, pois, 

continua, majoritariamente, a fundar-se na Lógica, a voltar-se para a linguagem, sem que a Lógica esteja 

fundada em ciências que lhe são anteriores (cf. IBRI, 2014, p. 192; 1997, p. 23) 
117

: “[...] de fato, os 

problemas da lógica não podem ser resolvidos sem que se tire vantagem dos ensinamentos da Matemática, 

da Fenomenologia e da Ética.” (NEM 4.193 apud IBRI, 1992, p. 20).  

A Fenomenologia, ao restringir-se à despretensiosa observação e classificação dos modos de ser das 

aparências, não pode negar o caráter factual, positivo, insistente, persistente, resistente, isto é, real, de 

algumas dessas aparências, ou fenômenos (cf. IBRI, 1992, caps. 1-2). Caráter que não poderá ser 

negligenciado pelas ciências que a seguem, no caso dos fins deste tópico, Lógica e Metafísica. Dessa tão 

minuciosa quanto relevante observação extraem-se ao menos 3 corolários: (1) a inadequação da atribuição 

de ingenuidade ao realismo de Peirce; (2) a diferença entre o realismo de Peirce e as diversas formas de 

nominalismos (inclusos ceticismos e empirismos); (3) a adequação da atribuição de cientificidade à 

metafísica do autor; tais como se mostrarão à frente.  

Peirce define o real como “[...] aquilo que é não o que eventualmente dele pensamos, mas que 

permanece não afetado pelo que possamos dele pensar.” (CP 8.12 
118

) Ou: “[...] aquilo cujos caracteres são 

independentes do que qualquer pessoa possa pensar que eles sejam.” (CP 5.405 
119

). Pressupondo algum 

conhecimento prévio do leitor acerca do realismo de Peirce (cf. IBRI, 1992, cap. 2; 2006; 2012; 2014; 

NUBIOLA, 2014), pode-se afirmar que o “ser”, como sinônimo de “real”, para Peirce, está “[...] configurado 

pelo reconhecimento de um mundo independente de nossas representações e que evidencia sua própria e 

independente esfera semiótico-pragmática de significação.” (IBRI, 2014, 192), pois, conforme o próprio 

Peirce: “[...] a essência da opinião do realista é que uma coisa é ser e outra coisa ser representado.” (N 3.86 

120
 apud IBRI, 2006, p. 251).  

Não obstante, ao contrário do realismo dito ingênuo (p. 32), o realismo de Peirce não pressupõe a 

existência de um mundo real, exterior aos fenômenos ou aparições à mente, conhecido através dos sentidos 

externos, mas percebe a factualidade, a positividade, a independência em relação à vontade e às criações do 

pensamento, essência mesma do real (conforme parágrafo anterior), em experiências fenomenológicas, por 

                                                           
116 Analise-se, por exemplo, o conceito de representação em RORTY, R. 1988, criticado por IBRI, 2012 (sobretudo, p. 57-60).  
117 Anteriores não no sentido cronológico, mas conforme a classificação das ciências (cap.1), a qual se funda inteiramente nas três 

categorias fenomenológicas e metafísicas, categorias da mente e do cosmos (cf. cap. 2).  
118 Tradução livre do original: “The real is that which is not whatever we happen to think it, but is unaffected by what we may 

think of it.” Na tradução de Teixeira (PEIRCE, 2010, p. 319): “O real é aquilo que não é o que eventualmente pensamos dele, mas 

não é afetado por aquilo que possamos pensar dele.” 
119 Tradução livre do original: “Thus we may define the real as that whose characters are independent of what anybody may think 

them to be.” Já em CP 5.311, Peirce assim se expressa, no original: “The real, then, is that which, sooner or later, information and 

reasoning would finally result in, and which is therefore independent of the vagaries of me and you.” 
120 Em CP 5.6, ao explicar o Pragmatismo, Peirce afirma algo semanticamente parecido: “O objeto de um signo é uma coisa, seu 

significado é outra.” 



43 

 

exemplo, a experiência da resistência do passado (apresentada no tópico 3.1.1; cf. IBRI, 1992, cap. 1) 
121

. 

Trata-se de um realismo imbricado em um coeso e amplo sistema filosófico, que inclui as doutrinas do 

Idealismo Objetivo, do Sinequismo, do Evolucionismo, do Falibilismo e não foge às questões de gênese (cf. 

IBRI, 1992, 1996, 2006; 2006b, 2012; 2014; cf. CP 1.364), e não de: 

 

[...] um roto 
122

 Realismo que admite, tão-somente, a existência das coisas externas à nossa 

interioridade, mas, sim, aquele que reconhece a realidade de um tecido de generalidade, 

similar àquele que dá forma ao nosso pensamento. Uma contínua estrutura de ordem 

constituindo-se, evolutivamente, desde um primevo caos. É esta ordem, e apenas ela, que 

permite que façamos previsões sobre a conduta futura do mundo. Errôneas, falíveis, mas 

evolucionariamente passíveis de crescimento. (IBRI, 1996, p. 120). 

 

Pressupor a existência de um mundo exterior às aparições corresponderia a um fundacionismo, o qual 

incorre “[...] em um dogmatismo metafísico como sustentação para a cognoscibilidade do Mundo.” (IBRI, 

2014, 195). Esse fundacionismo, a nosso ver, incorre não apenas no erro de não conceber uma 

Fenomenologia anterior à Metafísica, mas também no erro de conceber uma Metafísica anterior e basilar 

para uma Lógica. Fato que, segundo Peirce, constitui “um esquema insano” (cf. CP 2.168 
123

).  

Desse modo, a imediatidade, a “istidade” (Qualidade de ser isto, aqui e agora – cf. CP 1.341), o aqui 

e o agora da “certeza” fornecida pela experiência de resistência, identificadora do real, na Fenomenologia de 

Peirce, não se iguala àquela “certeza sensível”, proveniente do “aqui e do agora” da afecção sensorial, um 

dos motivos de atribuir-se ingenuidade ao realismo 
124

. 

A defesa de Oliveira (2007) contra a crítica hegeliana à suposta ingenuidade do realismo, se não 

explicita uma dívida à filosofia de Peirce, ao menos não a contradiz. Veja-se:      

 

Ser algo determinado significa em grego simplesmente ser e neste sentido ser é princípio do 

conhecimento: trata-se da medida de toda crítica consequente de conhecimento, uma vez que 

nenhum ato de pensamento pode ser executado sem pressupor que o pensado seja algo 

determinado. Pode-se dizer que nesta perspectiva o pensamento considerado ingênuo pela 

                                                           
121 Peirce não pressupõe a existência de um mundo exterior à mente humana, mas também não polemiza sobre a possibilidade da 

não existência desse mundo, como se vê no assim chamado “realismo contemporâneo”. Ao invés disso, Peirce crê na hipótese da 

existência desse mundo a partir da realidade dos fenômenos: “Não se trata [o realismo de Peirce] apenas de um realismo 

contemporâneo que polemiza sobre a existência ou não de um mundo externo à mente humana, mas, fiel à sua origem escolástica 

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.” (IBRI, 2014b, p. 3). 
122 “Roto”, pode ter o sentido de “que se rompeu”. Assim, acreditamos que Ibri escolhera o referido adjetivo para referir-se a um 

realismo ingênuo que crê na separação natural entre a realidade material no mundo, exterior à mente humana, e a ficção ideal no 

mundo interno a essa mente. Não obstante, o Sinequismo e o Idealismo Objetivo de Peirce advogam uma conaturalidade triádica 

entre estes dois mundos (cf. nota 87). De modo que tanto o material quanto o ideal, tanto o resistente quanto o criativo, tanto a 

generalidade quanto a facticidade perpassariam esses dois mundos (Ibidem).    
123 Tradução livre do original: “To found logic on metaphysics is a crazy scheme.” Para o modo como alguns esquemas filosóficos 

tentaram empreender essa “insanidade”, ver CP 2.37-38.   
124 Não deixar de rever HEGEL, 1992, p. 14, citado em nota acima, neste tópico. 
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modernidade é mais radicalmente crítico do que o próprio pensamento da modernidade, pois 

a crítica já começa onde de acordo com a modernidade o pensamento ainda não interveio, ou 

seja, na fase puramente receptiva: o que não pode ser pensado, percebido, lembrado, 

representado como um algo de forma alguma pode ser conhecido em qualquer nível de 

conhecimento. Ser é assim um critério interno do próprio pensamento. (OLIVEIRA, 2007, p. 

42). 

 

Subjaz à citação anterior, uma relação intrínseca entre epistemologia e ontologia. Relação cuja 

profundidade inviabiliza uma satisfatória abordagem, aqui, em vista do escopo e dos limites desta Pesquisa. 

Não obstante, convém, ao menos a apresentar uma ligeira fala na qual Peirce parece condensar o argumento 

de Oliveira (acima): “Em resumo, cognoscibilidade (em seu sentido mais amplo) e ser não são apenas a 

mesma coisa metafisicamente, mas são termos sinônimos.” (CP 5.257 
125

). Conforme comenta Ibri, acerca 

dessa última fala de Peirce, a paridade entre ser e ser cognoscível “estabelece conceitualmente uma 

equivalência entre duas condições, ou seja, a de ser real e a de que tal realidade possa ser objeto de 

conhecimento.” (IBRI, 2014, p. 196). Ibri, então, explica aponta para a relação entre a referida paridade e a 

conaturalidade entre mente e matéria, defendida por Peirce (cf. Ibidem; cf. doutrinas do Idealismo Objetivo e 

Sinequismo em IBRI, 1992, caps. 2-3) e profere uma fala a qual, a nosso ver, explicita o cerne do realismo 

do autor e, concomitantemente, implica na negação peirciana da coisa em si, não cognoscível, de Kant 
126

:  

 

Assim, ser cognoscível na filosofia do autor significa evidenciar-se fenomenologicamente 

como alteridade, e esse conceito vincula-se essencialmente a mundo exterior. Alteridade, no 

vocabulário peirciano, situa-se sob a segunda categoria, que abrange a face exterior de 

qualquer realidade, tal que essa independa de qualquer representação que dela se faça. Tal 

independência dos objetos de conhecimento em relação às representações é o primeiro 

quesito que, na filosofia de Peirce, define o que seja realidade. Em verdade, essa condição já 

impõe que nada que possa ser considerado real estaria submetido a qualquer constituição 

subjetiva, de modo que a garantia da objetividade da realidade traduz-se em seu caráter 

fenomenologicamente geral, aberto à visitação de qualquer mente cognoscente. (IBRI, 2014, 

p. 196). 
127

 

                                                           
125 Tradução livre do original: “In short, cognizability (in its widest sense) and being are not merely metaphysically the same, but 

are synonymous terms.”  
126 Cf. Questions concerning certain faculties claimed for man e Some consequences of four incapacities em, respectivamente, CP-

5.213-263 e CP-5.264-317. (Textos traduzidos em PEIRCE, 2008). Conferir, também, a relação entre aparecer e ser em IBRI, 

2001, especialmente, p. 74.  
127 A equação “ser é ser cognoscível” (IBRI, 2014, p. 196) clarifica-se, também, pelo estudo da realidade da Terceiridade (cf. cap. 

2), a qual engloba as noções de “propósito” (purpose), no contexto do Pragmatismo de Peirce (cf. CP 5.6), e de “esse in futuro” 

(cf. CP 2.148; cf. IBRI, 1992, p. 32-36). Embora se desvie da finalidade sumária deste tópico, ao interessado, anunciamos que, a 

nosso ver, uma compreensão mais aprofundada da máxima “ser é ser cognoscível”, no interior do realismo e da epistemologia do 

autor, passa, ainda, pelo estudo da noção escotista (de Duns Escotos, mencionado em nota acima) de univocidade (para 

“univocidade” em Escotos, ver HONNEFELDER, L, 2010, especialmente, p. 89) e de hecceidade (enquanto qualidade de ser isto, 

imediatamente - sem mediações -, no presente, antes de quaisquer comparações - cf. CP 6.318; cf. CP 1.341). Passa, por 

conseguinte, pelas concepções peircianas de qualidade, ser e substância. Esta última, como algo “presente em geral”, como um 

“isto em geral”, anterior a “qualquer comparação ou discriminação” que possa colocar-se como meio “entre o que está presente” e 

algo mais. Substância cuja univocidade imediata torna-a “inaplicável a um predicado”. Conferir, também, o contexto da afirmação 

“[...] pois não teria sentido dizer ‘A tem características comuns a todas as coisas’, pois não existem tais características comuns a 

todas as coisas”. (Sem grifos no original) (Todos os últimos termos, expressões e proposições entre aspas, não referenciados, 
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Trata-se de uma negação (da realidade ou do ser incognoscível – cf. § anterior) fundada na 

incoerência de se erigir uma hipótese que nada explique nem pretenda explicar (cf. IBRI, 2008, p. 227, n. 4), 

e na irrealidade e inexistência 
128

 daquilo que não se exterioriza nem pode pragmaticamente se exteriorizar, 

daquilo que não se apresenta ao palco de reações 
129

 da realidade, isto é, não se choca à alteridade da 

Segundidade e, logo, torna inviável o processo de construção da Terceiridade, isto é, da cognoscibilidade, do 

conhecimento real. 

Se Hegel 
130

 de fato procedesse a uma sincera e despretensiosa observação daquilo que “evidencia-se 

fenomenologicamente” (IBRI, 2014, p. 196, citado na p. acima) anterior ao seu rigoroso uso da Lógica 
131

, 

talvez houvesse chegado a resultados próximos do Pragmaticismo (aguardar § seguintes) de Peirce (cf. 

SILVEIRA, 2006): 

 

A verdade é que o pragmaticismo é um aliado próximo do idealismo absoluto hegeliano, do 

qual é cindido por sua vigorosa negação de que basta a terceira categoria (que Hegel relegou 

a um mero estágio do pensamento) para produzir o mundo, [...]. Se Hegel, por outro lado, em 

vez de ter encarado os primeiros dois estágios com um sorriso de desprezo, os sustentasse 

como elementos de uma Realidade trina, distintos e independentes, os pragmaticistas 

poderiam tê-lo visto como o grande defensor de sua verdade. (CP 5.436 
132

).  

                                                                                                                                                                                                                   
foram traduzidos da seção Original Statement, no texto On a New List of Categories - CP 1.545-560). Nossas traduções foram 

confrontadas às de Anabela Gradim Alves (in: PEIRCE, 2009). Manifestamo-nos cientes de que esse texto, New List, remete à 

juventude de Peirce (29 anos), 1868, quando suas três categorias ainda restringiam-se à mente humana (cf. SALATIEL, 2006, p. 

84; cf. SANTAELLA, 2005, p. 32-33), e que este texto fora amadurecido em 1885, sob o título One, two, three: Fundamental 

Categories of Thought and of Nature (cf. ALMEIDA, 2011, p. 18, n. 24), (especialmente, no tópico intitulado The Categories in 

Detail – CP 1.300-353), onde Peirce expande as categorias para todo o cosmos (cf. SANTAELLA, 2005, p. 33). Sobre 

“substância”, ver, também: SALATIEL, 2006, p. 84-85. Em futura tese de Doutorado talvez se possa explorar o tema desta nota 

também em relação ao pensamento dos filósofos Brentano, Husserl e Heidegger.  
128 Ver o conceito de existência segundo Peirce, no tópico 2.1. 
129 “palco de reações”: metáfora utilizada pelo professor Ibri durante curso de Pragmatismo Clássico e Semiótica Filosófica 

ministrado no primeiro semestre de 2011, na Faculdade de São Bento, e repetida durante curso sobre a Contemplação em Peirce e 

Schopenhauer, ministrado no primeiro semestre de 2015, na PUC-SP. 
130 A crítica de Peirce à filosofia de Hegel varia em teor e profundidade à medida que evoluem as próprias concepções filosóficas 

peircianas (cf. SILVEIRA, 2006). Trouxemos Hegel a este tópico não com a intenção de esmiuçar-lhe a obra, tampouco, todas as 

distinções e aproximações entre seu idealismo e o realismo escolástico de Peirce, mas, tão somente, como um exemplo geral de 

pensador moderno que critica o realismo, e fora classificado como nominalista por Peirce (em CP 1.19). Analisar, também, CP 

1.40-42. 77. 368; 5.411-435. Ao interessado na evolução da visão de Peirce acerca de Hegel e seus seguidores, recomenda-se o 

referido trabalho de SILVEIRA, 2006. Para uma problematização da questão do real na filosofia de Hegel, ver BAVARESCO, A. 

2014.  
131 Conferir os contextos das seguintes afirmações: “Porém, não só a exposição do método científico pertence ao conteúdo da 

lógica, senão também o conceito mesmo da ciência em geral, e este constitui exatamente seu resultado último.” (HEGEL, 1993a, 

p. 57). “A lógica, por conseguinte, deve ser apreendida como o sistema da razão pura, como o reino do pensamento puro. Este 

reino é a verdade mesma, tal como é sem véus em e para si mesma; por isso, pode-se dizer que este conteúdo é a apresentação de 

Deus como ele é na sua essência eterna, antes da criação da natureza e de um espírito finito.” (HEGEL, 1993, p. 66).   
132 T. l. o.: “The truth is that pragmaticism is closely allied to the Hegelian absolute idealism, from which, however, it is sundered 

by its vigorous denial that the third category (which Hegel degrades to a mere stage of thinking) suffices to make the world […]. 

Had Hegel, instead of regarding the first two stages with his smile of contempt, held on to them as independent or distinct 

elements of the triune Reality, pragmaticists might have looked up to him as the great vindicator of their truth.” Ver, também: CP 

1.368; 5.43-44; SILVEIRA, 2006.  
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Algumas das concepções implícitas nessa fala 
133

 de Peirce a paciência do leitor verá mais bem 

desenvoltas nos tópicos seguintes, como é o caso das categorias fenomenológicas e metafísicas do autor 

(cap. 2). Convém, não obstante, antecipar ou indicar alguns pontos a fim de explicitar o conteúdo relativo a 

este tópico, escondido na última citação:  

(1) a terceira categoria ou “estágio” a que Peirce se refere é a Terceiridade, a qual, na 

Fenomenologia, responde pelo pensamento, pela síntese, ou, pelas representações, mediações, mas que, na 

metafísica, se estende aos hábitos, regras de conduta ou leis responsáveis pelas regularidades do mundo. Os 

dois primeiros estágios, categorias, ou elementos da Realidade, são a Primeiridade e a Segundidade, ambas 

imediatas, isto é, sem mediações, e presentes, isto é, sem vínculos com o passado e o futuro. A primeira (ou 

o primeiro), diga-se de passagem, responde pelos sentimentos ou qualidades (conforme desvenda o 

Sinequismo e o Idealismo Objetivo de Peirce – cf. IBRI, 1992, caps. 3-4 -, as qualidades são “da natureza do 

sentimento” – cf. CP 1.310; cf. IBRI, 2002a; cf. tópico 3.1.4), novidades e liberdades nos fenômenos. A 

segunda, pelo aspecto de resistência, choque, negação de vontade, mudança, contrariedade ao pensamento, 

dualidade ego – não ego, concretude e facticidade 
134

.  

(2) a doutrina do Pragmatismo, fundada por Peirce, fora por ele rebatizada como Pragmaticismo, 

conforme aparece na citação, devido aos equívocos interpretativos de, por exemplo, William James e John 

Dewey (cf. MOTA, O. S. e HEGENBERG, L. Introdução, in: PEIRCE, 1975; cf. IBRI, 2000a).  

William James 
135

 confessa haver recebido de Peirce o termo e a concepção de Pragmatismo (cf. 

BRENT, 1998, p. 8) 
136

. Não obstante, James não compreendera o desenvolvimento e a plenitude do 

pragmatismo de Peirce por limitar “consequências práticas” (expressão contida na máxima do pragmatismo 

– cf. IBRI, 2000a) àquilo que empiricamente se pode experienciar (cf. IBRI, 2000a), ou às ações e reações 

da Segundidade (cf. SANTAELLA, 2000, p. 95). Peirce, em carta (datada de 25 de novembro de 1902 – CP 

8.254-57), tentara complementar a compreensão do amigo explicando-lhe a consolidação do método 

pragmático, a partir do conceito de Terceiridade real.  

                                                           
133 Acerca do descarte, por parte de Hegel, da Primeiridade como originária ou antecedente da factualidade do mundo, Ibri (2008, 

p. 225) refere-se, de passagem, a “uma indiferença inefetiva que, no juízo de Hegel, não poderia dar origem a um mundo e a uma 

história [...]”.    
134 Por isso, essa segunda categoria é a mais próxima da definição peirciana de realidade, embora a realidade englobe as três 

categorias. 
135 Mota e Hegenberg, na introdução de PEIRCE, 1975, demonstram a amizade entre Peirce e James, por exemplo, através das 

fracassadas investidas de James (já famoso e influente filósofo) para conseguir a Peirce um emprego como professor efetivo em 

algumas universidades, a exemplo de uma carta postada em três de março de 1895, pela qual James recomenda profusamente a 

docência de Peirce ao então reitor de Harvard, Charles W. Eliot (cf. JAMES apud PEIRCE, 1975, p. 15). Em carta a seu irmão 

Henry, James assim se refere a Peirce: “Nunca vi uma pessoa atacar os assuntos de que trata com firmeza e intensidade tais.” 

(JAMES apud PEIRCE, 1975, p. 14).  
136 Apesar de um engodo em um dicionário filosófico, de Baldwin, ter atribuído a origem do termo a James (cf. CP 8.253). 
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Segundo Santaella, os equívocos de James e Dewey se originam da primeira e ainda limitada (à 

mente humana) formulação da máxima do Pragmatismo empreendida por Peirce em 1878, antes do 

desenvolvimento das Ciências Normativas, das ideias de interpretante lógico final, razoabilidade concreta e 

pensamento como um lado interior das ações dotadas de propósito, não apenas na mente humana, mas na 

Natureza, no cosmos:  

 

Sua [de Peirce] identificação do significado do conceito com a mera ação e reação se deu, 

em 1878, porque ele não havia ainda percebido que ação e reação devem ser entendidas 

apenas em termos de propósitos e que o propósito é essencialmente pensamento. É certo que 

o pensamento pode envolver ação, mas ele não pode ser idêntico à ação, pois isso seria 

confundir terceiridade com secundidade [ou segundidade]. Ora, esse reconhecimento do 

papel que os fins e os ideais desempenham sobre a ação só veio a Peirce através do insight 

que lhe foi dado pelas ciências normativas. Peirce passou a considerar que o erro de todos os 

pragmatismos, que se diziam inspirados no seu, estava em se fazer da ação a finalidade 

última do pensamento. Ao contrário disso, não é a ação em si, mas o desenvolvimento de 

uma ideia que é o propósito do pensamento. A partir de então, ele [Peirce] foi elaborando 

sucessivas formulações mais adequadas e sofisticadas da máxima [do Pragmatismo]. 

(SANTAELLA, 2000, p. 95). 

 

 Tendo dito isso, dispõe-se de vocabulário para explicar que, em CP 5.436 (citado duas p. acima), 

Peirce afirma, entre outras coisas, que Hegel pecara por conceber uma Realidade produzida apenas pela 

categoria do pensamento, da mediação, da síntese, de cujo ambiente a Lógica é mais afeita. Negligenciando 

que a ação e reação, o imediato, o independente do pensamento, o factual descoberto pela Fenomenologia, 

fenomênica e cosmologicamente antecede, e pragmaticamente completa, totaliza ou intera o pensamento, 

como lado exterior e condição do ser real desse pensamento 
137

. 

Dito de outra maneira: sem a constatação fenomenológica da realidade como algo independente do 

pensamento, Hegel reduziu as categorias (e com elas a facticidade imediata, pertencente à segunda 

categoria) a “[...] meros estágios do pensamento. Ele [Hegel] falhou em compreender que as categorias 

designam elementos que têm uma autonomia que não é redutível ao pensamento.” (BERNSTEIN, 2010, p. 

319). Anteceder o pensamento ao fato 
138

, a Lógica à Fenomenologia, a nosso ver, foi o que fez com que 

Hegel 
139

 não passasse de um “nominalista com anseios realistas” (CP 1.19).  

                                                           
137 Embora não se refira diretamente a Hegel, IBRI, 2000a, inspirou-nos a redação desde parágrafo. Rever, também, a expressão 

“ser do pensamento”, em OLIVEIRA, 2007, p. 42, citado acima, neste tópico. 
138 Ver o que Peirce afirma sobre as “prolongadas disputas entre filósofos que não observam os fatos”, no contexto do 

Pragmatismo, em CP 5.6. Esses filósofos, a nosso ver, são todos os nominalistas referenciados no presente tópico desta Pesquisa. 
139 Segundo Eduardo Luft, em “As sementes da dúvida: Investigação crítica dos fundamentos da filosofia hegeliana” (onde é feita 

uma interessante remontagem das raízes céticas da crítica hegeliana), Hegel aceita a possibilidade de se construir uma ontologia 

desde que não se ultrapasse os limites ou bloqueios à razão impostos por Kant: “[...] se é possível a realização de uma Ontologia 

na imanência de uma teoria do pensamento, então também é viável a instituição de uma teoria a priori do ser, sem com isso 

transcender os rígidos limites da argumentação racional traçados pela Crítica da razão pura.” (LUFT, E. 2001, p. 126). Peirce, 

embora valorize o fato de Kant haver provado ser a Metafísica dependente da lógica (cf. CP 3.454; cf. IBRI, 1992, p. 21), inclui 
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Peirce não fora menos lógico 
140

 que cientista 
141

 e conhecedor da história da filosofia (cf. CP 1.1-14, 

560; 2.38). Por isso, pode-se supor que, precavido, funda sua Metafísica (ou “filosofia do ser” – CP 7.526) 

nas descobertas da fenomenologia (cf. IBRI, 1992, caps. 1-2), ou, na realidade dos fenômenos. Conquanto, 

sem se abster das mediações da Lógica (ou “filosofia do pensamento” – CP 7.526), a qual, como ramo das 

Ciências Normativas, sucede e depende da Fenomenologia, mas antecede, independe e subsidia à Metafísica: 

“Para mim, parece que uma metafísica não fundada na ciência da lógica é, de todos os ramos da investigação 

científica, o mais desequilibrado e inseguro [...]” (CP 2.36 
142

). 

Assim o “gene” da facticidade ou positividade, descoberto no interior da Fenomenologia, como parte 

da Filosofia, é “hereditariamente” transmitido à Lógica, como parte das Ciências Normativas, e, através da 

Lógica, à Metafísica:  

 

Esta ciência da Fenomenologia é, na minha visão, a mais primária das ciências positivas. (CP 

5.39 
143

). A lógica [...] como ciência normativa, deve fundar-se na Fenomenologia. (NEM-

IV, p. 193 apud IBRI, 1992, p. 20). A lógica é um ramo da filosofia. Isto é o mesmo que 

dizer que ela é uma ciência experiencial ou positiva [...] (CP 7.526 
144

). De fato, pode ser dito 

que dificilmente existiu um metafísico de primeira linha que não tenha feito da lógica o 

fundamento da metafísica. (CP 2.121 
145

).  

 

Ora, este fundar-se da Metafísica sobre a Lógica (e, logo, sobre a Fenomenologia) é um dos fatores 

que licitam a atribuição de cientificidade à Metafísica de Peirce (cf. CP 3.454; cf. CP 3.487; cf. IBRI, cap. 2, 

especialmente, p. 20-23). Assim, a despeito de interpretações superficiais da filosofia de Kant, segundo 

Peirce, Kant mostrou que, se brotarem de uma lógica formal, as concepções metafísicas podem se tornar 

“[...] mais adequadas às necessidades da ciência. Em suma, uma lógica ‘exata’ irá revelar-se um trampolim 

                                                                                                                                                                                                                   
Kant entre os nominalistas (CP 1.19), e não aceita os limites ou bloqueios à razão em face de algo incognoscível, tais quais 

impostos por Kant (cf. CP-5.213-263; cf. CP-5.264-317). Ver, ainda: (1) a crítica ao incognoscível em CP 6.492; (2) a observação 

peirciana sobre Kant, em CP 6.95; (3) o modo como a Metafísica de Peirce não transgride “o universo da experiência possível a 

que Kant confinou a Metafísica” (IBRI, 1992, p. 27), a partir de CP 6.40.  
140 Entre 1864-1865 e 1869-1870, Peirce auxiliou o ensino de Lógica em curtos períodos em Harvard. Entre 1869-1875, foi aceito 

como “instrutor em tempo parcial” na recém-fundada Universidade John Hopkins, período que, segundo relatório oficial dessa 

última universidades foi “[...] o mais criador que uma universidade já tivera no campo da Lógica, e os alunos de Peirce chegaram a 

um nível de originalidade não antes atingido” (in: PEIRCE, 1975, p. 14). O principal monumento desse quinquênio em Hopkins é 

o volume Studies in Logic by Members of the John Hopkins University, publicado em 1883 (cf. PEIRCE, 1975, p. 14).  
141 Entre 1869 e 1875, Peirce trabalhou como assistente no observatório astronômico de Harvard. Em sua vida foram aproximados 

20 anos de trabalho em laboratórios, testando teorias, realizando experiências (cf. PEIRCE, 1975. Introdução), ao ponto de 

assenhorear-se “[...] de tudo quanto era então conhecido no campo da física e da química [...]” (CP 1.3). Para um aprofundamento 

da vida científica de Peirce, ver NUBIOLA, 2014, p. 350 e BRENT, 1998.  
142 Tradução livre do original: “To me, it seems that a metaphysics not founded on the science of logic is of all branches of 

scientific inquiry the most shaky and insecure, and altogether unfit for the support of so important a subject as logic, which is, in 

its turn, to be used as the support of the exactest sciences in their deepest and nicest questions.” Ver também: CP 1.487, 624-625; 

2.121. 
143 Tradução livre do original: “This science of Phenomenology is in my view the most primal of all the positive sciences.” 
144 Tradução livre do original: “Logic is a branch of philosophy. That is to say it is an experiential, or positive science […]”. 
145 Tradução livre do original: “Indeed, it may be said that there has hardly been a metaphysician of the first rank who has not 

made logic his stepping-stone to metaphysics.” 
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para uma metafísica ‘exata’.” (CP 3.454 
146

 - sem grifos no original) (cf. CP 3.487; cf. IBRI, 1992, p. 21, § 

4). 
147

 

“Exata”, aqui, entretanto, não participa de uma visão determinista de mundo, que reduz a totalidade 

do cosmos às rígidas leis da matéria (cf. IBRI, 1992, caps. 3-4, especialmente, p. 44, 59, 61; 2011, p. 212, n. 

18; cf. CP 6.39). A ciência, para Peirce, não corrobora um cientificismo positivista crente na resolução dos 

problemas filosóficos pela supremacia das ciências naturais (cf. HAACK, 2003, p. 776, citado em nota, nesta 

página). Ao invés de reduzir a moderna dualidade substancial entre matéria e mente às determinações da 

primeira, Peirce, grosso modo, a reduz ao substrato eidético da segunda 
148

, e vê aquilo que se costuma 

chamar de matéria como mero estágio no qual a mente adquiriu hábitos cristalizados, isto é, difíceis de 

romperem (cf. Navalha de Ockham, Sinequismo e Idealismo Objetivo – nota 87). 

Apesar da primazia do substrato mental sobre o material, trata-se do oposto da superioridade 

hegeliana dos produtos científicos, artísticos, culturais, enfim, históricos, humanos, sobre as produções 

naturais ou cósmicas (cf. HEGEL, 2001, p. 50-51). Como esse cosmos, na filosofia de Peirce, não possui 

natureza material, mas eidética, inteligente e inteligível (cf. IBRI, 1992, sobretudo, Parte III, p. 96-125), 

trata-se de um sistema filosófico onde o mundo não é visto sob uma ótica antropocêntrica (confrontar com 

HEGEL, 1992, p. 14, citado em nota acima, neste tópico) 
149

, como se o mundo dependesse do homem para 

constituir-se, ou constituir-se cognoscível (confrontar com o transcendentalismo kantiano – cf. KANT, 

2010). Em Peirce, é o homem (ântropos) quem adquiri características de um mundo real que existe antes e 

independentemente desse homem (cf. a cosmologia de Peirce, em IBRI, 1992, cap. 5). Dito de outro modo, o 

homem possui algo análogo ao cosmos, pois se constitui a partir das três categorias, presentes nesse cosmos 

antes do surgimento histórico desse homem (cf. Ibidem):  

                                                           
146 Tradução livre do original: “[…] Kant has shown that metaphysical conceptions spring from formal logic, this great 

generalization upon formal logic must lead to a new apprehension of the metaphysical conceptions which shall render them more 

adequate to the needs of science. In short, ‘exact’ logic will prove a stepping-stone to ‘exact’ metaphysics.” 
147 Acerca do emprego do adjetivo “científica” à Metafísica de Peirce, não deixar de consultar, também, o interessante artigo de 

NUBIOLA, J. 2014, especialmente, o tópico 4, com todas as suas referências. Conforme observa Nubiola, de fato Peirce 

provavelmente nunca utilizara literalmente a expressão “metafísica científica”, embora, a referida expressão, que aparece na 

lombada do volume 6 dos Collected Papers, é coerente às aspirações do autor (cf. NUBIOLA, 2014, p. 356). Como observa Susan 

Haack, a atribuição de cientificidade à Metafísica de Peirce é coerente, também, porque o método pragmático permite separar uma 

má ou ilegítima de uma boa Metafísica, a qual “[...] usa o método da ciência, observação e raciocínio, e é realizada com a atitude 

científica, isto é, desejo de descobrir como as coisas realmente são, e não, como acontece quando a filosofia está nas mãos dos 

teólogos [...]. Filosofia científica, como Peirce concebe, é uma ciência de observação, diferindo das outras ciências não em seu 

método, mas em sua dependência de aspectos da experiência tão familiares, tão onipresentes, que a dificuldade é tornar-se 

distintamente ciente deles.” (HAACK, 2003, p. 776) Não obstante, não se trata de cientificismo, materialismo, reducionismo ou 

positivismo, pois “Peirce nega expressamente que as questões filosóficas poderiam ser resolvidas dentro das, e certamente nunca 

sugere que a filosofia deveria ser substituída por as, ciências naturais.” (Ibidem). 
148 Valendo-se de conceitos aristotélicos (substância e acidente – cf. ARISTÓTELES, 2002), podemos dizer que, grosso modo, o 

argumento de Peirce é o seguinte: tanto a matéria quando a mente tendem à aquisição de hábitos. De modo que a mente não se 

distingue da matéria substancialmente, mas apenas acidentalmente, por possuir maior facilidade para romper hábitos. Conferir o 

texto The Law of Mind, em CP 6.102-163, e conforme os capítulos 2-5 de IBRI, 1992.   
149 Analisar, também, a diferença entre a concepção realista, falibilista e evolucionista de “verdade” em Peirce e no sistema 

dialético hegeliano a partir de, por exemplo, CP 8.284-285. 
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Eu ouço você dizer: ‘Isto cheira muito a uma concepção antropomórfica.’ Eu respondo que 

cada explicação científica de um fenômeno natural é uma hipótese de que há algo na 

natureza do qual a razão humana é análoga; e que isto realmente seja assim, são 

testemunhas todos os sucessos da ciência em suas aplicações à conveniência humana. (CP 

1.316 
150

. Sem grifos no original).  

 

Em síntese, a amplitude da metafísica científica de Peirce manifesta-se não apenas pela utilização do 

método científico (cf. CP 5.385ss), mas também, pelo fato de o autor não compreender a ciência “[...] sob a 

dominante visão reducionista. Essa expressão [‘metafísica científica’] reflete bem a aspiração peirciana de 

desenvolver a metafísica dentro do espírito científico, abrigando ontologia, cosmologia e tradicionais objetos 

religiosos, tais como Deus, liberdade e imortalidade.” (NUBIOLA, 2024, p. 356-357 
151

).  

Ora, tal qual se evidenciará nos capítulos vindouros, a Ontologia de Peirce resguardará um elemento 

primordial de indeterminismo, o Acaso, e o estudo da Lei ou Hábito, como princípio da Terceiridade, 

constituinte do cosmos, responderá pela realidade metafísica de toda generalidade, permanência, 

universalidade. De modo que, até os cientistas mais avessos à metafísica não escapam de lidarem com a 

realidade geral da Terceiridade. Por isso, certamente compreensivo em relação à onda de aversão à 

Metafísica entre os cientistas contemporâneos seus (cf. CP 2.9), Peirce observa que quando algumas 

ciências, posteriores à Metafísica na Classificação, como as Ciências Nomológicas (a exemplo da Física 

Geral, descobridora da Lei da Gravidade – cf. tópico 1.1), prometem que “[...] não vão fazer suposições 

metafísicas, é que elas mais estão em perigo de escorregar demasiado profundamente no pântano metafísico 

[...]” (CP 2.121 
152

). 

Assim, por outro lado, não apenas a Metafísica, mas todas as ciências que vem depois da Lógica na 

referida Classificação (das ciências) - tais como a História e a Geologia - dependerão da Lógica (cf. CP 

2.121); por outro, das considerações da Metafísica dependerão as demais ciências que a seguem na referida 

Classificação (cf. Ibidem), por exemplo, a Astronomia e a Física (ciências implícitas em passagens como 

                                                           
150 T. l. o.: “I hear you say: ‘This smacks too much of an anthropomorphic conception.’ I reply that every scientific explanation of 

a natural phenomenon is a hypothesis that there is something in nature to which the human reason is analogous; and that it really is 

so all the successes of science in its applications to human convenience are witnesses.” Tradução confrontada à de Viana (2014, p. 

77). Acerca dessa passagem, Viana comenta: “No final, Peirce acredita que o único modo de afirmarmos que podemos 

compreender o mundo, é reconhecendo que este mundo não pode ser irracional, nem a matéria ser contraposta ao espírito. O 

mundo precisa ser inteligível em si mesmo, se realmente quisermos falar sobre ele, e a prova disto é o fato de que nossas teorias 

sobre a realidade trazem resultados práticos. Se nossos pensamentos e teorias não apreendessem o mundo mesmo, então não 

poderíamos esperar nada. Pelo contrário, esse fato é a razão pela qual a ciência e a tecnologia podem desenvolver-se e nós 

podemos afirmar que hoje conhecemos a natureza do universo melhor do que nossos antepassados.” (VIANA, 2014, p. 77).  
151 Tradução livre do original: “It is a good title for his metaphysics provided that science is not understood in the dominant 

reductionist approach. It reflects well Peirce’s aspiration of developing metaphysics within the scientific spirit, covering ontology, 

cosmology and traditional religious issues like God, freedom and immortality.” 
152 Tradução livre do original: “It is when they promise themselves that they will not make any metaphysical assumptions that they 

are most in danger of slipping too deep into the metaphysical slough […]” 
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NEM-III/1, p. 165 (de 1911), apud IBRI, 2004, p. 170, sobre a realidade metafísica da Terceiridade, isto é, dos 

hábitos, regras ou leis de condutas, citado tópico 2.2). 

Toda lei descoberta pelas mais diversas ciências são de natureza geral, refere-se a semelhanças em 

uma série de particulares. Assim, ao considerar as leis da natureza como reais (cf. tópico 2.2), Peirce assume 

não apenas um realismo, mas um realismo escolástico. Ou seja, assume não apenas algo particular, mas 

também algo geral como exterior ou independente da representação. Uma vez que o realismo escolástico 

estrutura-se tanto nos atributos da particularidade, da alteridade (qualidade de ser alter - do latim, outro - 

ligada à facticidade, dualidade e resistência dos individuais) quanto nos da generalidade (dos princípios ou 

leis gerais como originários de facticidades redundantes) (cf. IBRI, 1992, p. 128): “Os nominalistas 

escolásticos não negaram que houvesse um mundo exterior à representação, mas tão somente que este 

mundo contivesse qualquer generalidade que lhe fosse ontologicamente intrínseca.” (IBRI, 1992, p. 128). 

 A questão da realidade concomitantemente aproxima e distingue a Metafísica das Ciências 

Especiais, as quais, a exemplo da Física (e de outras ciências naturais), vêm depois da Metafísica na 

Classificação das ciências. Aproxima-as, pois, ao contrário da Matemática (ver lugar da Matemática no 

gráfico da p. X), ambas precisarão considerar, cada qual a seu modo, os fatos, o real. Suas teorias não podem 

prescindir do caráter real, isto é, fatídico, positivo, objetivo ou objetor, independente da experiência, mas 

precisarão adequar-se aos fatos, ou serem descartadas em função deles 
153

 (cf. CP 1.282; cf. tópico 1.1). 

Distingue-as, principalmente, porque, ao contrário das Ciências Especiais, a Metafísica confina-se “[...] 

àquelas partes da física e das ciências da psique que podem ser fundadas sem meios especiais de 

observação.” (CP 1.282 
154

. Sem grifos no original). 

A Metafísica, como ramo da Filosofia, diferentemente das Ciências Especiais, não necessita de 

laboratórios, tampouco, de teorias antecedentes e guias de uma observação dos fatos focada em minúcias 

pré-escolhidas (cf. tópico 1.1). À Metafísica pode-se aferir algo que o autor afere à Fenomenologia e à 

Lógica, a qual “[...] é uma ciência que não se apoia em observações especiais, efetuadas por meios 

observacionais especiais, mas nos fenômenos que estão abertos à observação de todo homem, todo dia e toda 

hora.” (CP 7.526 
155

). 

É preciso dizer, ainda, que a cientificidade da metafísica de Peirce não se deve apenas à facticidade 

herdada da Fenomenologia através da Lógica (facticidade também considerada, embora de modo distinto, 

                                                           
153 Sobre a Metafísica, Ibri afirma: “Buscar um mundo responsável pelas três instâncias da experiência é buscar um esquema 

explicativo, uma teoria que combine com esta mesma experiência” (Cf. IBRI, 1992, p. 21. Sem grifos no original). 
154 Tradução livre do original: “Order consists of metaphysics, whose attitude toward the universe is nearly that of the special 

sciences (anciently, physics was its designation), from which it is mainly distinguished, by its confining itself to such parts of 

physics and of psychics as can be established without special means of observation.” 
155 Tradução livre do original: “Logic is a branch of philosophy. That is to say it is an experiential, or positive science, but a 

science which rests on no special observations, made by special observational means, but on phenomena which lie open to the 

observation of every man, every day and hour.” 
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pelas Ciências Especiais). Tal cientificidade também não se deve apenas ao caráter confirmativo ou corretivo 

da experiência sobre as teorias (característica também herdada, não obstante de modo específico, pelas 

Ciências Especiais). Em suma, pode-se afirmar que esses fatores associados a, por exemplo, a relação entre 

Metafísica e Pragmatismo, Idealismo Objetivo e Sinequismo (cf. IBRI, 1992, caps. 3-4 e 6; cf. VIANA, 

2014), bem como, as descobertas acerca da importância da abdução na produção dos conhecimentos 

científicos 
156

, autorizam adjetivar a metafísica do autor como científica, atribuindo-lhe a missão de 

conjecturar, a partir das três classes de fenômenos descobertas pela Fenomenologia, quais características 

provavelmente detém o mundo exterior às aparições na mente humana, para que este mundo apareça desse 

modo a essa mente (cf. IBRI, 1992, sobretudo, cap. 2, p. 12-13; p. 21, § 2; p. 23, § 5; e caps. 3-5). 

Dito de outra maneira, a liberdade da observação na ciência da Fenomenologia, evitando 

“explicações hipotéticas de qualquer tipo” (CP 1.287, citado no tópico 1.2) acerca de um mundo exterior às 

aparições, fornecera a noção de realidade e os demais fundamentos para o soerguimento de uma hipótese 

metafísica acerca de como “devem ser [não no sentido imperativo, mas no sentido de “provavelmente são”] 

os fatos” (Ibidem) no mundo exterior a essas aparições, ou, “como as coisas são em si mesmas” (SILVEIRA, 

2003, p. 66), ou, ainda, pode-se afirmar que, na Metafísica de Peirce: 

 

Procura-se compreender o fenômeno não somente como aparece [Fenomenologia] ou como 

interage determinando uma conduta [Ciências Normativas], mas como ele seria em sua 

própria realidade, em seu modo próprio de ser. O empenho dessa ciência [Metafísica] [...] só 

poderá se constituir em uma elaborada conjectura [...], poder-se-ia dizer, numa ampla poesia 

sobre o cosmos que tudo é, e que se nos oferece à contemplação como fenômeno. 

(SILVEIRA, 2003, p. 64. Sem grifos no original). 

 

Por fim, observa-se que essa conjectura metafísica, no interior da Filosofia de Peirce, não poderá 

fazer-se à deriva, gratuitamente, de modo meramente especulativo, abstrato, lúdico, livre 
157

, como o são as 

conjecturas da Matemática (ciência anterior à Filosofia), mas, repita-se: partirá das categorias dos fenômenos 

e entrelaçar-se-á, através das doutrinas citadas no penúltimo parágrafo, à epistemologia e à ontologia do 

autor, desvelando uma simetria entre Fenomenologia e Metafísica (cf. IBRI, 1992, caps. 1-2; 2006; 2012), 

conforme o estudo das categorias sugerirá, no próximo capítulo. 

 

 

 

                                                           
156 “De fato, longe de qualquer gratuidade meramente conjectural, a ontologia do autor cumpre papel fundamental como correlata 

de teorias epistemológicas, a exemplo de seu Falibilismo e das condições de possibilidade de uma lógica da descoberta ou 

Abdução.” (IBRI, 2000a, p. 35).  
157 Rever nota anterior.  
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2. A PRIMEIRIDADE  

 

2.1. A Primeiridade na Fenomenologia 

 

“Há, na vida, algo pior que o fracasso: não haver feito a tentativa.”  

                                                                                                            ROOSEVELT apud AQUINO, 2004, p. 94.
158

 

 

Conforme dito no tópico 1.3, Peirce nomeia sua Fenomenologia, também, como Doutrina das 

Categorias (cf. CP 1.280), devido à responsabilidade dessa ciência em reunir em três grandes classes ou 

categorias (Primeiridade, Segundidade e Terceiridade) os “elementos logicamente indecomponíveis” (CP 

1.288) amplamente encontrados nas aparências ou fenômenos. Compreendendo por fenômeno (faneron) o 

“[...] total coletivo de tudo aquilo que está de qualquer modo presente na mente” (CP 1.284), ou, ainda, 

“qualquer coisa presente à mente, em qualquer momento e em qualquer aspecto.” (EP 2.260). Por outro lado, 

conforme apresentado no tópico 1.5, pertencerão à Metafísica científica de Peirce as investigações que 

partem do estudo das aparências fenomênicas para erguerem hipóteses acerca de como “devem ser os fatos” 

159
, no mundo, no cosmos, fora e independentemente da mente humana (cf. IBRI, 1992, cap. 2, 

especialmente, p. 21, § 2). Não obstante, a Fenomenologia é indiferente quanto à origem dos fenômenos, se 

externa ou interna à mente humana (cf. CP 1.287; cf. IBRI, 1992, cap. 1, p. 5, § 7; cf. tópicos 1.1 e 1.2).  

Por isso, apesar da intenção do presente tópico de focar a primeira categoria no âmbito da 

Fenomenologia, isto é, ocupando-se apenas do “fenômeno mental” ou “da consciência” (expressões 

extraídas, respectivamente, de CP 1.350 e 1.377, ambos contextos nos quais Peirce refere-se às categorias no 

âmbito da Fenomenologia – cf. IBRI, 1992, p. 13-14), sem indagar a origem e sem pretensões metafísicas 

(cf. tópico 1.2; IBRI, 1992, p. 21, § 1; CP 1.284; CP 1.287), “mente” e “consciência”, em Peirce (conforme 

doutrinas do Idealismo Objetivo e do Sinequismo – cf. nota 87), dialogam necessariamente com a tríade 

categorial e com a Metafísica do autor (devido à ubiquidade das categorias e à inseparabilidade das doutrinas 

do Sinequismo e do Idealismo Objetivo em relação ao todo da Filosofia do autor – cf. IBRI, 1992). Por isso, 

aqui, necessitar-se-á tocar algumas características da Primeiridade metafísica, bem como, alguns caracteres 

das categorias da Segundidade e Terceiridade.  

                                                           
158 A escolha da epígrafe deste tópico lembra ao autor desta Pesquisa o ensinamento pragmático da importância da tentativa, do 

sair de si mesmo, da ação, do manifestar-se, do mostrar-se pelo lado de fora, do relacionar-se com algo exterior a si próprio, do 

atualizar-se, isto é, do deixar de ser meramente possível, da concretização de uma potencialidade (cf. IBRI, 1992, p. 96), da 

passagem do estado potencial da Primeiridade para o estágio factual da Segundidade. Enfim, a importância da tentativa, quer seja 

para o sucesso quer seja para a correção da rota, da conduta, estimulada pelo fracasso.  
159 Expressão extraída de CP 1.287, citado no final do último tópico.  
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Tendo dito isso, chama-se a atenção para a defesa de Ibri do conceito de “singularidade” em 

referência à Primeiridade metafísica (ontológica), pois esta é a melhor tradução para “haecceitas” 
160

, palavra 

latina tomada por Peirce do escolástico medieval Duns Escotos (cf. CP 6.318; cf. n. X). De fato, Peirce 

utiliza “hecceity” como sinônimo de “thisness” (“istidade”), a qualidade não descritiva de um individual (cf. 

CP 1.341); e qualquer qualidade, “contida em si mesma” (expressão extraída de CP 1.304, citado abaixo, 

neste tópico), pertence ao universo primeiro (cf. CP 1.303) 
161

.  

É no sentido da atualização da qualidade em um individual, que Ibri também utiliza a expressão 

“objetos singulares” em contexto segundo (cf. IBRI, 1992, p. 28, § 6). Conforme se abordará mais à frente 

(neste mesmo tópico), o conceito de objeto pertence à Segundidade. Disso decorre que, para Ibri, há 

também, uma singularidade objetiva, isto é, a Segundidade também possui uma singularidade; não, porém, a 

singularidade potencial e não resistente da qualidade primeira, mas uma singularidade atualizada em algo 

diferente de outro, ou seja, detentora de caracteres em relação a algo mais (cf. definição de díade na p. 33 

desta Pesquisa), caracteres não meramente em si mesmos (cf. definição de mônada na p. 37 desta Pesquisa). 

Para entender essa minúcia distintiva, busquem-se em Aristóteles (ARISTÓTELES, 2002) as noções 

de ato e potência subjacentes à filosofia peirciana (cf. IBRI, 2004, p. 173, especialmente, nota 32). Por “ato” 

Aristóteles entende aquilo que já foi possível (potencial). O ato necessita da potência ou possibilidade para 

ser o que é. O impossível não se atualiza. Por “aquilo que é possível” (potência), todavia, entenda-se algo 

que é em si e por si, que não necessita de nada mais. Ser possível é condição necessária para que algo se 

atualize, mas a mera possibilidade não necessita atualizar-se para ser o que é. Logo, ao contrário da potência, 

o atual pressupõe outra coisa, ainda que essa outra coisa seja simplesmente aquela mera possibilidade.  

Agora, chama-se a atenção para o trecho em destaque na seguinte fala de Peirce sobre a Primeiridade: 

“a primeira categoria, então, é qualidade de sentimento, ou o que quer que seja tal qual é, positivamente, e 

sem relação com nada mais.” (CP 5.44). “Positivamente”, no excerto, lembra que o primeiro possui seu ser 

em e por si mesmo, e não por uma abstração (cf. CP 1.302-303), negação ou, como continua o texto, por 

qualquer outro tipo de referência, “relação com algo mais” (cf. CP 5.44): “A ideia pura de uma mônada [...] 

deve conter alguma determinação, ou talidade, caso contrário, não poderíamos pensar em absolutamente 

nada. Mas essa não deve ser uma talidade abstrata, porque essa tem referência a uma talidade especial.” (CP 

1.303 
162

). 

                                                           
160 IBRI apud ALMEIDA, 2011, p. 19, nota 29. 
161 Ver, também, a questão da Segundidade das qualidades não em si mesmas, potenciais, contempladas, mas nas coisas, em CP 

1.365. 
162 T. l. o.: “The pure idea of a monad [...] There must be some determination, or suchness, otherwise we shall think nothing at all. 

But it must not be an abstract suchness, for that has reference to a special suchness.” 
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 Ora, somente aquilo que é meramente possível é privado de relacionar-se com tudo o mais. Por isso, 

o primeiro, mesmo ampliado do campo fenomenológico para o metafísico, deve conservar um aspecto 

potencial, conforme a passagem seguinte, na qual Peirce refere-se à Primeiridade na metafísica: “Talidade 

[Sucheness], ou, o modo de ser da mônada, é a mera possibilidade do existente.” (CP 1.456 
163

. Sem grifos 

no original). A condição lógica para que algo agora exista, é ter sido primeiramente possível 
164

.  

O que antecede, logicamente, qualquer atualidade existente e individual (Segundidade) e qualquer 

atualidade geral e permanente (Terceiridade)? O que está presente na mente e no cosmos de modo não 

limitável pelas fronteiras de um conceito ou de um objeto, e que, ao mesmo tempo, é comum a toda uma 

gama de fenômenos, a ponto de nos permitir reuni-los sob uma mesma categoria? O que é geral, universal 
165

 

e, no entanto, não envolve número, ainda que ilimitado, de individuais, de objetos, como o faz uma regra ou 

um conceito? Responde-se: a universalidade da possibilidade, e conclui-se: a possibilidade é a forma lógica 

da Primeiridade: “Primeiridade é o modo de ser que consiste em seu substrato ser positivamente tal como ele 

é, independentemente de qualquer outra coisa. Isso só pode ser uma possibilidade.” (CP 1.25 
166

) 
167

. Ser 

meramente possível é a característica universal e irredutível dos fenômenos subsumidos à primeira categoria.  

Na álgebra elementar, o numeral cardinal “dois” pressupõe o numeral cardinal “um”. O numeral 

cardinal “três” pressupõe outros dois numerais cardinais. Mas o numeral cardinal “um”, ou “uma”, é total, 

em si, não depende de nada para ser o que é. Semelhantemente, a Primeiridade, ou, o primeiro, enquanto 

mera possibilidade, de nada depende, e tudo que existe o pressupõe: “A primeira categoria pode ser 

prescindida da segunda e da terceira, e a segunda pode ser prescindida da terceira.” (cf. CP 1.353 
168

) Não 

obstante, o que diferencia a possibilidade numérica, da multiplicidade dos existentes (atuais, particulares, 

distintos) pertencentes a um mesmo conceito, da possibilidade primeira, a qual, em si, não se adéqua 

perfeitamente ao conceito de conceito, à ideia de ideia (cf. SANTAELLA, 2005, p. 213, § 1, citado abaixo, 

                                                           
163 T. l. o.: “Suchness, or the mode of being of the monad, is the mere possibility of an existent.” 
164 Santaella assim define a possibilidade primeira: “Possibilidade significa aquilo que ainda não é, que ainda não se realizou. É da 

ordem daquilo que logicamente precede a existência. Lógica monádica em que a discriminação ainda não exerceu o seu papel.” 

(SANTAELLA, 2005, p. 212-213. Sem grifos no original). Ao invés de dizer que a possibilidade primeira “significa aquilo que 

ainda não é”, preferimos dizer que, embora não exista (ex-sistis – conforme se explicará à frente neste tópico), é. Ou seja, essa 

possibilidade é “[...] tal qual é, positivamente, e sem relação com nada mais.” (cf. CP 5.44, citado acima, neste tópico). 
165 Referimos-nos aqui, novamente, ao sentido aristotélico de “universal”: “universal é aquilo que pode ser predicado de muitos.” 

ARISTOTLE, 1989, p. 26. 
166 T. l. o.: “Firstness is the mode of being which consists in its subject’s being positively such as it is regardless of aught else. 

That can only be a possibility.” 
167 IBRI (1992), p. 11, § 4, afirma que “[...] a forma lógica deste estado de consciência [da qualidade de sentimento] é a mera 

possibilidade”. ALMEIDA (2011), p. 20, diz: “A forma lógica da primeiridade é a possibilidade. A primeiridade é a categoria do 

possível.” Conferir, também: CP 1.304.  
168 T. l. o.: “The category of first can be prescinded from second and third, and second can be prescinded from third.” 
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neste tópico) 
169

, tampouco, a qualquer regra ou lei geral? Responde-se: a liberdade 
170

. A universalidade 

terceira do conceito geral consiste na previsão das predicações comuns dos individuais (particulares) a ele 

subsumidos (cf. IBRI, 1992, p. 33, § 1). Na Terceiridade, a possibilidade futura dos eventos (ocorrências, 

fatos) é coagida, restringida, pela lei ou regra geral (cf. IBRI, 1992, p. 32-33): 

 

[...] eventos futuros tem uma tendência a se conformarem à regra geral. (CP 1.26 
171

) 

[Ainda:] Uma lei da natureza, então, será por ele [o realista escolástico] considerada como 

tendo um tipo de esse in futuro. Isso é o mesmo que dizer que elas [as leis] terão uma 

realidade presente que consiste no fato de que os eventos ocorrerão de acordo com suas [das 

leis] formulações. (CP 5.48 
172

). 

 

 A universalidade da possibilidade primeira, todavia, não guarda a necessária e pragmática relação 

entre a regra e os individuais experienciáveis que dela podem advir (cf. IBRI, 2000a; 1992, especialmente, p. 

11, § 4). A possibilidade da Primeiridade não é definida, mas sim livre de fatos ou leis; ou seja, é irrestrita, 

infinita, indeterminada, isto é, não possui o conceito ou qualquer outra determinação anterior, não possui 

“outro atrás de si determinando suas ações” (cf. CP 1.302). Se não possui antecedente que “diga” como deve 

ser sua conduta, ou seja, exerça previsões sobre ele (o primeiro), as experiências que tipificam a primeira 

categoria fenomenológica, por exemplo, a Arte 
173

 poética, não possuem sequer parâmetro a partir do qual 

possam ser consideradas falsas: “Ouvi você dizer: ‘Nada disso é fato; é poesia.’ Nonsense! Má poesia é 

falsa, eu aceito; mas nada é mais verdadeiro do que a verdadeira poesia.” (CP 1.315). 

No que diz respeito àquele termo, “singular” 
174

, Santaella, por sua vez, o utiliza como sinônimo de 

“particular”; em relação às partes do todo, ao uno entre o múltiplo, àquilo que diferencia um individual de 

outro, à Segundidade semiótica (cf. SANTAELLA, 2005, por exemplo, p. 152). Ao referir-se, por exemplo, 

ao sin-signo (signo peirciano associado à segunda categoria), Santaella observa: “O prefixo sin sugere a 

ideia de único, singular, aqui e agora.” (SANTAELLA, 2005, p. 196, § 3. Sem grifos no original). 

Afirme-se, ao lado de Ibri (cf. tópico 2.1), que a Primeiridade metafísica (cf. tópico 2.2) é singular; 

mas que se dirá, contudo, da Primeiridade fenomenológica? Diga-se: ela contínua, é presente (cf. CP 5.41-

44) e total. O termo “totality” (totalidade) é empregado no contexto manifesto fenomenologicamente 

                                                           
169 Ver, também, CP 1.285, no qual Peirce apresenta considerações favoráveis e contrárias ao sentido no qual filósofos ingleses 

empregam a palavra “idea (ideia)”. Analisar, ainda, a expressão “ideia vaga” em relação à Primeiridade em CP 1.537, à frente, 

neste tópico. 
170 Peirce afirma a liberdade como um caractere primeiro em, por exemplo, CP 1.302; 357. 
171 T. l. o.: “[...] future events have a tendency to conform to a general rule.” 
172 T. l. o. (confrontada à de IBRI, 1992, p. 32): “A law of nature, then, will be regarded by him as having a sort of esse in futuro. 

That is to say they will have a present reality which consists in the fact that events will happen according to the formulation of 

those laws.”  
173 Ibri aponta a Arte como exemplo de manifestação da Primeiridade em, por exemplo: 1992, cap. 2. p. 25-29; cap. 6. p. 109, § 2; 

2011; 2008, p. 225-226. 
174 Sobre o qual se falou acima, neste tópico. 
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primeiro das qualidades de sentimento (CP 5.113, por exemplo), as quais, conforme se verá melhor em 3.1.4, 

são os verdadeiros representantes psíquicos da primeira categoria (cf. CP 5.44).  

 Uma qualidade de sentimento é “completamente contida em si mesma” (CP 1.304, citado abaixo), 

isto é, possui seus caracteres sem relações com nada mais 
175

. Qualquer qualidade possui caracteres 

meramente em si mesmos, possíveis, ou, potenciais, desatualizados, desencarnados, “desocorridos” 
176

, 

independentes de quaisquer sujeitos nos quais eventualmente ocorram, ou, se atualizem; de modo que, 

mesmo quando uma qualidade aparece inerente a um indivíduo, nele estão subsumidos aqueles caracteres em 

si próprios, da qualidade primeira 
177

, assim como, na álgebra elementar, no número dois está subsumido o 

número um (cf. CP 1.353, nesta Pesquisa).  

Manifesta isso o fato de que, a individualização, ou, atualização de uma qualidade em um individual, 

não a impossibilita de ser experienciada sob a Primeiridade 
178

, pois uma qualidade “[...] não é limitada a 

algum sujeito definitivo” (CP 1.332), a exemplo do modo como a qualidade de vermelho ou vermelhidão 

(redness) (cf. CP 1.303) pode ser imaginada sem realização, atualização, necessidade de inerência em um 

objeto ou sujeito, isto é, em sua forma meramente qualitativa ou possível de ser: 

 

[...] Essa mera qualidade, ou talidade, não é em si uma ocorrência, como é ver um objeto 

vermelho; ela é um simples pode-ser. Seu ser consiste apenas no fato de que poderia haver 

tal peculiar, positiva, talidade em um Faneron. Quando eu digo que isto é uma qualidade, eu 

não quero dizer que é “inere” em [um] sujeito. Este é um Faneron peculiar a um pensamento 

metafísico, não envolvido ele mesmo na sensação, e, portanto, não na qualidade de 

sentimento, a qual é completamente contida em si mesma, e substituída na sensação atual. 

[...] Eu posso imaginar uma consciência cuja vida inteira, igualmente quando bem acordada e 

quando sonolenta ou sonhando, deva consistir em absolutamente nada, apenas uma cor 

violeta ou um mau cheiro de repolho podre. [...] Uma qualidade de sentimento pode ser 

imaginada sem qualquer ocorrência, como ela aparece para mim. Seu simples “pode-ser” 

manifesta-se de maneira absolutamente independente de qualquer realização. (CP 1.304 
179

. 

Os itálicos são nossos).  

                                                           
175 Conforme definição de mônada em CP 1.292, citado acima, neste tópico. 
176 O prefixo latino “des” significa “ausência de” ou “falta de” (anotações em sala de aula referentes ao curso de Latim ministrado 

pelo prof. Dr. Bruno Bassetto, na Faculdade de São Bento no segundo semestre de 2010), como o sentimento primeiro não é “[...] 

uma ocorrência” (CP 1.307), geramos o neologismo “desocorridos”.  
177 SANTAELLA (2005) dá a entender que a Terceiridade engloba a Segundidade e a Primeiridade; e a Segundidade engloba a 

Primeiridade. Logo, como a noção de indivíduo pertence à Segundidade, conforme já dito neste tópico, deduzimos que a qualidade 

de sentimento, verdadeiro representante da primeira categoria (cf. CP 5.44; cf. tópico 3.1.4), pode manifestar-se sem sua pureza 

original, mas subsumida na noção de indivíduo. Ibri aceita que na Terceiridade coabitam as outras duas categorias, mas, se destaca 

de outras interpretações aqui listadas ao afirmar que “[...] as categorias não são onipresentes, mas podem se caracterizar na sua 

tônica principal, a saber, a unidade de consciência como pura primeiridade e a reação bruta como pura segundidade.” (IBRI, 2011, 

p. 210). Mais subsídios para uma discussão sobre esta temática podem fluir do estudo de CP 1.292-293.346. 
178 ALMEIDA, 2011, p. 20: “Qualquer qualidade atual ou possível é um exemplo de primeiridade, com a ressalva que, se tratando 

de uma qualidade atual, ela será exemplo de primeiridade quando essa qualidade for abstraída do individual que a incorpora.” 

Sobre a abstração das qualidades dos individuais, rever, também, o texto On a New List of Categories - CP 1.545-560. 
179 T. l. o.: “That mere quality, or suchness, is not in itself an occurrence, as seeing a red object is; it is a mere may-be. Its only 

being consists in the fact that there might be such a peculiar, positive, suchness in a phaneron. When I say it is a quality, I do not 

mean that it ‘inheres’ in [a] subject. That is a phaneron peculiar to metaphysical thought, not involved in the sensation itself, and 
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Há alguns termos grifados nessa citação os quais, depois de esclarecidos, tornam-se valiosos a uma 

explanação em termos gerais sobre a primeira categoria: (1) Talidade (suchness), segundo Santaella, é a 

qualidade enquanto possibilidade, imaterializada, reduzida a si mesma; é a qualidade de ser primeiro, tal 

qual é, em si mesmo, “sem relação com nenhuma outra coisa.” (SANTAELLA, 2005, p. 211-213). (2) 

Ocorrência, fato, acontecimento e evento não são termos apropriados à Primeiridade, mas à Segundidade 

(cf. IBRI, 1992, p. 11), pois: 

 

Um sentimento, então, não é um evento, uma ocorrência, um acontecimento, uma vez que 

um acontecimento não pode ser tal a menos que existisse um tempo em que ele não 

aconteceu; e, assim, ele [o acontecimento] não é em si mesmo tudo que ele é, mas é relativo 

a um estado anterior. (CP 1.307 
180

). 

 

(3) “Objeto” remete àquilo que objeta, reage, resiste a algo mais; àquilo que se impõe e opõe à 

vontade 
181

 da consciência, e a descontinua, limita, restringe, logo, também é um termo próprio à 

Segundidade (cf. CP 5.459, por exemplo). (4) Se a qualidade de sentimento é “substituída na sensação atual” 

(CP 1.304, citado na p. acima), sensação (empírica, objetora) e sentimento primeiro (contínuo, ininterrupto) 

são diferentes: “Ele [o primeiro] também é algo vívido e consciente porque só assim pode evitar ser objeto 

de alguma sensação.” (CP 1.357 
182

. Analisar, também, CP 5.395). “Sensação” é um termo mais adequado ao 

choque perceptivo frente a uma qualidade objetivada, a qual envolve mudança, por iniciar ou findar um 

estado de sentimento (cf. CP 1.332, citado logo à frente). Este choque perceptivo insere uma dualidade ao 

trazer o senso de exterioridade, e: 

  

[...] está presente em toda sensação, significando por sensação a iniciação de um estado de 

sentimento; [...] quando um “romper de ouvido”, ou, um “arrebentar de alma” do apito da 

locomotiva começa, há uma sensação, que cessa quando o estampido vai continuando por 

                                                                                                                                                                                                                   
therefore not in the quality of feeling, which is entirely contained, or superseded, in the actual sensation. […] I can imagine a 

consciousness whose whole life, alike when wide awake and when drowsy or dreaming, should consist in nothing at all but a 

violet color or a stink of rotten cabbage. […] A quality of feeling can be imagined to be without any occurrence, as it seems to me. 

Its mere may-being gets along without any realization at all.” 
180 T. l. o.: “A feeling, then, is not an event, a happening, a coming to pass, since a coming to pass cannot be such unless there was 

a time when it had not come to pass; and so it is not in itself all that it is, but is relative to a previous state.” 
181 Peirce relaciona percepção objetiva, vontade e Segundidade, de modo implícito, por exemplo, em CP 1.304: “O primeiro é 

predominante em sentimento, em oposição à percepção objetiva, vontade e pensamento.” (sem grifos no original). E explicita essa 

relação: “Em sentido e vontade, existem reações de Segundidade entre o ego e o não-ego (cujo não-ego pode ser um objeto de 

consciência direta).” (CP 1.325). Ainda: “[...] diadismo puro é um ato de vontade arbitrária ou de força cega [...]” (CP 1.328). Ver 

também: CP 1.320; 323.  
182 T. l. o. (confrontada à de SANTAELLA, 2005, p. 104): “It is also something vivid and conscious; so only it avoids being the 

object of some sensation.” 
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alguma fração considerável de minuto; e no momento em que ele para há uma segunda 

sensação. Entre elas há um estado de sentimento. (CP 1.332 
183

. Sem grifos no original). 

 

Em suma, a totalidade, unidade ou continuidade primeira é em si e por si, e nada a precede (cf. CP 

1.357; cf. SANTAELLA, 2005, p. 212-213, citado em nota no tópico 2.1), por se tratar de “[...] simples 

qualidades de totalidades incapazes de corporificação completa [...]” (IBRI, 1992, cap. 5. p. 203). Já a 

totalidade ou continuidade da Terceiridade é aquela da relação necessária entre acontecimentos 

concebivelmente definidos, corporificados, ou, entre “experimentos fenomênicos concebíveis” (Expressão 

extraída de EP 2.332) e os conceitos ou regras de ação que previamente os conceberam (cf. EP 2.332. cf. 

ALMEIDA, R. V. 2011, p. 97), entre particulares “experienciáveis” previstos e gerais previdentes (cf. IBRI, 

2000a, p. 32).  

Ela, a totalidade contínua terceira, sucede e diminui a resistência do objeto, através da produção do 

conhecimento, que corresponde a previsões de similitudes acerca dos caracteres de ocorrências possíveis, 

subordinadas a um conceito ou regra (cf. IBRI, 1992, p. 32-33).  Desse modo, pode-se dizer que a totalidade, 

continuidade ou unidade terceira, ao contrário da não precedida totalidade primeira, é obtida, após certo 

esforço, choque, negação objetiva (do objeto), enfim, após certo “convite” proveniente da experiência de 

Segundidade 
184

. 
185

 

O fenômeno primeiro é total, mas não no sentido em que um indivíduo é suficiente, particular ou 

independente de todos os outros dentro de um grupo ou um todo. Em Peirce, a noção de indivíduo pertence à 

Segundidade (cf. IBRI, 1992, p. 8, § 1; p. 32-33; 82, § 1; cf. ALMEIDA, R. V. 2011, p. 22. Ver, também, 

NEM, p. 135-136 apud IBRI, 1992, p. 84), pois individualizar-se implica em diferenciar-se de algo mais, de 

outro (cf. IBRI, 1992, p. 7, § 5-7), e “[...] outro é meramente um sinônimo do numeral ordinal segundo.” 

(CP 6.217 
186

).  

Assim, a individualização (afeita àquela factualidade – capítulo anterior) introduz uma díade, a forma 

lógica elementar da segunda categoria:  
                                                           
183 T. l. o.: “This is present in all sensation, meaning by sensation the initiation of a state of feeling; […] when an ear-splitting, 

soul-bursting locomotive whistle starts, there is a sensation, which ceases when the screech has been going on for any considerable 

fraction of a minute; and at the instant it stops there is a second sensation. Between them there is a state of feeling.”  
184 Abordaremos sucintamente a relação entre esforço e resistência numa “consciência bipolar” da Segundidade, conforme CP 

1.24, à frente, neste tópico. Ver, também, a noção peirciana de “esforço” (effort) e “luta” (struggle) em CP 1.320-324. Ver, ainda, 

o contexto da afirmação “Mas na unidade sintética de Kant a ideia de Terceiridade é predominante. Essa é uma unidade obtida; e 

teria sido mais bem chamada totalidade; [...]” (CP 1.302. Sem grifos no original). Remetemos, por fim, o leitor interessado em 

mais diferenças entre a continuidade da Primeiridade e a da Terceiridade à noção de continuum em IBRI, 1992, sobretudo, cap. 4, 

entre outras publicações do mesmo autor, citadas na Bibliografia desta Pesquisa.  
185 Embora uma explicação satisfatória exigisse a dimensão de uma nova Dissertação, aqui se considera imprescindível a difícil 

ciência da distinção entre a continuidade da Terceiridade, sucessória da multiplicidade das experiências particulares no tempo, 

condição do pensamento cognitivo, de uma primeira, do todo sem partes distinguíveis, no interior de uma descontinuidade ou 

lapso presente entre passado e futuro (cf. CP. 2.85; 3.569; 4.642; 5.395; 6.86). Voltaremos ao tema no transcurso dessa Pesquisa. 
186 T. l. o.: “[...] other is merely a synonym of the ordinal numeral second.” Ver, também, “Otherness”, a qualidade de ser outro, 

em CP 1.296; 451. 
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Uma díade será uma ideia elementar de algo que possuiria tais caracteres tal como possui 

relativamente a alguma outra coisa [...] (CP 1.292 
187

). Esta descrição mostra que a díade, ao 

contrário da mônada, tem uma variedade de características, e todas essas características 

apresentam relações diádicas. (CP 1.326 
188

) [...] A díade é o fato. (CP 1.327 
189

) [Ainda:] 

díade é um fato individual, como ela existencialmente é; e não há nela generalidade. (CP 

1.328 
190

. Sem grifos no original). 

 

Se o primeiro possuir alguma generalidade ou vagueza 
191

, certamente não será a generalidade de 

nada que envolva relação; sequer relação com outra generalidade 
192

. Por isso, um individual não possuiria a 

generalidade do primeiro mesmo se o outro, com o qual esse individual se relaciona, não passasse do geral 

que lhe deu origem. “Ele [o primeiro] deve ser fresco e novo, porque se velho já é um segundo em relação 

ao seu estado anterior.” (CP 1.357 
193

. Sem grifos no original). Se não há anterior e antecedente, na vagueza 

do primeiro também não há relação de causa e efeito: “Ele deve ser principiante e original, espontâneo e 

livre porque senão seria um segundo em relação a uma causa.” (Ibidem).  

A totalidade ou continuidade da Primeiridade fenomenológica exemplifica-se pela imaginação de 

uma vida inteira constituída apenas de uma única qualidade 
194

 vívida (cf. CP 1.357, citado diversas vezes ao 

longo desta Pesquisa); uma continuidade não existente 
195

, pois: 

 

Existência é puramente diádica. [Por isso,] O ser de uma qualidade monádica é uma mera 

potencialidade, sem existência. (CP 1.328 
196

). [Ainda:] Existência é aquele modo de ser que 

                                                           
187 T. l. o.: “a dyad will be an elementary idea of something that would possess such characters as it does possess relatively to 

something else but regardless of any third object of any category”.  
188 T. l. o.: “This description shows that the dyad, in contrast to the monad, has a variety of features; and all these features present 

dyadic relations.” 
189 T. l. o.: “The dyad is the fact.” Nesse parágrafo há um interessante exemplo de díade relacionado ao Fiat (do latim: “faça-se!”) 

de Deus no livro bíblico do Gênesis, esse: “Isso [o fato do dizer de Deus] determina a existência da luz, e a criação de Deus. Os 

dois aspectos da díade são, primeiro, esse de Deus compelindo a existência da luz, e aquele da luz, por sua vinda à existência, 

fazendo de Deus um criador. [...] Dos dois aspectos da díade, um é, neste caso, fundamental, real e primário, enquanto o outro é 

meramente derivado, formal e secundário.” (CP 1.327). 
190 T. l. o.: “The dyad is an individual fact, as it existentially is; and it has no generality in it.” 
191 A expressão “ideia vaga” é usa por Peirce em relação à Primeiridade em CP 1.537.  
192 Neste ponto se estabelece um diálogo complementar com ALMEIDA, 2011: “A forma lógica da primeiridade é a possibilidade. 

A primeiridade é a categoria do possível. O que significa isso? Significa que o possível é uma forma de generalidade, melhor seria 

dizer vagueza, exatamente porque não está determinado, por isso ele é em si e singular, se houver uma determinação, esse algo 

deixa de ser meramente possível e se torna algo particular, este e não aquele outro possível, e então já estaremos no terreno da 

segundidade.” (p. 20). Os grifos são meus. Destaque, ainda, o adequado uso, por parte de Almeida, da expressão “em relação a” 

em contexto segundo (p. 22). 
193 T. l. o.: (confrontada e mantida idêntica à de SANTAELLA, 2005, p. 104): “It must be fresh and new, for if old it is second to 

its former state.” 
194 Sobre as qualidades de sentimento, primeiras, Peirce afirma: “[...] Eu posso imaginar uma consciência cuja vida inteira - seja de 

modo bem acordada, sonolenta ou sonhando - deva consistir em absolutamente nada além de uma cor violeta, ou um mau cheiro 

de repolho podre.” (CP 1.304, citado acima, neste tópico). 
195 Em Peirce, a existência se dá pela negação imediata em relação com algo mais, ou seja, no contexto da Segundidade: cf. IBRI, 

1992, p. 8, § 2; p. 84, § 1, conforme mencionado em vários momentos nesta Pesquisa.  
196 T. l. o.:“The being of a monadic quality is a mere potentiality, without existence. Existence is purely dyadic.” 



61 

 

reside em oposição a outro. [...] Uma coisa sem oposições, ipso facto, não existe. (CP 1.457 
197

). 

 

A etimologia latina da palavra “existe” já sugere um mínimo de dois elementos 
198

: “ex est” 
199

, ou 

“ex sists” (cf. CP 8.191), remete-nos àquilo que “é fora”, que saiu, ou, derivou de outro 
200

. Ora, uma vida 

que nunca foi nada além de uma qualidade (ver CP 1.304) não “ex sists”. A título de curiosidade, observe-se 

que, embora o inglês, língua materna de Peirce, origine-se majoritariamente de línguas anglo-saxônicas e 

germânicas, a palavra “exit”, “saída”, possui influência latina e remete-nos a “fora disto”, ou, “saído disso”, 

pois “ex” do latim traz a ideia de “fora”, e “It” significa “isso”, ou, “isto” 
201

. Ora, ser “isso” já implica, 

imediatamente, em não ser aquilo (cf. IBRI, 1992, p. 84 
202

): eis a díade, eis a Segundidade. 
203

 

O primeiro não é existente justamente porque não envolve qualquer relação de alteridade 
204

 (cf. 

IBRI, 1992, p. 84, § 1), de oposição, tampouco, de complementaridade, tal qual procede entre o todo e a 

parte (cf. IBRI, 1992, p. 7-8; 28-30). A ausência de relação e, consequentemente, de unidade individual 

(particular) parece ser o sentido da afirmação peirciana: “[...] ele [o primeiro] não tem nenhuma unidade nem 

partes.” (CP 1.357 
205

).  

Se, para a totalidade da primeira categoria, não há alteridade, também não há resistência, pois só há 

resistência onde há, no mínimo, duas coisas, uma que resiste e outra que exerce força. Duas coisas 

imediatamente em contraste, isto é, em relação às quais não há nenhum terceiro elemento, a exemplo da 

potencialidade do conceito, da ideia, do conhecimento, da razão ou raciocínio anterior, que retire a 

atualidade da relação diádica por ligá-la a um continuum temporal (cf. tópico 3.1.1). Resistência é a forma 

lógica da Segundidade, pois só há resistência, de fato, bruta, dura, onde não houve vínculo (cognitivo, no 

                                                           
197 T. l. o.: “Existence is that mode of being which lies in opposition to another. [...] A thing without oppositions ipso facto does 

not exist.” 
198 A construção deste parágrafo se deu a partir de três fontes: (1) consolidação de anotações em sala de aula referentes ao curso de 

Latim ministrado pelo professor Doutor Bruno Bassetto, na Faculdade de São Bento, no segundo semestre de 2010; (2) 

TORRINHA, F. 1997 (Dicionário Latino-Português); (3) os textos de Peirce e de seus comentadores, citados no mesmo parágrafo. 
199 Consolidação de anotações em sala de aula referentes ao curso de Latim ministrado pelo professor Doutor Bruno Bassetto na 

Faculdade de São Bento no segundo semestre de 2010.  
200 Ibidem. Neste sentido, o prof. Bruno explicou-nos o não contraditório significado monoteísta da frase: “Deus não existe”. 

Como Princípio de todas as coisas, Deus não saiu ou derivou de nada. Por isso, explicara o prof. Bruno, a expressão “Deus é” é 

mais adequada que a expressão “Deus existe”. Por isso no próprio texto Bíblico Deus se apresenta na sarça ardente a Moisés como 

“Aquele que é (Iahweh)”, ao invés de “Aquele que existe”; como “Eu sou”, ao invés de “Eu existo” (cf. Êxodo 3,15-18). Sobre um 

estudo do argumento da não existência, mas realidade estética de Deus, em Peirce, ver STEWART. A. F. 2000. 
201 Consolidação de anotações em sala de aula referentes ao curso de Latim ministrado pelo professor Doutor Bruno Bassetto, na 

Faculdade de São Bento no segundo semestre de 2010.  
202 “[...] este e não aquele outro possível, e então já estaremos no terreno da segundidade.” (ALMEIDA, 2011, p. 20. Sem grifos no 

original). 
203 Ao interessado no tema da existência, segundo Peirce, recomendamos não deixar de analisar a CP 1.432-1433. Neste último 

parágrafo, Peirce enumera “diferentes tipos de existência” e anuncia o elemento comum a todas elas, o qual “consiste em ser um 

segundo para um objeto tomado como primeiro no universo.”  
204 “Alter”, do latim: outro (TORRINHA, 1997). 
205 T. l. o.: (confrontada à de SANTAELLA, 2005, p. 104): “[...] it has no unity and no parts.” 



62 

 

sentido cósmico, não estritamente humano) com leis de ação previdentes da conduta dos objetos que 

atualmente se relacionam, ou seja, onde não há um terceiro elemento exercendo qualquer função medianeira 

e atenuante da força de luta ou choque imediato (sem mediações) entre os dois primeiros elementos:  

 

Agora não pode haver resistência onde nada há da natureza da luta, ou, da ação que envolva 

força. Por luta eu devo explicar que quero dizer ação mútua entre duas coisas, 

independentemente de qualquer terceiro ou meio e, em particular, independentemente de 

qualquer lei de ação. (CP 1.322 
206

. Sem grifos no original). Atualidade é alguma coisa 

bruta. Nela não há nenhuma razão. Eu exemplifico isso por quanto você coloca seu ombro 

contra uma porta e tenta forçá-la a abrir-se, mas sofre uma resistência invisível, silenciosa e 

desconhecida. Temos aí uma consciência bipolar de esforço e resistência, que me parece vir 

relativamente próxima de uma pura noção de atualidade. [...] Eu chamo a isso Segundidade. 

(CP 1.24 
207

. Os itálicos são nossos). 
208

  

 

É o caráter reativo, objetor, do resistente que permite a identificação do existente (cf. CP 1.324; 

3.612; 5.429; 7.534. cf. IBRI, p. 7-8; 84), ao ponto de Peirce afirmar que reagir a outra coisa é o significado 

de “existir”: “Quando nós dizemos que uma coisa existe, o que nós significamos é que essa coisa reage com 

outras coisas.” (CP 7.534 209).  

Se o primeiro nem sequer existe, em qual sentido se pode afirmá-lo contínuo, total? Em síntese, 

reitere-se: (1) o primeiro é total no sentido de “contido em si mesmo” 
210

: “[...] Primeiridade é predominante 

[...] por causa do seu estado de contido em si mesmo”. (CP 1.302 
211

. Sem grifos no original); (2) trata-se de 

uma totalidade ou continuidade inexistente por não haver outro para ela e, logo, não haver nada que lhe 

exerça força: “[...] existência é uma questão de força cega.” (CP 1.329. Sem grifos no original) (cf. tópico 

2.1); (3) a continuidade ou totalidade primeira, a qual descontinua ou gera um lapso entre passado e presente 

(cf. MADEIRA, 2014; cf. cap. 3), não é aquela continuidade terceira (p. tópico 2.1), logo, não está 

englobada no processo cognitivo, ou, no pensamento sintético, pois: 

  

                                                           
206 T. l. o.: “Now there can be no resistance where there is nothing of the nature of struggle or forceful action. By struggle I must 

explain that I mean mutual action between two things regardless of any sort of third or medium, and in particular regardless of any 

law of action.” 
207 T. l. o.: “Actuality is something brute. There is no reason in it. I instance putting your shoulder against a door and trying to 

force it open against an unseen, silent, and unknown resistance. We have a two-sided consciousness of effort and resistance, which 

seems to me to come tolerably near to a pure sense of actuality. […] I call that Secondness.” 
208 Nessas passagens, preferimos traduzir “instance” pelo substantivo “exemplo”, ou pelo verbo “exemplificar” e suas 

conjugações, pois descobrimos que o uso da palavra “instance” como sinônimo de “ocorrência” é recente. Ver também CP 1.320, 

parágrafo curto no qual Peirce insiste cinco vezes na palavra resistência (resistance), ao exemplificar o fenômeno contendedor da 

genuína Segundidade, diferenciando-o do sentimento primeiro. 
209 T. l. o.: “When we say that a thing exists, what we mean is that it reacts upon other things.” 
210 Na citação à frente, traduzimos por “estado de contido em si mesmo” à expressão “self-containedness”, a qual também se 

poderia traduzir por: “qualidade de contido em si mesmo”.  
211 T. l. o.: “Firstness is predominant […] on account of its self-containedness.” 
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[...] nas três categorias de fenômeno mental nós temos: o sentimento ou qualidade, a ação de 

oposição, e o pensamento sintético. (CP 1.350 
212

). Parece, então, que as verdadeiras 

categorias da consciência são: primeira, sentimento, a consciência que pode ser incluída com 

um instante de tempo, consciência passiva de qualidade, sem reconhecimento ou análise; 

segunda, consciência de interrupção no campo da consciência, sentido de resistência, de um 

fato externo, de alguma outra coisa; terceira, consciência sintética, ligação com o tempo, 

sentido de aprendizagem, pensamento. (CP 1.377 
213

). [Também:] Mas esse elemento de 

cognição que não é nem sentimento, nem senso de polaridade, é a consciência de um 

processo, e isto sob a forma do senso de aprendizagem, de acúmulo, de crescimento mental 

eminentemente característico da cognição. Este é um tipo de consciência que não pode ser 

imediata, porque abrange um tempo, e isso não apenas porque ela continua através de cada 

instante desse tempo, mas porque ela não pode ser contraída em um instante. [...] Nem pode 

a consciência relativa aos dois lados de um instante, a uma ocorrência súbita, em sua 

realidade individual, envolver a consciência de um processo. Essa é a consciência que 

interliga [os diversos instantes de] nossa vida. É a consciência de síntese. (CP 1.381 
214

). 

 

Desse modo, o próprio pensamento, em sua essencialidade temporal, de vínculo com a finalidade ou 

propósito (cf. SANTAELLA, 2000, p. 95, citado no tópico 1.4), como meio entre um primeiro e um segundo 

(cf. CP 1,297), como representação de um primeiro a um segundo (cf. CP 5.105; cf. IBRI, 1992, p. 15), 

pode ser apresentado como a forma lógica da Terceiridade 
215

. Nessa via, em CP 1.382, Peirce assim resume 

suas três categorias fenomenológicas: “[...] temos indubitavelmente três elementos radicalmente diferentes 

de consciência [...] Sentimento imediato é a consciência do primeiro; o sentido da polaridade é a consciência 

do segundo; a consciência sintética é a consciência do terceiro, ou meio.” 
216

. Desse modo, Assim como 

pensamento, meio (mídia, mediação) e representação, são termos afeitos à Terceiridade: significado 
217

, 

                                                           
212 T. l. o.: “[…] the three categories of mental phenomena, we have feeling or quality, the action of opposition, and synthetic 

thought.” 
213 T. l. o. (confrontada e mantida quase idêntica à de IBRI, 1992, p. 13-14): “It seems, then, that the true categories of 

consciousness are: first, feeling, the consciousness which can be included with an instant of time, passive consciousness of quality, 

without recognition or analysis; second, consciousness of an interruption into the field of consciousness, sense of resistance, of an 

external fact, of another something; third, synthetic consciousness, binding time together, sense of learning, thought.”  
214 T. l. o.: “But that element of cognition which is neither feeling nor the polar sense, is the consciousness of a process, and this in 

the form of the sense of learning, of acquiring, of mental growth is eminently characteristic of cognition. This is a kind of 

consciousness which cannot be immediate, because it covers a time, and that not merely because it continues through every instant 

of that time, but because it cannot be contracted into an instant. […] Neither can the consciousness of the two sides of an instant, 

of a sudden occurrence, in its individual reality, possibly embrace the consciousness of a process. This is the consciousness that 

binds our life together. It is the consciousness of synthesis.”   
215 O Sinequismo e o Idealismo Objetivo de Peirce permitem não interpretar o pensamento como exclusividade humana: “Assim, 

também, pensamento não será privilégio polarizadamente humano. Por um lado, o realismo metafísico peirciano faz corresponder 

estruturas gerais reais à generalidade do que na esfera da subjetividade consideramos ser pensamento. De outro lado, Peirce 

reconhece, a exemplo de Schelling, que processos similares e conaturais ao pensamento encontram-se espraiados na Natureza, na 

forma de ações inteligentemente teleológicas. Há, segundo Peirce, formas similares ao raciocínio humano, perpassando e 

evidenciando, na ação intencionada dos processos naturais, as formas lógicas da hipótese, da dedução e da indução. Afirmando 

que a operação de uma lei da Natureza é dedutiva14 em face dela impor uma conduta necessária aos objetos sob seu âmbito” 

(IBRI, 2008, p. 230). Na sequência dessa passagem, Ibri cita uma importante fala de Peirce em corroboro à sua: NEM 4. 344.  
216 T. l. o.: “[…] we have indubitably three radically different elements of consciousness […]. Immediate feeling is the 

consciousness of the first; the polar sense is the consciousness of the second; and synthetical consciousness is the consciousness of 

a third or medium.” Tradução confrontada e mantida conforme à de J. Teixeira Coelho Neto, in: PEIRCE, 2008, p. 16. 
217 “[...] a palavra significa é quase um sinônimo exato para a palavra terceiro” (CP 1.532). Tradução confrontada à de IBRI, 1992, 

p. 35, § 5. 
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síntese 
218

, cognição 
219

, aprendizado 
220

, fluxo de tempo 
221

, racionalidade ou referência a um futuro 

possível: “Ou, em outras palavras, a racionalidade do pensamento reside na sua referência a um futuro 

possível.” (CP 7.361 
222

) 
223

. 

Se o pensamento é terceiro, o fenômeno primeiro não pode, sequer, ser considerado um pensamento 

articulado: “Ela [a ideia do absolutamente primeiro, ou, simplesmente, o primeiro] não pode ser 

articuladamente pensada” (CP 1.357 
224

), a não ser em estado de latência prévio ao pensamento em si, “[...] 

em sua capacidade como mera possibilidade; mera mente capaz de pensar, ou uma mera ideia vaga” (CP 

1.537 
225

). Ao referir-se ao fenômeno primeiro como uma “ideia vaga” (Ibidem), Peirce deixa entender que 

este tipo de fenômeno não é, sequer, uma ideia definida. Talvez por isso, Santaella afirme que algo em 

estado de possibilidade só pode ser “[...] uma quase-ideia, a quase-visão interior a caminho de uma forma 

ainda não capturada que os criadores conhecem bem.” (SANTAELLA, 2005, p. 213, § 1. Sem grifos no 

original) 
226

.  

Por isso, é menos difícil pensar e referir-se aos caracteres da Primeiridade fenomenológica quando 

ela se encontra “aplicada” em algum objeto segundo: “uma mônada significará um elemento que, a menos 

que ele seja pensado como sendo aplicável a algum sujeito, não tem outros caracteres do que esses que são 

completos em si sem qualquer referência a mais alguma coisa.” (CP 1.292 
227

).  

Mesmo “a ideia pura de uma mônada” (expressão extraída de CP 1.303, citado abaixo, neste tópico), 

a qual se enquadra bem no contexto das qualidades primeiras metafísicas, todavia, não é um exemplo 

perfeito da mera possibilidade da Primeiridade fenomenológica, indeterminada, pois, na mônada, enquanto 

ideia, já “Deve haver alguma determinação, ou talidade (suchness), senão nós deveríamos pensar 

absolutamente nada” (CP 1.303. Sem grifos no original).  

Se, na consciência primeira, não há segundo nem terceiro, logo, não há nada diferente do primeiro. O 

primeiro não é semelhante, tampouco, dessemelhante a nada. Para que algo seja diferente é necessário 
228

 

                                                           
218 Ver proximidade entre a “consciência de síntese” e a Terceiridade, em CP 1.381.  
219 Ver proximidade entre o “elemento de cognição” e a Terceiridade, em CP 1.381. 
220 Ver proximidade entre a “aprendizagem” e a Terceiridade, em CP 7.536. 
221 Ver proximidade entre “fluxo de tempo” ou “fluxo cronológico” e Terceiridade em, por exemplo: CP 1.330-334, 7.536; IBRI, 

1992, cap. 1, p. 7-16. 
222 T. l. o.: “Or in other words the rationality of thought lies in its reference to a possible future.” 
223 Ver proximidade entre “pensamento” e Terceiridade, também, em CP 1.420; 3.422. 
224 T. l. o.: “The idea of the absolutely first [...] It cannot be articulately thought [...]”. Tradução confrontada e mantida quase 

idêntica à de SANTAELLA, 2005, p. 104. 
225 T. l. o.: “The first is thought in its capacity as mere possibility; that is, mere mind capable of thinking, or a mere vague idea.” 
226 Ver, também, CP 1.285, onde Peirce apresenta considerações favoráveis e contrárias ao sentido com o qual filósofos ingleses 

empregam a palavra “idea” (ideia). 
227 T. l. o.: “a monad will mean an element which, except that it is thought as applying to some subject, has no other characters 

than those which are complete in it without any reference to anything else”. 
228 Entendemos “necessário”, em filosofia, como aquilo cujo contrário é uma contradição, ou, cujo ser diferentemente é 

impossível.  
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haver outro, um segundo. Se não há nenhuma diferença, não há dois, mas um só. Nada é perfeitamente igual 

a não ser a si mesmo. E na afirmação de que algo é igual a si mesmo, não há “mais alguma coisa”, mas a 

própria coisa: “Mas um sentimento não é um estado simples que é outro do que uma reprodução exata dele 

mesmo.” (CP 1.307 
229

). 

Usamos, no parágrafo anterior, a expressão “consciência primeira”, mas nem o conceito de 

“consciência” é perfeitamente adequado para tratarmos o primeiro. Daí Peirce chamar de quale-consciência 

(quale-consciousness) à mente unificada a uma qualidade, por exemplo, um verde intenso “visto com os 

olhos normais ou imaginários” (CP 6.222). A quale-consciência primeira é distinta daquela intensificada 

pela atenção objetiva (ao objeto) (cf. Ibidem), que instantaneamente traz a consciência de si (self-

consciousness - cf., por exemplo, CP 6.155) e, assim, introduz a dupla-consciência (double-consciousness) 

da Segundidade (cf. CP 1.324; 8.266).  

A quale-consciência é, também, distinta desta consciência comparativa agora utilizada pelo autor 

desta Pesquisa para afirmar semelhanças ou dessemelhanças, pois:  

 

[...] é em si mesma o que ela é por si mesma, sem referência a nenhuma outra. É absurdo 

dizer que uma quale considerada em si mesma é semelhante ou dessemelhante a outra. 

Embora a consciência comparativa as pronuncie sendo semelhantes, apenas são semelhantes 

para a consciência comparativa, mas, em si mesmas, não são semelhantes nem 

dessemelhantes. (CP 6.224 
230

). 
231

 

  

Ao primeiro, não é perfeitamente adequado chamar, sequer, de conceito. Pelo menos não no sentido 

terceiro em que Peirce utiliza o termo “conceito” em correspondência a “símbolo”, àquilo que representa 

uma coisa para outra coisa e que não se iguala a nenhuma dessas duas coisas, como ocorre, por exemplo, 

em:  

  

Então, se um conceito pode ser definido com precisão como uma combinação de outros, e se 

estes outros não são de estrutura mais complicada do que o conceito definido, [...] (CP 1.294 
232

) [Ainda:] A ideia pura de uma mônada não é aquela de um objeto. Pois um objeto 

                                                           
229 T. l. o.: “But a feeling is not a single state which is other than an exact reproduction of itself.” Neste trecho optamos por 

traduzir “single” por “simples”, embora a tradução mais comum seja “único(a)”.  
230 T. l. o.: “Each quale is in itself what it is for itself, without reference to any other. It is absurd to say that one quale in itself 

considered is like or unlike another. Nevertheless, comparing consciousness does pronounce them to be alike. They are alike to the 

comparing consciousness, though neither alike nor unlike in themselves.” 
231 Também: (1) “[...] nada pode assemelhar-se a um sentimento imediato, pois semelhança pressupõe um desmembramento e 

recomposição que são totalmente estranhos ao imediato [...] a consciência imediata ou sentimento não se assemelha absolutamente 

a qualquer outra coisa.” (CP 1.379). Tradução confrontada e mantida conforme à de J. Teixeira Coelho Neto, in: PEIRCE, 2008, p. 

15. (2) “[...] os sentimentos em si mesmos não podem ser semelhantes, de tal forma que dizer que são semelhantes significa apenas 

dizer que a consciência sintética encara-os dessa forma” (CP 1.383). Tradução confrontada e mantida conforme a de J. Teixeira 

Coelho Neto, in: PEIRCE, 2008, p. 17. 
232 T. l. o.: “Then if one concept can be accurately defined as a combination of others, and if these others are not of more 

complicated structure than the defined concept, then the defined concept is regarded as analyzed into these others.” 
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contrasta muito comigo. Mas ela está muito mais próxima de um objeto do que de um 

conceito de ego [eu], o que é ainda mais complexo. (CP 1.303 
233

).  

 

Não apenas a Primeiridade, mas também a Segundidade e a Terceiridade são formas lógicas tão 

elementares, irredutíveis e não analíticas, que “Talvez não seja adequado chamar essas categorias de 

conceitos; elas são tão intangíveis que são preferencialmente chamadas de tons ou matizes ao invés de 

conceitos.” (CP 1.353 
234

).  

De acordo com o Pragmatismo de Peirce, um conceito, para não ser vazio, contraditório, para sua 

significação possível, necessita da possibilidade de figurar 
235

 em ao menos um particular (cf. IBRI, 1992, p. 

101; 2000a, p. 32, § 1) cognoscível. Diz-se “cognoscível” porque se por “conceito” entende-se aquilo que 

significa outra coisa, um conceito de algo incognoscível, isto é, que não possa significar nada, é auto-

contraditório (cf. IBRI, 1992, caps. 3-4, sobretudo, p. 63) 
236

.   

 Além dessa necessária relação de complementaridade contínua entre o geral e o particular 
237

, 

presentes na formulação e perene reformulação evolucionista do conceito (cf. IBRI, 2000a, p. 32, a partir do 

§ 1), há, também, necessidade nas relações de semelhança e diferença entre os particulares pertencentes a um 

mesmo conceito. Não é perfeitamente adequado dizer, porém, que o primeiro, em si, é necessário a nada 

mais, pois, para ele, como já reiterado, não há algo mais.  

Com precisão de discurso, de modo análogo ao que se disse de Deus em nota no tópico 2.1, sobre a 

Primeiridade só se pode afirmar que ela é. Que ela é ser, positivamente, isto é, por si mesma, pois ela nem 

sequer existe (cf. tópico 2.1). Todo que se predique após este verbo (ser) colocar-se-ia comparativamente e, 

conforme dito, a Primeiridade, em si, não dá abertura, tempo nem espaço a comparações, análises ou 

quaisquer processos (cf. CP 6.224, citado na p. anterior; cf. CP 1.306, 1.547, 5.44, IBRI, 2002a, p. 51, 

citados à frente, nesta Pesquisa).  

Salvaguardadas as diferenças entre a imediatidade (ausência de mediações) e a presentidade 

(ausência de fluxo cronológico) da possibilidade primeira, não resistente, e a imediatidade (também no 

sentido de ausência de mediações) e presentidade (instantaneidade) da segunda, resistente, bipolar, aqui, a 

nosso ver, vale o que Peirce dissera acerca da imediatidade presente da qualidade de ser isto inerente à 

                                                           
233 T. l. o.: “The pure idea of a monad is not that of an object. For an object is over against me. But it is much nearer an object than 

it is to a conception of self, which is still more complex.” 
234 T. l. o.: “Perhaps it is not right to call these categories conceptions; they are so intangible that they are rather tones or tints upon 

conceptions.” 
235 “Figurar”: termo emprestado por IBRI, 2000a, p. 32, da filosofia de Schelling para a de Peirce.  
236 Conforme dito, no capítulo anterior, essa posição pragmática é ponto divergente entre Peirce e Kant, pois, este último, defende 

“conceitos vazios” de significados possíveis (cf. IBRI, 1992, p. 101). Por exemplo: “a coisa em si” (Das ding an sich), também 

chamada “noumenon”; em oposição ao “phenoumenon” (fenômeno), à “aparição”, à “coisa em mim” ou “para mim” (cf. KANT, 

2010). 
237 Embora necessária, a relação entre o geral e o particular não é propriamente de determinação causal.  Remetemos o leitor 

interessado em investigar essa minúcia a IBRI, 2000a, p. 32, a partir do § 1.  



67 

 

substância 
238

, cujo ser é, se dá, manifesta-se “Antes que qualquer comparação ou discriminação possa ser 

feita em relação ao que está presente [...], isso [que está presente] não pode ele próprio ser transformado num 

predicado. Este ‘isso’ não é então nem predicado de um sujeito, nem está num sujeito [...]” (CP 1.547 
239

).  

O primeiro, comprometido com aquela talidade (cf. tópico 2.1), não pode afirmar seus caracteres, 

como o segundo pode fazer, pois toda afirmação se dá “relativamente para mais alguma coisa” (expressão 

extraída da definição de “díade”, cf. tópico 2.1) 
240

. Pode, tampouco, afirmar suas características 

relativamente para outras duas coisas, como pode fazer o terceiro: “[...] uma tríade seria uma ideia elementar 

de algo que deve ser tal como é relativamente para outros dois em maneiras diferentes [...]” (CP 1.292 
241

. 

Sem grifos no original). Aliás, afirmar algo sempre implica em negar outra coisa e, assim, sempre insere 

uma dualidade, pois “à medida que a ideia da negação de outro entra, a ideia de outro entra” (CP 1.302 
242

). 

Logo, não é possível sequer afirmar o primeiro sem retirar-lhe de sua cândida continuidade: “afirme-a [a 

ideia do absolutamente primeiro, ou, simplesmente, o primeiro] e ela já perdeu toda sua inocência 

característica, porque afirmações sempre implicam a negação de outra coisa.” (CP 1.357 
243

).   

Se todos esses termos (listados nas duas últimas páginas) subsumem ora o universo segundo ora o 

terceiro, se o primeiro não pode ser afirmado sem despir-se de sua “inocência característica” (cf. CP 1.357 

no § anterior), se toda descrição sobre ele (o primeiro) precisa necessariamente falseá-lo (cf. CP 1.357 
244

); 

onde residirá o êxito deste tópico? Ou seja, da tentativa de identificar e dizer algo acerca da Primeiridade 

fenomenológica? Ora, tudo o que até aqui fora identificado 
245

 e dito, e se dirá, se deu por meio do “atentar-

se para” 
246

, de afirmações e negações, valeu-se de palavras, nomes, da maculada veste dos conceitos 
247

, de 

comparações, predicações, símbolos, signos oriundos do campo fenomenológico terceiro: o autor desta 

                                                           
238 Cf. referências sobre o termo “substância” em notas acima. 
239 T. l. o.: “Before any comparison or discrimination can be made between what is present […] it cannot itself be made a 

predicate. This it is thus neither predicated of a subject, nor in a subject […]”. Tradução confrontada à de Anabela Gradim Alves, 

in: PEIRCE, 2009. 
240 Conferir as noções de sujeito, predicado, substância e ser em CP 1.545-548. 
241 T. l. o.: “a triad would be an elementary idea of something which should be such as it were relatively to two others in different 

ways [...]”.  
242 T. l. o. (do trecho por nós grifado): “[…] so far as the idea of the negation of another enters, the idea of another enters; and 

such negative idea must be put in the background, or else we cannot say that the Firstness is predominant.” 
243 T. l. o.: “[...] assert it, and it has already lost its characteristic innocence; for assertion always implies a denial of something 

else.” Tradução confrontada e mantida idêntica à de SANTAELLA, 2005, p. 104. Conferir, também, “asserção” (assertion) em CP 

2.436-38. 
244 Retornaremos ao tema da descrição em relação à Primeiridade no capítulo 3. 
245 Rever a experiência de identificar, reconhecer e atribuir nomes a algo, recorrendo à memória e prevendo permanências, como 

uma experiência subsumida à Terceiridade, em IBRI, 2011.  
246 Rever a experiência de “atentar-se para” algo como subsumida à Segundidade em IBRI, 1992, cap. 1. 
247 Aqui se faz referência concomitantemente ao verbo “despir” (no mesmo parágrafo) e à imperfeita, em evolução, referência dos 

conceitos gerais aos indivíduos particulares. Referência nunca abarcadora das idiossincrasias “irrepetíveis” dos indivíduos, a 

exemplo do conceito “laranjeira” igualmente aplicado a todos os individuais em um pomar no qual nenhum formato de copa, de 

galho, de raiz, de nervura peninérvea nas folhas, enfim, de indivíduo se iguala perfeitamente ao outro (cf. IBRI, 2011). Ver, 

também: (1) a expressão “tristes de nós que trazemos a alma vestida!”, no poema de Fernando Pessoa citado em 3.1.2; (2) a 

expressão “mentes vestidas”, em CP 6.477 ou PEIRCE, 2003, p. 113. 
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Pesquisa assume tratar-se de um daqueles “falseamentos necessários” a toda linguagem descritiva do 

fenômeno primeiro (cf. CP 1.357).  

Nessa via, após um aprofundamento na Fenomenologia, e nas três categorias que a compõem, 

doravante, retornar-se-á à metafísica científica do autor. A qual, conforme dito (tópico 1.5), perscruta como 

provavelmente são os fatos, no mundo, na realidade, não restrita à mente humana, para que esses fatos, esse 

mundo, apareçam a essa mente com essas características, reunidas no presente tópico nas três classes de 

fenômenos apresentadas. Desse modo, descobrir-se-ão no cosmos (no mundo, realidade além das aparições, 

nos fatos) três formas lógicas simétricas às categorias Primeiridade, Segundidade e Terceiridade. A saber: 

Acaso, Existência e Lei. As duas últimas serão primeira e brevemente apresentadas a fim de que a o Acaso, 

correspondente cósmico da Primeiridade fenomenológica, distinga-se na sequência.  

 

2.2. A Categoria da Primeiridade na Metafísica 

 

Durante sua investigação ontológica (metafísica), Peirce identifica, no cosmos (universo, mundo, 

ordenação não restrita à mente humana), três formas lógicas simétricas às categorias encontradas nos 

fenômenos, são elas: Acaso, Existência, e Lei (cf. IBRI, 2012; 1992, cap. 2; cf. SILVEIRA, 2000; cf. 

GHIZZI, 2014). Para evidenciar-se a primeira (o Acaso), escopo deste tópico, inicialmente, discorrer-se-á, 

brevemente, acerca dos dois primeiros (Existência e Lei). Os quais Guizzi assim resumiu: a Lei corresponde 

“[...] ao princípio que está por trás dos comportamentos habituais das coisas [...] [e] Existente é tudo aquilo 

que é factual e que reage; o mundo existencial tem como característica a alteridade em relação à nossa ou a 

qualquer outra mente.” (GHIZZI, 2014, p. 49). 

Para Peirce, a existência desvela-se na relação com a alteridade, e não na mera especulação a priori, 

consigo mesmo, cartesiana (cf. SANTAELLA, 2004). Descobre-se a existência do “eu” a partir da 

experiência instantânea, imediata, reativa e descontínua do “não-eu”, do diferente, do resistente (cf. CP 1.36-

37; 324-325; 332ss). Existir propriamente, individualmente, realmente, requer alguma relação, alguma 

diferenciação ou separação em relação a alguma outra coisa: “O existente é aquele que reage contra outras 

coisas. (CP 8.191 
248

) O que quer que exista, ex-sists, isto é, realmente age sobre outros existentes, obtém, 

assim, uma auto-identidade e é definidamente individual.” (CP 5.429 
249

). Em suma, a descoberta da 

existência do ego procede em uma experiência de Segundidade, de negação da vontade do primeiro; e não 

em um mero estado de sentimento primeiro, originário, sem dualidades, sem relações, interações (cf. CP 

                                                           
248 T. l. o.: “The existent is that which reacts against other things.”  
249 T. l. o.: “Whatever exists, ex-sists, that is, really acts upon other existents, so obtains a self-identity, and is definitely 

individual.” Conferir, também, CP 1.329. 



69 

 

1.325, 351), tampouco, por um pensamento terceiro, mediado, reflexivo, dedutivo, cartesiano. (cf. IBRI, cap. 

2; cf. SANTAELLA, 2004).  

Peirce é um realista (cf. CP 4.50; cf. IBRI, 1992, 2006, 2012, 2014), logo, crê na existência de um 

mundo, independente da mente humana, que licita a concepção de verdade a partir da correspondência entre 

o que se pensa e ou se diz e o que este mundo existente é em si mesmo (cf. tópico 1.4): “O que é realidade? 

Não haveria tal coisa chamada verdade a menos que existisse alguma outra coisa que é como é, 

independentemente de como possamos pensar que seja. Essa é a realidade [...]” (CP 7.659 
250

). Assim, 

concebe um mundo que resiste sendo o que é independente de como se deseje que ele seja, de como seja 

representado, do que se pense sobre ele (cf. CP 5.565; cf. CP 8.12), manifestando-se como algo diverso do 

ego, como algo que reage, ou, descontinua brutalmente à vontade de um “eu”, e permanece insistentemente 

sendo o que é, independentemente do consentimento ou da contrariedade da vontade desse ego (cf. IBRI, 

1992, p. 25 – 27).  

A reação, a resistência, a insistência das coisas realmente existentes produzem a consciência de si, 

num sentido concomitantemente de dualidade e de exterioridade, isto é, de que existe algo outro externo à 

própria mente do “eu” (cf. CP 6.327-328, 8.191). Esse mundo externo, real, existente, carrega, desse modo, 

aquelas características observadas por Peirce na fenomenologia, aglutinadas na classe de fenômenos que 

chamou de Segundidade (cf. IBRI, 1992, cap. 2). Assim, as categorias, descobertas nas investigações 

fenomenológicas, principiam-se, pela Segundidade, a servirem de ponte para o soerguimento de uma 

hipótese metafísica (erguida de maneira abdutivamente semelhante ao modo pelo qual as demais ciências 

positivas avançam) explicativa para a existência da realidade exterior:  

 

Entremos por alguns instantes no campo da metafísica, para investigarmos como as coisas 

realmente são, apesar do que quer que possamos pensar [sobre elas]. (CP 7.659 
251

). Nós nos 

tornamos conscientes de nós mesmos ao nos tornarmos conscientes daquilo que não somos. 

[...] E essa noção, de sermos tais quais outras coisas nos moldam, é algo tão presente em 

nossas vidas que concebemos que as outras coisas existem em virtude de suas reações umas 

contra as outras. (CP 1.324 
252

). Embora em toda experiência de reação, um ego, alguma 

coisa interna, seja um membro do par, atribuímos, ainda, reações a objetos fora de nós. 

Quando dizemos que uma coisa existe, queremos significar que ela reage sobre outras coisas. 

[...] Esta é a nossa hipótese para explicar os fenômenos – hipótese na qual, à semelhança das 

hipóteses de trabalho de uma investigação científica, podemos crer como não sendo 

absolutamente verdadeira, mas que é útil por nos tornar aptos a conceber o que ocorre. (CP 

                                                           
250 T. l. o.: “What is reality? There would not be any such thing as truth unless there were something which is as it is 

independently of how we may think it to be. That is the reality [...]”  
251 T. l. o.: “We must enter for a few moments into the field of metaphysics. For we are inquiring how things really are whatever 

we may think.” 
252 T. l. o.: “And this notion, of being such as other things make us, is such a prominent part of our life that we conceive other 

things also to exist by virtue of their reactions against each other. The idea of other, of not, becomes a very pivot of thought. To 

this element I give the name of Secondness.” Tradução confrontada à de IBRI, 1992, p. 27. 
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7.534 
253

). [Também:] [...] a existência individual é uma concepção marcadamente dualística. 

Enquanto isso, é fácil ver que apenas os existentes individuais podem reagir uns contra os 

outros. (CP 2.84 
254

). 255
    

 

Se, por um lado, conforme dito, a realidade exteriormente existente insiste em ser o que é, e cada vez 

que experienciamos sua reatividade vivenciamos uma nova experiência imediata e instantânea, por outro 

lado, essa insistência nos incomoda e incita a mediá-la, diminuindo sua força bruta reativa, através do 

conhecimento (do pensamento, da representação), o qual, por sua vez, conforme dito, requer o transcurso do 

tempo (cf. CP 7.532; cf. IBRI, 1992, p. 29-30).  

Uma existência que dura ou permanece no tempo, todavia, submete-se à lei, verte-se em algum tipo 

de hábito, regularidade (cf. CP 1.411; cf. ALMEIDA, R. V. 2011, p. 24, n. 49); permitindo-se ser conhecida, 

representada, pela lembrança de seus caracteres permanentes (que duraram, ou, se repetiram, desde o 

surgimento), e pela previsão de seu comportamento futuro (a partir da crença em alguma permanência 

daqueles caracteres), permitindo ao intelecto minimizar ou extinguir aquela resistência inicial sentida na 

experiência do não-eu (cf. IBRI, 1992, cap. 2, p. 29-30). 

Ora, a insistência, permanência, duração, ou, a repetição de uma ou mais reações, no transcurso do 

tempo, tende a minar sua força reativa, à medida que permite ao intelecto pensá-la(s), isto é, produzir sobre 

ela(s) conhecimento. Ora, faz parte do ato de conhecer o ato de generalizar. Através da metáfora do processo 

matemático dos produtos notáveis, nos quais o olhar, a princípio, nota incidências e, depois, generaliza-as 

por meio de signos representativos, comuns, gerais, Ibri exemplifica a natureza da generalização 
256

. Para 

conhecer uma fonte reativa, diminuindo seu poder reacional, utiliza-se recorre à memória das redundâncias - 

daquilo que as reações tiveram de comum, regular, ou, semelhante em suas manifestações - e corresponde à 

previsão da continuidade dessas redundâncias nas manifestações futuras. Esse conhecimento permite ao “eu” 

                                                           
253 T. l. o.: “Although in all direct experience of reaction, an ego, a something within, is one member of the pair, yet we attribute 

reactions to objects outside of us. When we say that a thing exists, what we mean is that it reacts upon other things. […] It is our 

hypothesis to explain the phenomena, a hypothesis, which like the working hypothesis of a scientific inquiry, we may not believe 

to be altogether true, but which is useful in enabling us to conceive of what takes place.” Chamamos a atenção para a expressão 

“takes place”, traduzida por “ocorre”, no final dessa citação. A referida expressão aparece também em outros contextos nos quais 

Peirce discorre acerca da hipótese de existência da realidade exterior a partir de suas oposições. Ver, por exemplo: CP 7,538. 
254 T. l. o.: “[...] individual existence is a markedly dualistic conception. Meantime, it is easy to see that only 

existing individuals can react against one another.” Tradução confrontada e mantida conforme à de J. Teixeira Coelho Neto, in: 

PEIRCE, 2008, p. 24. 
255 Ver, também, o caráter reativo, objetor, do resistente que permite a identificação do existente, também, em CP 3.612, 5.429, 

7.534. 
256 Este insight nos foi fornecido pelo prof. Dr. Ibri, durante curso sobre a Contemplação em Peirce e Schopenhauer, ministrado no 

primeiro semestre de 2015, na PUC-SP, e parece implícito no uso da expressão “incidência notável” em IBRI, 1992, p. 6 e 2001, 

p. 69. 
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guiar seu procedimento no sentido de evitar o choque, a surpresa 
257

, a força, ou, a reação daquele segundo 

(cf. IBRI, 1992, cap. 2).  

A lei, enquanto princípio metafísico na filosofia de Peirce, corresponde a uma generalidade real 

(cognitiva, contínua, terceira) atuante no mundo, que impregna em diferentes particulares (reativos, 

descontínuos, segundos) aquilo que eles têm de previsível e comum entre si. Desse modo, erige-se mais uma 

hipótese metafísica: deve ser a Lei (terceira), geral e real, ou, o hábito, a permanência do mundo (inferida da 

insistência da negação da Segundidade) que consente ao pensamento produzir suas generalizações, gerar 

seus conceitos, suas representações, seus conhecimentos, suas previsões, isto é, mediar às relações entre um 

primeiro e um segundo (cf. IBRI, 1992, p 29-31). Ora, se não houvesse algo de permanente, de constante, de 

geral, contínuo, análogo à natureza do pensamento, da razão, na realidade, no mundo, onde residiria o êxito 

da ciência? (cf. IBRI, 2014, p. 193, citado à frente; cf. CP 1.316, citado anteriormente). 

Conforme dito, a característica de ser outro (alteridade) é marca da segunda categoria, identificada na 

ontologia com a existência. Vale lembrar, essa característica é o traço fundamental da realidade exterior (cf. 

IBRI, 1992, cap. 2). Poder-se-ia, então, perguntar: se as leis pertencem à terceira categoria, são elas reais 

(isto é, participam da constituição da realidade)? Sim é a resposta, e, por pertencerem à realidade, 

marcadamente segunda, conservam, além do caráter geral e mediador 
258

 da Terceiridade, a característica de 

se manterem outras para uma consciência (cf. IBRI, 1992, p. 31), de resistirem à suas expectativas, desejos, 

sonhos ou criações:  

 

Na ideia de realidade a Segundidade é predominante, pois o real é aquilo que insiste em 

forçar-se para a cognição como algo diverso da criação da mente (CP 1.325 
259

). 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 opinem ou pensem ser ele 

verdadeiro ou não. Os planetas sempre foram acelerados em direção ao sol por milhões de 

anos antes que qualquer mente finita estivesse num ser para ter qualquer opinião sobre o 

assunto. Portanto, a lei da gravitação é uma realidade. (NEM-III/1, p. 165 apud IBRI, 2004, 

p. 170). 

 

Conforme explica Salatiel (2009), não devemos confundir o Princípio geral da Terceiridade Real, em 

Peirce, o qual inclui a concepção aristotélica de causa final (a nosso ver: esse in futuro, propósito, tais quais 

                                                           
257 Surpresas estão relacionadas a consciências bipolares, ao choque, à ação e reação, ao senso de exterioridade, à mudança, às 

consciências de ego e não-ego, enfim, à Segundidade em, por exemplo: CP 1.332, 334-335: “Sem dúvida há uma diferença 

acentuada entre a vontade ativa e intencionada da contração muscular e a vontade passiva e não intencionada que dá o choque da 

surpresa e o senso de exterioridade. Mas os dois devem ser classificados juntos como modos semelhantes de dupla consciência, 

isto é, [...] de um ego e não-ego.” (CP 1.334. O itálico é nosso).  
258 Aquilo que é geral possui a natureza da representação, à medida que medeia à relação entre particulares segundos. Ver a 

discussão sobre os universais em Ibri, 1992, cap. 2. 
259 T. l. o.: “In the idea of reality, Secondness is predominant; for the real is that which insists upon forcing its way to recognition 

as something other than the mind’s creation.”  
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discorridos nesta Pesquisa), com meras relações mecânicas de causa e efeito. Estas mais próximas da 

imediatidade da Segundidade e da concepção de causa eficiente em Aristóteles (cf. SALATIEL, 2009a, p. 

134). Não obstante, as relações de causa e efeito da particular lei da gravidade podem servir de ilustração 

para uma compreensão da realidade daquela geral Lei como princípio ontológico: assim como essa Lei, 

aquela lei é o que é realmente, ou seja, ambas são o que são independentemente de nossos desejos ou do fato 

de as conhecermos ou não. Não obstante, enquanto a lei da gravidade, particular em relação àquela Lei, rege 

a tendência dos corpos a se atraírem mutuamente, aquela Lei rege a tendência de toda existência a 

estabelecer hábitos, inclusive este hábito particularmente nomeado como lei da gravidade.  

Uma vez admitindo-se que há a Lei, como um princípio real de onde provem os hábitos, a 

permanência, a regularidade das existências, isto é, um princípio terceiro que permite à consciência 

estabelecer nomes, produzir conhecimentos, representar e prever as condutas dos existentes, parece válido 

questionar: de onde, entretanto, provém a instantaneidade, a irregularidade, a diferença, a novidade, a 

particularidade, a individualidade, a multiplicidade e a imediatidade desses existentes? A resposta a esse 

questionamento introduz diretamente a proposta deste tópico, recorde-se, a conceituação do Acaso, como 

correspondente metafísico da Primeiridade.   

A ciência pós-renascentista aderiu a um mecanicismo (cf. IBRI, 1992, p. 44, § 2) cuja crença em que 

“[...] todo fato no universo é precisamente determinado pela lei” (CP 6.39) permite assemelhá-lo a um 

determinismo ontológico (cf. IBRI, 2011, p. 212, nota 18), ou, à “[...] crença comum de que cada fato único 

no universo é determinado precisamente por lei.” (CP 6.36 
260

), doutrina que crê num “[...] universo regido 

estritamente por uma estrutura causal” (IBRI, 1992, p. 61). Permite, também, assemelhá-lo ao materialismo 

261
, que “[...] faz da matéria e de suas leis o elemento primordial do universo” (cf. IBRI, 1992, p. 61).  

Apesar de assumir-se cientista, matemático, físico e químico (cf. CP 1.3), e de enaltecer o método 

científico (cf. CP 5.385ss), a admissão do Acaso como um princípio ontológico 
262

 (doutrina denominada 

pelo autor como Tiquismo – CP 6.74; cf. IBRI, 1992, p. 40, nota 2), isto é, do Acaso como um dos 

fundamentos ou “modos de ser” ou, ainda, “princípios gerais” (cf. GHIZZI, 2014) da realidade (junto à 

Existência e à Lei) 
263

, não permitiu a Peirce concordar com o referido mecanicismo-determinismo da 

                                                           
260 Neste contexto, conforme explica Salatiel, o termo “lei” não assume a amplitude da generalidade real da Terceiridade, mas 

corresponde “[...] uma certa generalização da noção de causalidade mecânica ou biunívoca, em que, dado A, segue-se, 

necessariamente B.” (SALATIEL, 2009a, p. 135, nota 8), uma concepção, segundo Salatiel, conforme dito, mais próxima da 

Segundidade peirciana e do conceito de causa eficiente em Aristóteles.  
261 Materialismo ontológico, não o dialético de Marx – cf. IBRI, 1992, p. 59, nota. 
262 Ibri (2000c) refere-se ao Acaso com um princípio ontológico no artigo intitulado Sobre a incerteza, o qual, já na introdução, 

fala de “[...] toda uma construção de mundo que reconhece um princípio de Acaso ontológico atuante na Natureza.” E, no fim da 

primeira seção, refere-se “[...] à aleatoriedade do Acaso, como um princípio ontológico responsável pelos desvios em relação à 

ordem.” Ambas as falas se dão num contexto de explicação da doutrina peirciana do Falibilismo. 
263 Referimos-nos, nesta Pesquisa, à concepção peirciana de acaso absoluto e não à de acaso matemático, conforme a distinção 

apresentada por SALATIEL, 2009a.   
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ciência pós-renascentista (cf. IBRI, 1992, cap. 3; 2000c). Ao contrário, licitou-o assumir um radical 

indeterminismo ontológico no qual há uma porta aberta, na epistemologia, para a possibilidade de 

surgimento do erro, ou seja, para o não absolutismo da verdade; teoria que chamou de Falibilismo (cf. 

Ibidem; 2000a, p. 32). 

Desse modo:  

 

O acaso, associado à primeira categoria, foi concebido como um princípio de liberdade do 

Cosmos, de pura possibilidade, capaz de dotá-lo de imprevisibilidade ou de falibilidade. Isto 

é justamente o que, nesse mesmo Cosmos, é contrário à lei ou ao princípio que está por trás 

dos comportamentos habituais das coisas e que, por sua vez, foi associado à terceira 

categoria. Tanto o acaso quanto a lei são princípios gerais, não passíveis de experiência 

empírica (GHIZZI, 2014, p. 49).  

 

Ora, se, em si mesmo, o Acaso primeiro não é “passível de experiência empírica” (Ibidem), como 

Peirce, um cientista, pode concebê-lo? Uma resposta, a nosso ver, deve passar por aquela prerrogativa de 

que a metafísica peirciana se adjetiva científica, justamente, porque, entre outras coisas, parte da observação 

direta dos fenômenos (fenomenologia) para, então, inferir como “devem ser os fatos” (expressão extraída de 

CP 1.287), a realidade última, o mundo, o ser (cf. tópico 1.4). Acaso e lei, então, podem ser inferidos a partir 

da observação direta dos fenômenos atuais, existentes, factuais por eles produzidos. Isso corresponde a dizer 

que Acaso e lei podem ser concebidos: 

  

[...] quando atuam (se tornam ato) na existência, que foi concebida como categoria 

metafísica associada à segundidade. [...] A existência é, portanto, o modo pelo qual a lei e o 

acaso se atualizam, tornam-se atos e se dão a conhecer empiricamente. O acaso se dá a 

conhecer na diversidade com que as coisas constantemente nos aparecem, enquanto que a lei 

se manifesta justamente nas regularidades das coisas em meio à diversidade. (GHIZZI, 2014, 

p. 49). 

 

Assim, o Acaso, um princípio afeito à Primeiridade, é experienciado, na metafísica de Peirce, quando 

age com a força da Segundidade, a qual configura a principal categoria do mundo real, ontológico, do 

mundo que independe das representações que se construam sobre ele, e que, por essa independência, pode 

contradizer expectativas, objetar desejos, impor seu “ser outro”, diverso do “eu”, sua alteridade (cf. IBRI, 

2012). 

Desse modo, pela via da Segundidade, o Acaso, princípio primeiro, manifesta-se através do novo, do 

surpreendente, do chocante, do desconhecido, daquilo que não pode ser previsto por independer, ou, ser 

livre, de qualquer determinação causal anterior. O Acaso se manifesta através daquilo que é jovialmente 

vivo, irregularmente móvel, flexível à mudança de conduta, imprevisível. Explicita-se, assim, a 
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correspondência entre esse Princípio e o que fora dito (no tópico anterior) sobre a Primeiridade: “A ideia de 

Primeiro é predominante nas ideias de novidade, vida, liberdade. Livre é aquilo que não tem outro atrás de si 

determinando suas ações [...]” (CP 1.302 
264

). 

Esse caminho para a descoberta do Acaso ontológico é coerente com a proposta epistemológica da 

filosofia do autor, a qual previa partir da interioridade 
265

 da ciência fenomenológica para inferir a 

exterioridade 
266

 da realidade metafísica. Esse método (do grego methodós: caminho), a nosso ver, também 

não contradiz as quatro incapacidades epistemológicas identificadas por Peirce 
267

. Ao contrário, parece 

gritante a coerência, por exemplo, com a afirmação de que “[...] todo conhecimento do mundo interno 

deriva-se, por raciocínio hipotético, de nosso conhecimento de fatos externos.” (PEIRCE, 2010, 260-261).  

O soerguimento da hipótese metafísica sobre o Acaso como princípio ontológico parece coerente, 

também, com a epistemologia de Peirce (ver IBRI, 2000c) e, ainda, com o Pragmaticismo do autor, o qual, 

como recorda Ibri, 1992, p. 119 “[...] é, tão somente, uma aplicação do único princípio de lógica que foi 

recomendado por Jesus: ‘podemos conhecê-los pelos seus frutos’” (CP 5.402, nota 
268

). Nesse contexto, a 

nosso ver, os fenômenos irregulares, imprevistos, novos, apresentam-se como “frutos” experienciáveis do 

Acaso, o qual, em si mesmo, assim como a Lei, não é experienciável (cf. GHIZZI, 2014, p. 49, citado na p. 

anterior) 
269

.   

O Acaso aproxima-se do que fora dito acerca da Primeiridade (2.1), também, por constituir-se um 

continuum potencial, ou, de meras possibilidades, infinitas ou inúmeras 
270

, “que impede a predição exata 

dos fenômenos sob os auspícios de leis naturais, e também por ser fonte de criatividade e heterogeneidade.” 

(SALATIEL, 2009, p. 116). Um princípio de distribuição de qualidades, a exemplo das cores, de maneira 

fortuita, aleatória, espontânea, imprevisível (cf. CP 6.74), o qual Ibri (1992, p. 40) comparara a um cósmico 

“livre pintor”. Ou a um “Universo poeta”, cujas criações não seguem a causalidade e, por isso, não são 

determinadas por nada anterior, na ordem do tempo, tampouco, guardam relação necessária com quaisquer 

                                                           
264 T. l. o. (confrontada e mantida idêntica à de IBRI, 1992, p. 9-10): “The idea of First is predominant in the ideas of freshness, 

life, freedom. The free is that which has not another behind it, determining its actions […]”  
265 Usamos, aqui, “interioridade” em relação à mente humana. Não obstante, a Filosofia de Peirce não é antropocêntrica, e concebe 

interioridade como possibilidade em si mesma, o que corresponde à forma lógica tanto das qualidades de sentimento, 

contempladas, quanto do Acaso real, isto é, independente de qualquer mente humana. 
266 Usamos, aqui, “exterioridade” em relação ao mundo existente fora da mente humana, embora o Idealismo Objetivo e o 

Sinequismo de Peirce expliquem o caráter real também de experiências internas à mente humana, sobretudo, das experiências 

carregadas de Segundidade (cf. IBRI, 2000b; 2010). 
267 O texto peirciano sobre as quatro incapacidades consta traduzido em PEIRCE, 2012. Para um comentário, ver, por exemplo: 

IBRI, 2012. 
268 T. l. o. (confrontada e mantida identical à de Ibri): “[…] it is only an application of the sole principle of logic which was 

recommended by Jesus; ‘Ye may know them by their fruits’ […]”.   
269 Em Peirce, no entanto, a experiência através da qual podemos adquirir conhecimento vai muito além de um empirismo tosco 

(aguardar CP 6.492 ou PEIRCE, 2003, p. 127, IBRI, 2014, p. 193, e CP 6.492, citados à frente). 
270 O adjetivo “inúmeras” (incontáveis) talvez seja mais adequado que “infinitas”, pois, conforme ensina IBRI, 1992, cap. 5, uma 

vez gerido este mundo (que não é outro possível, mas possui, por exemplo, a limitação a três dimensões), a liberdade de ação do 

Acaso não é mais plenamente infinita, ilimitada.  
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posteridades. Uma face do cosmos liberta da correnteza do tempo, que viola a noção moderna de um 

universo constituído estritamente por leis mecânicas, cognitivas, previsíveis, regulares, permanentes, 

licitadoras das representações, das palavras, das nomeações, da ciência, como as leis que regem a órbita dos 

planetas e dos ponteiros dos relógios (cf. IBRI, 2011): 

 

O Universo se diverte, também, como poeta. Jamais se permitiu pintar o céu do mesmo 

modo ao fim de cada tarde. Em nenhum instante privou-se de se desviar de suas próprias 

leis, exercendo sua liberdade criadora de diversidade. Paciente, ele prossegue a cada dia esta 

tarefa, ironizando a palavra crepúsculo e desfazendo, por séculos, os relógios com os quais o 

representávamos. (IBRI, 1996, p. 121). 

  

Quando se atualiza irregularmente na existência, o Acaso promove uma descontinuidade no tempo, 

por emergir-se como algo não previsto, isto é, que não continua qualquer fato ou regra antecedente (cf. 

SALATIEL, 2009; cf. MADEIRA, 2014; cf. IBRI, 1992, caps. 2-4). Uma vez, porém, que o Acaso produziu 

algo atual, existente, esse algo tende ao hábito, tende a permanecer sendo o que é, dura, mantém seus 

caracteres no tempo, outorgando representá-lo, conhecê-lo, mediá-lo, nomeá-lo, ou seja, produzir ciência 

sobre a inicial força bruta (descontínua, sem nexo causal com o passado, imprevista, segunda) dessa 

atualização. Essas mediações constituem previsões (visões futuras) acerca do comportamento do objeto 

atual, isto é, restituem o objeto à continuidade do tempo, destituindo ou minimizando seu caráter objetor (cf. 

Ibidem).  

Olha-se para a distribuição fortuita (aleatória) dos pigmentos róseos nas pétalas de uma Azaléia, para 

a irregularidade nos altos desenhos das nuvens e nas rasas pinceladas das ondas na areia da praia, para a 

impossibilidade da rígida previsão acerca da combinação dos genes que produzirão o desenho do rosto dos 

filhos; a unicidade das digitais de um ser humano em meio a 7 bilhões de outros; a idiossincrasia das formas 

das copas, das traças dos galhos e das raízes de cada planta em meio a uma imensa floresta; o cotidiano 

remoldar dos planos devido à surpresa, ao surgimento do novo; constata-se a impossibilidade do 

conhecimento total sequer acerca do dia seguinte. Resta concluir, como Peirce, e como boa parte dos 

cientistas contemporâneos, que “a maior parte do universo é constituída por tais fenômenos. Pode-se dizer, 

então, que leis são ilhas num oceano de acaso.” (SALATIEL, 2009, p. 116). Resta, epistemologicamente, 

inferir, ou, aceitar, “pela ausência de qualquer razão em contrário” (expressão extraída de CP 7.521, citado à 

frente), que deve haver um princípio responsável pela irregularidade primeira nos fenômenos: 

 

Por isso, é da natureza do Acaso ser Primeiro e aquilo que é Primeiro é Acaso; e distribuição 

fortuita, isto é, completa irregularidade, é a única coisa legítima para explicá-lo, pela 
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ausência de qualquer razão em contrário (CP 7.521 
271

). A liberdade só pode se manifestar 

em variedade ilimitada e incontrolada, em multiplicidade; e assim o primeiro se torna 

predominante nas ideias de variedade ilimitada e multiplicidade (CP 1.302 
272

). 

 

Enquanto a Lei associa-se à causalidade, à necessidade de que os fatos a ela se submetam, 

legitimando o conhecimento, isto é, a previsão de conduta, não é adequado dizer que o Acaso seja causa de 

alguma coisa. As existências ou fatos que dele proveem são, justamente, marcados pela não causalidade, 

chamada casualidade (cf. IBRI, 2000a; cf. “acaso absoluto” em SALATIEL, 2009). 

Para ilustrar isso, é válida a metáfora do jogo de dados, no qual cada face “saída”, ou lançada, é 

casual, ou, um caso à parte, sem vínculo lógico-causal com a anterior ou com a seguinte (cf. IBRI, 1997, p. 

26-31; cf. IBRI apud ALMEIDA, R. V. 2011, p. 20). Ainda que tenha saído pela terceira vez consecutiva a 

face de número três, há qualquer necessidade de que a próxima jogada trará a mesma face? Ou outra 

específica? A jogada anterior possui algum tipo de vínculo causal com a jogada atual 
273

? Os fatos 

provenientes do Acaso possuem uma relação desnecessária, casual, não devem conformidade a nada; são 

independentes como cada um dos lances do jogo de dados (Ibidem).  

Sob o prisma da temporalidade, cada lance desse dado, assim como cada novo formato de copa de 

árvore é, de algum modo, um “hiato no tempo” (expressão extraída de IBRI, 2011, p. 209), ou seja, é 

presentidade, pois, como já dito, não possui relação com a jogada passada ou futura (cf. IBRI, 1997, p. 26-

31). Todo vínculo causal, necessário, requer um mínimo de dois elementos, um como causa e outro como 

efeito; requer ao menos dois instantes, requer o outro (Ibidem). De modo que, à medida que o Acaso, 

princípio primeiro indeterminado, produz determinada jogada, à medida que ocorre essa face do dado, que 

não é aquela outra, já temos, aí, um evento da Segundidade, dotado de “istidade” 
274

 (Ibidem). Toda 

ocorrência já é um isto e não aquilo outro. 

No jogo de dados, temos sim um espaço para a liberdade primeira, mas dentro de uma regra geral 

(terceira). Embora cada ocorrência seja imprevisível, a realidade do dado objetivo, ou do conceito de dado, 

limita a possibilidade e nos permite prever que as ocorrências não fugirão ao número finito das “seis” faces. 

De maneira análoga, tendo passado a existir este mundo, que não é nenhum dos outros que poderiam ter 

vindo a existir, o Acaso é uma liberdade de algum modo restrita, em nosso mundo atual. Nesse mundo, o 

Acaso não pode, por exemplo, fazer surgir algo que possua mais de três dimensões (a tridimensionalidade é 

                                                           
271 T. l. o.: “First is Chance; and fortuitous distribution, that is, utter irregularity, is the only thing which it is legitimate to explain 

by the absence of any reason to the contrary.” 
272 T. l. o.: “Freedom can only manifest itself in unlimited and uncontrolled variety and multiplicity; and thus the first becomes 

predominant in the ideas of measureless variety and multiplicity.” 
273 Ver as quatro possibilidades de vínculo causal em Aristóteles, 2002, cap. 3, a partir do § 1, ou seja, as causas: Eficiente, 

Formal, Final e Material. 
274 Qualidade de ser isto, que não é aquilo. Ver “istidade (thisness)”, ou “aquelidade (thatness)”, em CP 1.341. 
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uma das características deste universo, ou, ao menos, da parte deste universo próxima da humanidade) (cf. 

IBRI, 1992, cap. 5). É impossível prever com exatidão a quantidade de mangas que dará esta mangueira, 

mas não é razoável prever que ela dará jacas, ou outra fruta que não seja manga.  

Em textos sobre Cosmologia (ver nota 276), Peirce falará de um “nada germinal”, que “é 

possibilidade absolutamente indefinida e ilimitada” (CP 6.217), um “puro zero” “anterior a todo primeiro” 

(Ibidem), a todas as existências e a todas as permanências geradoras de conceitos, anterior ao próprio tempo 

(cf. IBRI, 1992, sobretudo, a partir da p. 44, § 2; aguardar NEM, 4.141, citado logo à frente; confrontar com o 

conceito de Aiônios segundo RAMELLI; KONSTAN. 2013, citado no tópico 3.1.2). Essa possibilidade 

absolutamente livre é originadora das categorias, e é de onde veio, casualmente, esse universo, entre infinitas 

possibilidades, como as possibilidades de um “dado de infinitas faces” (expressão extraída de IBRI, 1997, p. 

27).  

Esse vetor cosmológico, que parte do indeterminado para o determinado, desvelará a antecedência 

(inclusive, ao próprio tempo) metafísica da continuidade, interioridade ou unidade indeterminada da 

qualidade em si, em relação à determinação ou descontinuidade dos fatos irregulares dela provenientes, isto 

é, saídos ou exteriorizados:  

 

A distinção entre mundos interno e externo antecede o Tempo [...] O mundo interno a que 

me refiro é alguma coisa muito primitiva. A qualidade original em si mesma, com sua 

qualidade imediata pertenceu qualidade original em si mesma, com sua qualidade imediata, 

pertenceu àquele mundo interno, um mundo de possibilidades [...]. A reação acidental 

despertou-o para uma consciência de dualidade, de conflito e, portanto, de antagonismo entre 

um interno e um externo. Assim, o mundo interno foi primeiro, e sua unidade advém daquela 

primeiridade. O mundo externo foi segundo [...] (NEM, 4.141 apud IBRI, 1997, p. 27) (cf. 

IBRI, 1992, p. 88). 

 

No contexto das meras aparições da fenomenologia fora dito fora dito que “A condição lógica para 

que algo agora exista, é ter sido primeiramente possível” (p. 56), aqui, no contexto metafísico, diante das 

noções de interioridade e exterioridade, convém acrescer que “todo mundo interior, em sua congênita 

unidade, é um mundo de possibilidades.” (IBRI, 1997, p. 27). 

Essas últimas falas (de Peirce e Ibri) se referem ao contexto metafísico da cosmologia peirciana e, 

por isso, além de ressaltar a antecedência do interno sobre o externo, da continuidade potencial e geral da 

Primeiridade sobre a atualidade factual e irregular da Segundidade, permitem inferir a antecedência dessa 

atualidade sobre as leis gerais terceiras, formadas a partir da permanência no tempo, ou da regularização 

dessas atualidades. Permite inferir que o pensamento, sintético, cognitivo, terceiro, tal qual conceituado 
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neste tópico, não é anterior ao cosmos 
275

, mas adquiri sua condição de ser, ou nasce concomitantemente à 

duração ou permanência da factualidade segunda.   

Assim, conforme reconhece Ibri, a amplitude do sistema conceitual de Peirce exige que sua 

Metafísica “[...] adentre os domínios de uma Cosmogênese.” (IBRI, 1992, p. 62; cf. IBRI, 1997). Área 
276

, 

todavia, tão relevante quanto complexa para ser satisfatoriamente tratada nesta Pesquisa, a qual decide adiar 

para futura tese de doutorado uma sustentação da contemplação como uma experiência de “mergulho” 

fenomênico-cosmológico originário, genético ou criativo (cf. IBRI, 2006b) 
277

.  

Assim, subsidiado pelas doutrinas do Sinequismo (ou doutrina do continuum, a qual, pelo método da 

Navalha de Ockham, não concorda com a suposição de mais elementos que os minimamente necessários – 

cf. nota 87) e do Idealismo Objetivo (doutrina que postula a conaturalidade entre mente e matéria e logo, 

uma simetria entre a mente humana e o cosmos – cf. nota 86), teorias peircianas cujas explicações 

satisfatórias transbordariam o escopo desta Pesquisa, a simetria entre a diversidade do mundo (na ontologia) 

e a “irrepetibilidade” de cada qualidade de sentimento (na fenomenologia) remetem a um “pano de fundo” 

comum, a saber, um continuum de meras possibilidades.  

De modo que não é mais preciso supor dois elementos distintos, o Acaso de um lado e o sentimento 

de outro. Uma vez que ambos, vistos internamente, não passam de um continuum de meras possibilidades. 

Por isso, Peirce irá afirmar que a variedade da Natureza nada é além de um lado exterior daquilo que, visto 

internamente, possui a mesma natureza do sentimento:  

 

[...] aquele mesmo elemento lógico da experiência, o quale-elemento que aparece 

internamente como unidade, quando visto pelo lado exterior, o é como variedade. (CP-

6.231). Onde quer que a espontaneidade do acaso seja encontrada, lá existe sentimento na 

mesma proporção. De fato, acaso nada é senão o aspecto externo daquilo que em si mesmo é 

sentimento. (CP-6.265). 
278

 

 

                                                           
275 Como defende, por exemplo, a teologia de Hegel (cf. obras do autor listadas na bibliografia). 
276 Um aprofundamento da Cosmologia de Peirce pode ser empreendido a partir de textos como: “A guess at the riddle” (CP 

1.354-416), “The logic of continuity”, “Objective Logic” (CP 6.185-237) e IBRI, 1992, cap. 5.  
277 Segundo Ibri (2008) a Primeiridade e, mais especificamente, a experiência de contemplação, aproxima a Filosofia de Schelling 

à de Peirce: “Parece determinante que desta experiência [de contemplação] deveria surgir um princípio criador identificado com a 

própria Natureza, evidenciando seu poder infinito de criação ao renovar, a cada instante, ao menos para aqueles que despissem os 

sentidos das formas recognitivas do passado, o belo natural de modo sempre surpreendente, como Ser que se permite perdulário 

porque infinitamente prolífico.” (IBRI, 2008, p. 225).  
278 Também: (1) “A primeiridade e o acaso correspondem àquela liberdade da mente para experienciar os sentimentos [...] únicos 

no momento em que aparecem e sempre diversos de qualquer outro.” (GHIZZI, 2014, p. 50); (2) “Nada é mais espontâneo que o 

sentimento, interno, que teria como correspondente externo o acaso, observado na diversidade da Natureza.” (SALATIEL, 2009a, 

p. 136). 
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No âmbito da Terceiridade ou da Lei, hábito, Peirce descobre que a mente humana não poderia 

entender, “inteligir”, o cosmos se este cosmos não fosse inteligível (cf. IBRI, 1992, p. 96-125 
279

), se não 

houvesse nele inteligência. De modo análogo, no âmbito da Primeiridade ou do Acaso, espontaneidade, a 

consciência humana não poderia fundir-se às qualidades no mundo, naquilo que Peirce chamou de quale-

consciência (p. X), e que esta Pesquisa associa à contemplação, se essas qualidades não fossem da natureza 

da consciência, se não houvesse nelas sentimentalidade.  

Acerca da Primeiridade na Metafísica científica de Peirce, para a finalidade desta Pesquisa, interessa, 

por fim, explicitar brevemente que a concepção do Acaso como um princípio ontológico, na filosofia de 

Peirce, não se resume ao conceito de acaso contido na categoria aristotélica de acidente (transliterado: 

symbebêkós - cf. ARISTÓTELES, 2002) (cf. TULREY, Peter T. 1969, p. 253, n. 9). Salatiel apresenta três 

principais (a nosso ver) razões para tal distinção, conforme resumidas a seguir: 

(1) conforme percebera o próprio Peirce, o Acaso ocupa “um pequeno lugar no universo” de 

Aristóteles (W 4.547), não podendo ser identificado nas coisas “sempre nem na maior parte dos casos” 

(ARISTÓTELES apud SALATIEL, p. 133), enquanto, para Peirce, “a maior parte do universo é constituída 

por tais fenômenos” (SALATIEL, 2009, p. 116), irregulares, provenientes do Acaso (cf. SALATIEL, 2008, 

p. 92).  

(2) enquanto o Idealismo e o Sinequismo de Peirce sustentam uma mesma e triádica natureza 

subjacente à esfera da mente humana e à do cosmos, e, logo, a doutrina do Acaso ontológico (Tiquismo) de 

Peirce abranja ambas essas esferas, Aristóteles separa o conceito de acaso (transliterado: Týche – homônimo 

de uma divindade grega identificada à Fortuna dos romanos), relativo às decisões ou escolhas livres dos 

homens (de cunho ético), do conceito de espontaneidade (transliterado: autómaton), relativo às coisas 

inanimadas, aos animais e às crianças, enfim, àquilo onde não há, ou ainda não está maduro o que se 

costuma chamar de livre-arbítrio ou liberdade (cf. SALATIEL, 2009a, p. 133-134).  

(3) a concepção aristotélica de “acidente”, quer como týche ou como autómaton, quer se intitule 

“causa acidental” ou “causa indeterminada”, isto é, desconhecida (cf. SALATIEL, 2009a p. 133), possui o 

status de causa (do grego: αιτία - cf. ARISTÓTELES, 2002, livro I): “Acaso e também espontaneidade são 

contados entre as causas: muitas coisas são e ocorrem com base em acaso e espontaneidade.” 

(ARISTÓTELES, Física II, 4, 195b30 apud SALATIEL, 2009a, p. 134), e causa é uma concepção inerente a 

conhecimento: “[...] o conhecimento da verdade é conhecimento das causas.” (ARISTÓTELES, 2002, livro 

II, Cap. 1, §1). Já a concepção de Acaso primeiro em Peirce (cosmologicamente anterior a todo evento 

segundo e a todo conhecimento terceiro), embora compreenda uma variação relacionada à teoria das 

                                                           
279 Inspirado na leitura do Timeu, de Platão, Ibri intitula seu livro (1992), sobre a arquitetura filosófica de Peirce, como Kosmos 

Noetos, o que, do grego, significa Universo Inteligível (IBRI, 1992, p. 125, nota 9). 
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probabilidades como “uma incerteza sobre o comportamento de objetos que comportam noções complexas 

de causas e efeitos” (SALATIEL, 2009, p. 115. Sem grifos no original), transborda a concepção de causa, 

“absolutiza-se” como uma ausência de causas e, apesar disso, originária de desvios nas leis da Natureza: 

“parece difícil crer [...] que Aristóteles concebesse um evento como não-causado, surgido por pura 

espontaneidade, que rompe leis da Natureza regidas tanto por causa eficiente quanto final, como queria 

Peirce.” (SALATIEL, 2009a, p. 137) 
280

.   

Embora mais abundantes, os fenômenos não-causais, isto é, casuais, costumam passar despercebidos 

pela visão do cientista e de todas as mentes viciadas em raciocinar, em pensar, no sentido terceiro 
281

. A 

irregularidade majoritariamente presente tenderia a ser mais facilmente experienciada por “corações” ou 

mentes afeiçoadas às dos artistas (cf. CP 5.42; IBRI, 1992, p. 5; 2011), que aprenderam a vivenciar 

momentos de “desaprendizado” (cf. PESSOA, Fernando, poema citado no tópico seguinte), de sensibilidade 

estética anterior e condição de qualquer compreensão acerca do tema da contemplação 
282

, objeto do capítulo 

seguinte.  

Convém, por fim, precaver o leitor de que distinguir uma categoria de outra, escopo do presente 

capítulo, constitui empreendimento menos dispendioso que distinguir, com precisão de linguagem, a 

Primeiridade (ou qualquer das outras duas categorias) de outras concepções, de modo a apresentá-la em sua 

pureza característica: “Finalmente, embora seja fácil distinguir as três categorias umas das outras, é 

extremamente difícil, com precisão e rapidez, distinguir cada uma de outras concepções de modo a mantê-la 

em sua pureza e, ainda, em seu pleno significado.” (CP 1.353 
283

). Ora, o difícil mas heurístico estudo da 

contemplação, no capítulo à frente (não tão rápido quando os antecedentes), não visa outra coisa senão a 

apresentação de uma experiência na qual, acredita-se, a categoria da Primeiridade encontra-se tipificada, 

espelhada, manifesta em sua plena pureza e originalidade. 

 

 

 

                                                           
280 Ver, também, IBRI, 2000c. 
281 Acerca da experiência de contemplação, descrita no capítulo seguinte, Ibri reflete: “Difícil é este requerido calar da razão. 

Logocêntricos e viciosamente judicativos, enfrentamos a dificuldade de refletir sobre esta experiência de unidade dada pela 

qualidade de sentimento, não obstante essa reflexão, quando se dá, não pode ser simultânea à própria experiência.” (IBRI, 2002a, 

p. 49). 
282 Ibri (1996, p. 17), sobre o olhar do artista e sobre mediações poéticas passíveis de construção após a vivência de uma 

experiência estética, recorda que o Schelling, filósofo expoente do romantismo alemão, “alertava seus leitores da necessidade de 

uma sensibilidade estética para compreender seus escritos, convidando, aqueles que dela não dispunham, a abandonar a leitura 

[...]”. 
283 T. l. o.: “Finally, though it is easy to distinguish the three categories from one another, it is extremely difficult accurately and 

sharply to distinguish each from other conceptions so as to hold it in 

its purity and yet in its full meaning.” 
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3. A CONTEMPLAÇÃO À LUZ DA CATEGORIA DA PRIMEIRIDADE 

 

3.1. Experiências tipificadoras das categorias 

 

Peirce afirma ser impossível descrever uma categoria, em si mesma, pois nada se lhe assemelha (cf. 

PEIRCE, 2010, p. 27). O autor, então, sugere tomar emprestado ou compor uma palavra que “[...] há de 

sugerir certo número de formas nas quais a categoria é proeminente.” (Ibidem). Ora, sugerir formas nas quais 

as três categorias são proeminentes, a nosso ver, assemelha-se a apresentar experiências pelas quais essas 

categorias são tipificadas.  

Não parece ser outro o empreendimento de Ibri quando trata de modo equivalente a expressão “ideia 

de primeiro” e a experiência típica da Primeiridade: “E na ideia de primeiro configura-se a categoria que 

Peirce denomina Primeiridade. A própria palavra ‘primeiro’ sugere que sob essa categoria não há o outro, ou 

seja, a experiência que a tipifica não traz consigo a alteridade [...]” (IBRI, 1992, p. 9, § 2. Os grifos são 

nossos). Acerca do tema, Parker, a seu modo, no contexto da classificação das ciências em Peirce, distingue 

que “As categorias possuem aspecto formal e material. Suas formas gerais podem ser descobertas 

racionalmente, mas suas instanciações materiais devem ser experienciadas.” (PARKER, 1998, cap. 2, p. 32. 

Sem grifos no original). Nessa via, o próprio Peirce defende: “Experiências são únicas; mas qualidades, no 

entanto especializadas, não podem ser enumeradas.” (CP 1.341. Sem grifos no original). Almeida, por sua 

vez, ratifica a posição de Ibri ao afirmar que a descrição das três categorias se dá a partir da descrição das 

experiências que as tipificam: “Descrever uma categoria é empreender uma busca pelas experiências que a 

tipificam. Dessa forma, devemos fazer, para cada uma das categorias, a pergunta: ‘qual o tipo de experiência 

que a tipifica?’.” (ALMEIDA, R. V. 2011, p. 18).  

Há, não obstante, pelo menos duas relevantes dificuldades em relação à precisão das expressões 

“experiência primeira” e “experiência terceira”, ou “experiências típicas da Primeiridade e da Terceiridade”, 

tal qual se deseja que essas expressões sejam usadas e compreendidas neste capítulo. A primeira dessas 

dificuldades diz respeito à possibilidade errônea de interpretar-se a concepção peirciana de “experiência” de 

modo afeito à noção clássica empirista do termo. A segunda refere-se ao fato de que, para Peirce, o termo 

“experiência” mais bem se adéqua ao contexto da Segundidade. 

Para exemplificar a primeira dessas dificuldades, observe-se, por exemplo, o que diz Bernstein ao 

contrapor Peirce (e Sellars) a Hegel: 
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Tanto Peirce como Sellars se desviam para longe de alguns dos excessos de Hegel. Ambos 

procuram desenvolver um entendimento comum e falibilista da pesquisa que seja compatível 

com a “verdade” implícita na tradição empirista onde a experiência serve para confirmar a 

validade de nossas afirmações de conhecimento. (BERNSTEIN, Richard J. 2013. p. 326- 

327. Sem grifos no original). 
284

 

 

Falas como essa de Bernstein parecem não se adequarem ao entendimento do lócus, da relevância e 

das distinções da Fenomenologia de Peirce 
285

, tais quais apresentadas por Ibri (1992, cap. 1), em correlação 

com as demais doutrinas filosóficas do autor, por exemplo, o realismo, o Pragmatismo, o Idealismo Objetivo 

e o Sinequismo (cf. Ibidem, caps. 2-6). Embora uma exploração satisfatória dessa questão exceda os limites 

da presente Pesquisa 
286

, à defesa da contemplação, como experiência tipificadora da Primeiridade, escopo 

deste capítulo (e desta Pesquisa), convém preceder uma breve distinção do peso que Peirce confere à 

experiência real, como fundamento do conhecimento, isto é, como “nossa grande mestra” (expressão 

extraída de EP 2.195, citado na p. seguinte), da importância da experiência 
287

, isto é, das “primeiras 

impressões sensíveis” (expressão extraída de CP 6.492 ou PEIRCE, 2003, p. 127, citado à frente), advogada 

pelo empirismo.  

De fato, pode-se afirmar, conforme Bernstein (citação na p. anterior), que Peirce concebe uma 

dimensão da pesquisa não acabada, falibilista e em evolução (cf. IBRI, 2000c), na qual a experiência precisa 

chancelar o conhecimento, mas Peirce não concebe uma noção de experiência como mera afecção sensorial 

(cf. CP 6.492 ou PEIRCE, 2003, p. 127, citado à frente), tal qual concebida pelo empirismo tradicional 
288

. A 

experiência que, para Peirce, fornece a verdade, ratifica ou retifica o conhecimento (cf. EP 2.195), é da 

natureza daquela facticidade (cf. tópico 1.1) do real (cf. CP 7.659), descoberta a partir da Fenomenologia (cf. 

IBRI, 1992, caps. 1-2). Enquanto os empiristas se fiam, para o início do conhecimento, nos sentidos que 

percebem ou captam algo no mundo, Peirce se fia na realidade dos fenômenos, a qual resiste em ser o que é 

independentemente de como seja representada (cf. Ibidem; cf. IBRI, 2012): “O real é aquilo que é não o que 

                                                           
284

 No âmbito da Fenomenologia, Ghizzi observa: “Como campo de estudo para a fenomenologia, Peirce adotou a experiência 

fenomênica da mente humana (que não se limita ao que aparece empiricamente).” (GHIZZI, 2014, p. 49. Sem grifos no original). 

Não obstante, no âmbito da metafísica, parece conferir alguma ênfase à “experiência empírica”: “Na metafísica [...] Tanto o acaso 

quanto a lei são princípios gerais, não passíveis de experiência empírica [...] A existência é, portanto, o modo pelo qual a lei e o 

acaso se atualizam, tornam-se atos e se dão a conhecer empiricamente.” (GHIZZI, 2014, p. 48-49. Sem grifos no original). 
285 A nosso ver, Bernstein, nas obras listadas na bibliografia, parece mais possuir mais segurança e precisão conceitual em relação 

ao pragmatismo de Dewey que ao de Peirce. 
286 Uma continuidade dessa temática pode ser perseguida a partir de McCARTHY, 1993, onde se confronta o Pragmatismo ao 

empirismo de A. J. Ayer; e IBRI, 2000a. 
287 “Todo o nosso conhecimento está nela [na experiência] fundado, e dela deriva fundamentalmente o próprio conhecimento.” 

(LOCKE, J. 1999. Livro II, cap. I, p. 57). 
288 Cf. obras de Locke e Hume listadas na bibliografia, salvaguardadas as diferenças em relação ao conceito de experiência nesses 

dois autores. 



83 

 

eventualmente dele pensamos, mas que permanece não afetado pelo que possamos dele pensar.” (CP 8.12 

289
) (cf. CP 1.325, citado anteriormente). 

Essa permanência, insistência ou resistência identificadora do real (cf. Ibidem), em Peirce, não se 

limita às impressões ou sensações provenientes dos sentidos, mas pode ser encontrada, por exemplo, em 

todo raciocínio correto (não empiricamente experienciável): “Todo raciocínio resiste a uma expectativa.” 

(CP 2.153 
290

), a exemplo do raciocínio matemático e inferencial (cf. CP 5.41; cf. PEIRCE, 1985, p. 91; cf. 

SILVEIRA, 2003), e constitui a própria essência da verdade: “A essência da verdade reside em sua 

resistência em ser ignorada.” (CP 2.139 
291

).  

Desse modo, a afirmação de que, dentro da filosofia de Peirce, se aprende com a experiência (cf. 

IBRI, 2000a, p. 31, citado logo à frente) ou as afirmações de que “Todos nós admitimos que a experiência é 

nossa grande mestra... A experiência invariavelmente ensina [...]” (EP 2.195 
292

) não compatibilizam a busca 

pela verdade, em Peirce, com a “tradição empirista” (confrontar com BERNSTEIN, 2013. p. 326-327, citado 

acima), como observa Ibri:  

    

[...] a capacidade de representação do real através de signos traduz a nossa humana tendência 

de aprender com a experiência. A admissão desta tendência, é bom ressalvar, não deve 

conduzir a uma interpretação empirista da epistemologia de Peirce. Muito pelo contrário, 

neste ponto Peirce parece-nos fiel a Kant ao considerar a necessária interação entre teoria e 

experiência, não obstante, ressalve-se novamente, Peirce não tenha sido transcendentalista. 

(IBRI, 2000a, p. 31-32). 

   

Assim, “Aprender com a experiência”, em Peirce, fundamenta-se numa justificativa lógica, 

diferentemente de um empirismo tosco que se baseie num ceticismo tipicamente nominalista (cf. IBRI, 2012, 

p. 54). O empirismo, por exemplo, de John Locke 
293

 e David Hume (cf. HUME, 1975 e 2009 
294

) dialoga 

com a dúvida cartesiana acerca de uma constante idiossincrasia ou descontinuidade do mundo ou da 

realidade 
295

 (confrontar com IBRI, 2014, especialmente, p. 193, citado logo após o § seguinte).  

O cartesiano e o empirista, desse modo, como explica Ibri, negam o realismo ou, ingenuamente dizem 

possuir uma dúvida sobre a realidade, sem, no entanto, suspeitarem que, se não admitirem a insistência ou 

resistência (segundas), e a permanência ou continuidade (terceiras) da realidade, isto é se não admitirem algo 

                                                           
289 T. l. o.: “The real is that which is not whatever we happen to think it, but is unaffected by what we may think of it.” 
290 Tradução livre do original: “Every reasoning holds out some expectation.”  
291 T. l. o.: “The essence of truth lies in its resistance to being ignored.” 
292 Tradução confrontada à de ALMEIDA, 2011, p. 58.  
293 Ver notas nas páginas anteriores, onde se indica que Locke afirma a certeza do conhecimento apenas sobre qualidades, de um 

modo distinto do realismo de Peirce. 
294 Obras nas quais Hume defende a clareza do conhecimento desde que fundamentado, ao menos em primeira instância, em 

impressões sensíveis, o que também o distingue do realismo peirciano. 
295 Mundo e realidade concebidos como de natureza diversa da mente ou razão humana, o que também difere da conaturalidade 

eidética entre mente e matéria defendida pelo realismo, Idealismo Objetivo e Sinequismo de Peirce (cf. nota 87). 
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que permaneça sendo o que é, a despeito do que dele se afirme (cf. definição de “real” em CP 1.325 ou 8.12, 

citados acima, neste tópico), é contraditório até mesmo pretender comunicar-se (cf. IBRI, 2014, p.193, 

citado logo após este §) dizendo a palavra “dúvida”, a qual representa uma generalidade real e pressupõe a 

crença na permanência ou continuidade (terceira) dos caracteres de uma ideia (ou daquilo a que a linguagem 

se refere), a despeito do que dela se pense (cf. IBRI, 1996, 2012 e 2014; cf. CP 8.12). Pronunciar uma 

palavra, qualquer que seja, sob a pretensão de comunicar-se, pressupõe não uma dúvida real 
296

, mas uma 

crença em algum tipo de continuidade:  

  

O que permite dizer que “aprendemos com a experiência” na filosofia de Peirce não é, em 

absoluto, qualquer concessão a um empirismo tosco, cujo eixo conceitual se estende de uma 

espécie de ingenuidade epistemológica a um ceticismo tipicamente nominalista, a saber, que 

se baseia na possibilidade de uma descontinuidade da Natureza sem, contudo, refletir sobre a 

consequente descontinuidade radical da possibilidade de qualquer linguagem, antes que de 

qualquer cognição. (IBRI, 2014, p. 193). 

 

Acerca daquela primeira dificuldade anunciada anteriormente, neste tópico (em relação à precisão de 

expressões como “experiência primeira” e “experiência terceira”, ou “experiências típicas da Primeiridade e 

da Terceiridade”), então, conclui-se que, para Peirce, o termo “experiência”, de fato, é mais apropriado às 

ocorrências ou eventos, aos contrastes ou mudanças, à objeção perceptiva, à factualidade, à resistência, ao 

choque, à dualidade; mas tudo isso não se encontra apenas em experiências provenientes da percepção 

sensorial:  

 

[…] o tipo de coisa para a qual a palavra “experiência” é mais particularmente aplicada – é 

um evento. [...] É mais particularmente às mudanças e contrastes de percepção que 

aplicamos a palavra “experiência”. [...] no entanto, o conceito de experiência é mais amplo 

que o de percepção, e inclui muito do que não é, estritamente falando, um objeto de 

percepção. (CP 1.336 
297

) 

 

Por isso, em Peirce, é possível experienciar “objetos” (elementos, qualidades, concepções) que, 

embora exteriores ao pensamento ou ao eu (cf. CP 8.12; cf. IBRI, 1992, caps. 1-2; cf. SANTAELLA, 2004), 

isto é, inicialmente diversos da e imediatamente resistentes à vontade, não são perceptíveis empiricamente, 

como é o caso do referidos (nas duas p. acima) raciocínios matemáticos, e da experienciação da qualidade de 

erro (wrongness), “erratidade” ou “perversidade”, e do mau-humor, na fala a seguir: 

 
                                                           
296 Sobre a experienciação da dualidade, “binaridade” ou “binariedade” (cf. tradução de Coelho Neto em PEIRCE, 2008) da 

dúvida, e de sua consequente realidade segunda, ver, por exemplo: CP 2.84 ou PEIRCE, 2008, p. 24; IBRI, 1992, p. 8 e cap. 6. 
297 T. l. o.: “[…] the kind of thing to which the word ‘experience’ is more particularly applied -- is an event. […] It is more 

particularly to changes and contrasts of perception that we apply the word ‘experience. […] but the concept of experience is 

broader than that of perception, and includes much that is not, strictly speaking, an object of perception.”  
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Alguns escritores insistem que toda experiência consiste na percepção sensorial, e eu penso 

ser provavelmente verdadeiro que todo elemento da experiência é, no primeiro instante, 

aplicado a um objeto externo. Um homem que sai do lado errado da cama, por exemplo, 

atribui erratidade a quase todos os objetos que ele percebe. Essa é a maneira pela qual ele 

experiencia seu mau-humor. Não se pode, porém, ser dito que ele percebe a perversidade que 

ele erroneamente atribui aos objetos exteriores. (CP 1.335 
298

).    

 

A partir dessa última fala de Peirce é possível inferir, pelo menos, duas concepções relevantes ao 

escopo geral desta Pesquisa: (1) está de acordo com o vocabulário de Peirce não a percepção, mas, sim, a 

experienciação (experimentação) de qualidades, a exemplo da nomeada “erratidade” (wrongness), e de 

sentimentos, a exemplo do referido “mau-humor” (cf. citação acima), os quais, mesmo quando negam à 

vontade, não são propriamente objetos empíricos e, em si mesmos, fora de relações duais, essa qualidade e 

esse sentimento pertencem à Primeiridade. (2) toda experiência inicia-se por, ou, aplica-se em um “primeiro 

instante” (cf. Ibidem) a, certo senso de exterioridade. 

Sobre essa segunda afirmação, cumpre realçar que (2.1) “exterioridade”, em Peirce, refere-se à 

dualidade ego não-ego (cf. CP 1.332), todavia, essa dualidade não se limita a experiências sensoriais, 

conforme dito até aqui, e conforme explica Ibri: “[...] o mundo externo é dado, na Filosofia peirciana, 

fenomenologicamente.” (IBRI, 1992, p. 128). (2.2) embora toda experiência inicie-se e, também, se finde 

por uma mudança relacionada ao senso de exterioridade, isso não impede que entre essas mudanças possa 

haver um “estado de sentimento” contínuo, sem dualidades, sem referência a começos ou fins (cf. CP 1.332, 

citado no tópico 3.1.2), conforme se dirá acerca da contemplação, nos tópicos seguintes.  

A segunda dificuldade em relação à proposta deste capítulo (e, indiretamente: desta Pesquisa) dizia 

respeito “ao fato de que, para Peirce, o termo ‘experiência’ mais bem se adéqua ao contexto da 

Segundidade” (trecho extraído do início do tópico). Ao tratar da distinção entre experiência em Peirce e no 

empirismo (primeira dificuldade – cf. páginas anteriores), lançaram-se as fundações para uma análise dessa 

segunda dificuldade, a qual, agora se apresenta como um corolário da conclusão acerca da primeira.  

Para tratar direta e brevemente dessa segunda dificuldade, então, a princípio, retome-se que, segundo 

Peirce, a palavra “experiência” se adéqua tão bem a “eventos” quanto “percepção” a objetos (cf. CP 1.336). 

Logo, ambos os conceitos, de fato, estão mais próximos das concepções de mudança, choque, alteração, 

dualidade, vicissitude, constrangimento, coerção ou coação, resistência, esforço, compulsão, negação, dureza 

ou “brutalidade” e, assim, mais próximos da Segundidade que da Primeiridade e da Terceiridade (cf. 

Ibidem):  

                                                           
298 T. l. o.: “Some writers insist that all experience consists in sense-perception; and I think it is probably true that every element of 

experience is in the first instance applied to an external object. A man who gets up out of the wrong side of the bed, for example, 

attributes wrongness to almost every object he perceives. That is the way in which he experiences his bad temper. It cannot, 

however, be said that he perceives the perversity which he wrongly attributes to outward objects.” 
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Uma “Experiência” é um efeito consciente brutalmente produzido [...] Tome-se por 

ilustração a sensação sofrida por uma criança que coloque seu dedo indicador em uma chama 

[...] (CP 6.454 
299

) É a compulsão, a absoluta coerção sobre nós para pensarmos o contrário 

do que temos pensado, que constitui a experiência. Agora coerção e compulsão não podem 

existir sem resistência, e resistência é esforço se opondo à mudança. Portanto, deve haver um 

elemento de esforço na experiência, e é isso que a confere seu caráter peculiar. (CP 1.336 
300

). 

 

Não obstante, em CP 6.454-455 
301

, Peirce expande seu conceito de experiência da Segundidade para 

as três categorias ou “universos da experiência”, ou seja, para toda a realidade 
302

, e reserva à Primeiridade o 

espaço das quase ou “meras Ideias”, dos “nadas aéreos” ou das “nadidades aeradas” das instancias mentais 

meramente potenciais, isto é, sem atualidades, afeiçoados à mente dos poetas:  

  

Dos três Universos da Experiência familiares a todos nós, o primeiro compreende as meras 

Ideias, aqueles nadas aéreos aos quais a mente do poeta, [...] ou outro qualquer, poderia dar 

habitação local e um nome dentro dessa mente 
303

. A própria nadidade aerada dessas meras 

Ideias, o fato de seu Ser consistir na mera capacidade de ser pensado, não em serem 

pensadas Atualmente por alguém, preserva a sua Realidade. (CP 6.455 
304

).  

 

Note-se, por exemplo, a partir do grifo do autor ao verbo “poderia”, tanto no contexto metafísico da 

citação acima quanto no contexto fenomenológico de CP 1.304, citado na p. seguinte, que essa 

caracterização do universo primeiro da experiência, na metafísica (ou, na hipótese acerca do ser da realidade 

– cf. tópico 2.2) de Peirce, corresponde a uma ampliação (cf. CP 1.300) hipotética (cf. tópico 1.4) das meras 

observações da Fenomenologia (cf. tópico 1.1), classificadas na categoria da Primeiridade (cf. tópico 2.1).  

                                                           
299 T. l. o.: “An ‘Experience’ is a brutally produced conscious effect […]. Take for illustration the sensation undergone by a child 

that puts its forefinger into a flame […]”. Trad. confrontada e mantida idêntica à de RODRIGUES, Cassiano T. in: PEIRCE, 2003, 

p. 99. Rever, ainda, os exemplos da resistência de uma porta que se choca a um ombro, contidos em CP 1.24, CP 1.324 e IBRI, 

1992, p. 7. 
300 T. l. o.: “It is the compulsion, the absolute constraint upon us to think otherwise than we have been thinking that constitutes 

experience. Now constraint and compulsion cannot exist without resistance, and resistance is effort opposing change. Therefore 

there must be an element of effort in experience; and it is this which gives it its peculiar character.” 
301 Esses parágrafos são parte do texto: Um Argumento Negligenciado para a Existência de Deus (PEIRCE, 2003). 
302 Sobre o conceito de realidade, em Peirce, conferir, por exemplo, CP 1.325, 1.327, 8.12; IBRI, 2000a, 2000b, 2004, 2006, 2012, 

2014, 1992, sobretudo, cap. 2; e tópico 1.4 e 2.2 da presente Pesquisa.   
303  Ver possível intertextualidade entre esse trecho e o poema Sonho de Uma Noite de Verão, de Shakespeare, segundo a nota 3, 

de Cassiano T. Rodrigues, na tradução: PEIRCE, 2003, p. 128. 
304 T. l. o. “Of the three Universes of Experience familiar to us all, the first comprises all mere Ideas, those airy nothings to which 

the mind of poet, pure mathematician, or another might give local habitation and a name within that mind. Their very airy-

nothingness, the fact that their Being consists in mere capability of getting thought, not in anybody’s Actually thinking them, saves 

their Reality.” Tradução confrontada à de Cassiano em PEIRCE, 2003, p. 99. Cassiano traduz “airy nothings”, por “nadas aéreos”, 

assim como nós, todavia, traduz “airy-nothingness” por “nadidade airosa”. Visto que o adjetivo “airosa” pode significar 

“graciosa”, “galante” (cf. BUENO, 1979), optamos por traduzir “airy-nothingness” por “nadidade aerada”, em coerência à 

tradução de “airy nothings”. 
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Dessa forma, as categorias fenomenológicas e, com elas, aquela mera possibilidade como princípio 

ou forma lógica da Primeiridade (cf. tópico 2.1), pela hipótese da simetria das categorias (entre mundo 

interior e exterior, entre fenomenologia e ontologia, entre homem e cosmos, entre aparências e realidade – 

cf. IBRI, 1992, caps. 1-2; 2012, 2014), tornam-se experienciáveis na amplitude dos “três universos” 

metafísicos do autor:  

 

O eixo conceitual de tal filosofia desenha-se na ampla consideração de suas três categorias, 

que parte de um inventário dos modos como experimentamos os fenômenos e conclui serem 

também modos de ser da realidade. Esta amplificação do alcance das categorias, permeando 

igualmente sujeito e mundo objetal, proporciona uma relação de simetria formal fundamental 

para a justificativa do diálogo entre linguagem e experiência. [...] Tal coabitação homem-

mundo implicará, numa leitura que considera o realismo de Peirce, em estabelecer 

equivalência de direitos lógicos entre ambos, e tal quesito será garantido pela validade das 

categorias indiferenciadamente, tanto para os modos de ser da consciência que experiencia 

quanto para a realidade experienciada. (IBRI, 2014, p. 192-193). 

 

A noção de experiência pode, então, incluir aquilo cujo ser não ultrapassa a mera possibilidade de 

atualizar-se (cf. CP 6.455, citado na p. acima). Ora, o ser (ou, mais propriamente, o “pode-ser” – cf. CP 

1.304) da Primeiridade não consiste em outra coisa senão a referida possibilidade de atualizar-se, de 

particularizar-se: “Seu ser consiste apenas no fato de que poderia haver tal peculiar, positiva, talidade em 

um Faneron.” (CP 1.304, citado no tópico 2.1). Assim, mesmo em um contexto mais afeito à Fenomenologia 

que à Metafísica, Peirce pode proferir uma definição de experiência “muito boa”, segundo o próprio autor, a 

qual engloba as três categorias dos fenômenos: “Analiso a experiência, que é a resultante cognitiva de nossas 

vidas passadas, e nela encontro três elementos. Denomino-os Categorias.” (CP 2.84 
305

).    

Criou-se, assim, uma interessante abertura para a proposta deste capítulo, recorde-se: apresentar, 

sobretudo, uma experiência tipificadora da (ou afeita à) categoria da Primeiridade, à qual o termo 

“experiência”, em primeira instância, não se adéqua tão perfeitamente (cf. CP 6.454 e CP 1.336, citados 

acima, neste tópico).  

Até aqui, defendera-se, de modo geral, a construção de enunciados acerca de experiências típicas da 

Primeiridade 
306

, mas pouco se dissera acerca da Terceiridade, categoria que também convém ser tipificada, 

a fim de, posteriormente, realçar a pureza primeira da contemplação. Ora, a Terceiridade, mesmo estendida 

                                                           
305 T. l. o.: “I analyze experience, which is the cognitive resultant of our past lives, and find in it three elements. I call them 

Categories.” Tradução confrontada e mantida conforme à de J. Teixeira Coelho Neto, in: PEIRCE, 2008, p. 22. 
306 Com precisão, conforme explica Ibri, a possibilidade da construção de enunciados sobre essas experiências primeiras, como as 

da arte, bem como, da Matemática (ciência anterior à Filosofia e, logo, à própria Fenomenologia e à Metafísica), são sempre 

possíveis, desde que, esses enunciados permaneçam no campo da hipótese (cf. IBRI, 1992, cap. 6. p. 109, § 2), ou seja, nada 

afirmem ou neguem de modo categórico, enfático, acerca do mundo (cf. IBRI, 2001, p. 69). Essa possibilidade lógica, da 

construção de enunciados, distingue as criações primeiras da Arte (e da Matemática) - desobrigadas de quaisquer adequações ou 

mesmo referências a qualquer realidade exterior – de entidades incognoscíveis tais como a coisa em si kantiana (cf. IBRI, 1992, p. 

109, § 3).    
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aos hábitos ou leis, isto é, ao universo terceiro da metafísica de Peirce, consiste em uma generalidade, a qual, 

em si mesma, também não pode ser experienciada imediata e instantaneamente, tampouco, através de meras 

“primeiras impressões sensíveis” (CP 6.492, citado logo à frente) (cf. tópico 2.1). Apesar disso, na passagem 

a seguir, Peirce afirma que generalidades terceiras, a exemplo dos conceitos ou concepções de honra e de 

amor 
307

, podem ser experienciadas e conhecidas: 

 

[Nós] não podemos saber nada, exceto o que experienciamos [...]. Assim, tudo o que 

podemos de alguma maneira saber relaciona-se à experiência. [...] Ao dar sua adesão àquela 

doutrina que realmente é sustentada por todos os filósofos de todas as estirpes, 

nomeadamente, aquela segundo a qual a experiência é tudo o que conhecemos, os 

nominalistas entendem a experiência em seu sentido nominalista como as meras primeiras 

impressões sensíveis. [...] Mas, de qualquer maneira, mesmo se existirem [as tais primeiras 

impressões sensíveis], não é nelas que consiste a experiência. Por experiência deve-se 

entender o produto mental inteiro. [...] dizer relacionar-se todo nosso conhecimento 

meramente à percepção sensível é dizer que nada podemos saber – nem mesmo 

equivocadamente – acerca de assuntos mais elevados, como honra, aspirações e amor. (CP 

6.492 
308

).   

 

Assim, conclui-se ser possível, de algum modo 
309

, experienciar e conhecer, também, conceitos ou 

concepções afeitas à Terceiridade. Em suma, o “produto mental inteiro”, na citação anterior, inclui os três 

universos da experiência e, logo, as três categorias de Peirce (cf. CASSIANO, 2003, p. 90; cf. PEIRCE, 

                                                           
307 A concepção de “amor criativo”, “lei do amor” (cf. CP 6.304) ou princípio agápico (cf. IBRI, 2005, p. 196), em Peirce, 

vinculam-se mais propriamente à Terceiridade: “Reserva-se assim, ao agapismo, uma vinculação à terceiridade, que, lembremos, 

cumpre um papel mediador, generalizador e redutor da força bruta do particular à unidade de um continuum cósmico [...]” 

(Ibidem).    
308 T. l. o. (confrontada e mantida idêntica à de Cassiano, in: PEIRCE, 2003, p. 126-127): “[We] can know nothing except what we 

[…] experience. So all that we can anyway know relates to experience. […] The nominalists in giving their adherence to that 

doctrine which is really held by all philosophers of all stripes, namely, that experience is all we know, understand experience in 

their nominalistic sense as the mere first impressions of sense. […] But anyway even if they exist, it is not in them that experience 

consists. By experience must be understood the entire mental product. […] to say that all our knowledge relates merely to sense 

perception is to say that we can know nothing -- not even mistakenly -- about higher matters, as honor, aspirations, and love.”  
309 O Pragmatismo de Peirce exige, por um lado, que a generalidade da Lei, como princípio metafísico terceiro, relacione-se, 

necessariamente, com fatos, existências, ou “consequências experienciáveis” (expressão extraída de IBRI, 2000a), in futuro. A lei 

imprimirá nessas existências aquilo que elas possuirão de regular, previsível, constante.  Por outro lado, o Pragmatismo também 

exige, da condição de ser da generalidade do Acaso, como princípio metafísico primeiro, a possibilidade de gerar fatos, existências 

experienciáveis, todavia, imprimindo nesses fatos aquilo que eles possuem de imprevisto, de irregular, de livre, espontâneo (cf. 

tópico 2.2).  Do contrário, as generalidades Lei e Acaso incorreriam na contradição do incognoscível, sobre o qual “nada possível 

ou necessário pode ser predicado” (IBRI, 1992, p. 109) (cf. IBRI 2000a; cf. CP 6.492). Nada se poderia predicar e nada se poderia 

saber sobre o Acaso e a Lei, os quais, sequer existiriam, de acordo com a filosofia de Peirce, caso o primeiro não pudesse 

exteriorizar-se e ser experienciado através das existências irregulares, e o segundo não necessitasse exteriorizar-se nas 

regularidades existenciais: “Assim, tudo o que podemos de alguma maneira saber relaciona-se à experiência. [...] O absolutamente 

incognoscível é uma existência não-existente. O incognoscível é uma heresia nominalista.” (CP 6.492; PEIRCE, 2003, p. 127). Em 

CP 5.1-4, acerca do Pragmatismo, explica-se que ações perceptíveis estão sim previstas na generalidade do significado ou da 

concepção, mas não resumem a totalidade, tampouco, encerram a finalidade última desse significado, do ser de um signo. A 

finalidade última de um conceito geral (como o são os signos) é outra generalidade, a saber, a “[...] o desenvolvimento da 

razoabilidade concreta; então, o significado de um conceito não jaz [lies] em quaisquer reações individuais [ou em todas] [...]” (CP 

5.3). Para um aprofundamento da relação necessária (embora não precisamente causal) entre as existências ou fatos 

experienciáveis (in futuro) e o conceito ou regra geral terceira, exigida pelo Pragmatismo de Peirce, queira o leitor dirigir-se a 

IBRI, 2000a e SANTAELLA, 2000.  
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2003), de modo que esta Pesquisa já pode, a seguir, permitir-se falar de experiências tipificadoras não apenas 

das imediatidades e instantaneidades duais da Segundidade, categoria à qual o termo “experiência” mais bem 

se aplica, mas, também, de experiências típicas da Primeiridade e da Terceiridade.  

 

3.1.1. Experiências tipificadoras da Segundidade e da Terceiridade 

  

A partir do vocabulário apresentado no tópico anterior, pode-se resumir o escopo da etapa presente 

como: “[...] sugerir certo número de formas nas quais as categorias são proeminentes.” (cf. PEIRCE, 2010, 

p. 27, citado no primeiro § do tópico anterior); “enumerar” (cf. CP 1.341, citado no segundo § do tópico 

anterior) ou “descrever experiências que as tipificam” (cf. IBRI, 1992, p. 9, § 2; cf. ALMEIDA, R. V. 2011, 

p. 18, citados, respectivamente, no primeiro e no terceiro § do tópico anterior); descobrir racionalmente 

“formas gerais” e experienciar “instanciações materiais” pertencentes às categorias (cf. PARKER, 1998, cap. 

2, p. 32, citado no segundo § do tópico anterior) 
310

. Não se pretende inventariar uma miríade de 

experiências. Para a finalidade supra descrita, basta anunciar uma experiência caracterizadora ou típica, de 

modo genuíno, original, puro, da Segundidade, e outra da Terceiridade, para realçar a pureza da experiência 

tipificadora da Primeiridade, perseguida no tópico seguinte.  

Nessa via, Ghizzi assim introduz as características das experiências tipificadoras das três categorias, 

no âmbito da Fenomenologia de Peirce: 

 

A experiência fenomênica de primeiridade é caracterizada por uma espécie de união formal 

(fusão) da mente com o objeto da experiência, em que a separação entre o que percebe e o 

que é percebido não existe; o que se manifesta é a homogeneidade da mente com as coisas 

com as quais está em contato. Está associada à ideia de pura possibilidade. A experiência 

fenomênica de segundidade, por sua vez, se dá quando nossos sentidos percebem uma 

dualidade entre a percepção e o objeto da percepção. Está associada à ideia de oposição entre 

um e outro, de fato bruto, de alteridade. Já a experiência fenomênica de terceiridade é a 

experiência de mediação, própria de uma “consciência sintetizadora”, que impõe entre o 

primeiro e o segundo uma ideia geral que os represente; de modo que terceiridade, como 

Peirce usa o termo, é um sinônimo de representação. (GHIZZI, 2014, p. 49). 

 

Assim, “fusão”, “dualidade” e “mediação” aparecem como características das experiências 

tipificadoras das três categorias dos fenômenos. Importa, por conseguinte, inquirir: é possível concebermos, 

no âmbito da Fenomenologia, exemplos de experiências que incorporem essas características?  

                                                           
310 Aliás, sugerir (cf. PEIRCE, 2010, p. 27, citado neste §), ou criar hipóteses sobre, é o caminho possível para a construção de 

enunciados sobre os conteúdos de áreas sem vínculo causal com (ou, desobrigadas de referências a) a realidade, como o são as 

criações artísticas (afeitas à Primeiridade – cf. IBRI, 2011) e Matemáticas (cf. IBRI, 1992, p. 109, § 2). 
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Segundo Peirce, a experiência do passado é genuinamente segunda (cf. CP 1.379, 2.84 ou PEIRCE, 

2008, p. 22-24; cf. IBRI, 1992, p. 7-9).  O passado é algo que resiste permanecendo inalterado apesar de 

quão forte seja o desejo de que ele fosse diferente (cf. Ibidem). Tem-se aí uma experiência fenomenológica 

segunda de vontade e negação da vontade, de choque ou percepção de mudanças, de dualidade, polaridade 

ou “binariedade” (cf. Ibidem): “Agora, aquilo que particularmente caracteriza súbitas mudanças de 

percepção é um choque. Um choque é um fenômeno volitivo.” (CP 1.336 
311

). Tem-se a percepção de que há 

dois, um primeiro que deseja e algo outro (do latim: alter), segundo, que reage, ou, resiste ao desejo do 

primeiro, permanecendo o que é (cf. CP 8.330; cf. PEIRCE 2008, p. x-y; cf. IBRI, 1992, cap. 1, p. 7).  

A experiência da resistente imutabilidade do passado pode ser comparada (cf. IBRI, 1992, p. 7) à 

experiência de quando “[...] você coloca seu ombro contra uma porta e tenta forçá-la a abrir-se, mas sofre 

uma resistência invisível, silenciosa e desconhecida. Temos aí uma consciência bipolar de esforço e 

resistência [...] Eu chamo a isso Segundidade.” (CP 1.24) 
312

. Trata-se de uma experiência imediata, 

instantânea e descontínua 
313

. Sua imediatidade se deve ao fato de nada se colocar como mídia (meio ou 

mediação) entre a bruta 
314

 relação de desejo e negação. É instantânea e descontínua, pois ocorre em um 

instante único, “irrepetível”, inigualável, individual e inextensível no tempo (cf. Ibidem). Não obstante, caso 

experiências semelhantes ocorram numa sequência, tendem a deixar à Segundidade, pela perda da força 

reativa, surpreendente, conflitante.  

A reatividade que dura no tempo tende a ceder, ou para tornar-se um “estado de sentimento” contínuo 

(cf. CP 1.332), primeiro, contemplativo (cf. tópico seguinte), ou para tornar-se algo previsível, conhecido, 

habitual, terceiro. No primeiro caso, como se verá no tópico seguinte, não há reatividade devido à fusão 

sujeito-objeto, no segundo caso, evita-se o choque ou a resistência do objeto através da representação da 

conduta desse objeto e, logo, do erguimento de uma previsão cognitiva que se coloca como mediação entre o 

próprio comportamento e a conduta desse objeto, o qual deixa, então, de ser objetor (cf. IBRI, 1992, cap. 1).  

Assim, cada recordação do passado ocorre na imediatidade (ausência de mediação) do presente. A 

imediatidade dessa experiência, todavia, não é aquela do presente primeiramente experienciado (aguardar 

tópico seguinte), pois, diante do passado, ao resistir, reagir, compelir ou negar brutalmente à vontade da 

                                                           
311 T. l. o.: “Now that which particularly characterizes sudden changes of perception is a shock. A shock is a volitional 

phenomenon.” 
312 Ibri (1992, p. 7) cita uma passagem muito similar à nossa: CP 1.324.  
313 A título de parametrização de linguagem, utilizamos, ao longo de toda essa Pesquisa, o adjetivo “descontínuo” em relação à 

ruptura resistente e dual da Segundidade. Não obstante, em um ponto de vista bastante específico, a contemplação ou a experiência 

primeira também pode ser caracterizada como descontínua, pois ocorre em um lapso de tempo entre o passado e o futuro, sem 

continuar o passado, e sem remeter ao futuro. Desse modo, a Primeiridade (dita contínua, se vista interiormente, em si mesma, em 

sua positividade não resistente e sem análises) pode também ser dita descontínua, se analisada depois de ter perdido sua pura e não 

resistente presentidade. Analise-se, por exemplo: CP 6.86. 
314 “Bruta” ou “dura” - hard - é um adjetivo atribuído por Peirce à experiência segunda – cf. por exemplo: CP 1.21,24, 247, 343, 

345, 427ss, 6.455. 
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consciência, não há fusão 
315

, ou, a continuidade homogênea de um primeiro em um segundo, ou, ainda, da 

mente naquilo que experiência (aguardar tópico seguinte), mas há, sim, uma factualidade dual ou binária, 

característica da experiência segunda de negação, a qual identifica imediatamente o ego (e as existências 

individuais – aguardar o mesmo parágrafo, CP 2.84, citado à frente neste tópico) (cf. CP 1.167-170, 1.310, 

2.148; cf. IBRI, 1992, cap. 1, sobretudo, p. 8-9; cf. SANTAELLA, 2004): 

 

Um fato é um fait accompli 316
, seu esse é in praeterito 317

. Pelo menos em alguma medida, o 

passado compele o presente. Se você se queixar do Passado que ele está errado e não é 

razoável, ele se rirá. Ele não confere a menor importância à Razão. Sua força é força bruta. 

[...] [E] Há binaridade na ideia de força bruta, é o seu principal ingrediente. A ideia de força 

bruta é pouco mais do que a de reação, e esta é binaridade pura. [...] Binaridade aparece 

igualmente na negação, [...] e, de uma maneira mais real, na identidade. (CP 2.84 
318

). [...] 

pois o passado realmente age sobre nós, não do modo como um Lei ou Princípio nos 

influencia, mas precisamente como um objeto existente o faz. (CP 5.459 
319

).  

 

 Há uma resistência do que o segundo é em si mesmo apesar do que dele possa haver pensado o 

primeiro, ou, apesar de como esse primeiro possa ter representado esse segundo. A experiência do passado é, 

pois, conforme dito, imediata e descontínua, isto é, de delimitação do primeiro pelo segundo. Por isso, a 

experiência imediata do passado associa-se à separação ou à identificação da existência do ego, enquanto 

algo distinto daquilo que resiste à vontade desse ego (cf. “vontade”, “ego” e “não-ego” em CP 1.332 e 334; 

cf. IBRI, cap. 1, sobretudo, p. 8-9).  

Apesar de a experiência do passado, em sua imediata reatividade, identificar um ego presente, como 

algo distinto do passado resistente (Segundidade), qualquer conclusão ou conhecimento acerca da totalidade 

desse ego exigirá o estabelecimento de uma continuidade no tempo, a qual medeie, sintetize, conecte, 

                                                           
315 O que aqui se vem nomeando por “fusão” assemelha-se àquilo que Ibri (2002a) chama de “unidade” entre representação e 

pensamento, na contemplação, como experiência subsumida à Primeiridade. Uma unidade que, conforme se dirá no tópico 

seguinte, é contrária à distância entre pensamento e objeto, própria da experiência cognitiva (do pensar) que subsume à 

Terceiridade: “[...] esta experiência de unidade dada pela qualidade de sentimento [...] É interessante observar que a interposição 

do pensamento distancia o objeto na consciência, enquanto na mera contemplação ou no mero experimentar de uma qualidade a 

representação e seu objeto coincidem: ambos são, em verdade, aquela pura qualidade, [...]” (IBRI, 2002a, p. 49. Sem grifos no 

original). 
316 Tanto em francês quanto em latim, essa expressão significa “fato consumado”. 
317 A expressão latina “esse in praeterito” pode significar “no passado”, “ser no passo” ou “é no passado”.   
318 T. l. o.: “A fact is a fait accompli; its esse is in praeterito. The past compels the present, in some measure, at least. If you 

complain to the Past that it is wrong and unreasonable, it laughs. It does not care a snap of the finger for Reason. Its force is brute 

force. [...] There is binarity in the idea of brute force; it is its principal 

ingredient. For the idea of brute force is little more than that of reaction; and this is pure binarity. [...] Binarity equally appears in 

negation, [...] and in a more real way in identity.” Algumas partes do trecho citado encontram-se traduzidas também, e de modo 

idêntico, em IBRI, 1992, p. 8.   
319 T. l. o.: “For the Past really acts upon us, and that it does, not at all in the way in which a Law or Principle influences us, but 

precisely as an Existent object acts.” Algumas partes do trecho citado encontram-se traduzidas também, e de modo idêntico, em 

IBRI, 1992, p. 8.   
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correlacione todos os eventos passados desse ego (Terceiridade) 
320

. Conforme implícito na seguinte fala de 

Peirce (e conforme explicita o professor Ibri - 1992, p. 8-15): 

 

Estamos imediatamente conscientes apenas dos nossos sentimentos presentes - não do 

futuro, nem do passado. O passado é por nós conhecido através da memória presente, e o 

futuro através da presente sugestão. Mas antes que possamos interpretar essa memória ou 

essa sugestão, elas se tornam passado. [...] Uma vez que a interpretação leva tempo, aquele 

sentimento deixou de estar presente, e é, agora, passado. Assim, não podemos chegar a 

nenhuma conclusão a partir do presente, mas somente a partir do passado. (CP 1.167 
321

) 
322

. 
323

 

 

Ora, nessa “interpretação”, “conclusão” (termos retirados da citação acima) ou síntese 
324

 dos eventos 

passados, constitutiva do conhecimento acerca do ego, não está mais o que o passado é em uma recordação 

presente, isto é, não consta mais o elemento reativo imediato, caracterizador daquele esse in praeterito típico 

do passado (rever CP 2.84, citado duas p. acima). Essa síntese corresponde a um pensamento ou 

representação geral das recordações particulares, brutas, factuais, e medeia à relação entre uma consciência 

de si, imediatamente presente, e o passado, com vista à modulagem do comportamento futuro. Trata-se não 

mais da experienciação da reatividade presente, descontínua, dual e imediata do passado, mas da experiência 

de mediar variadas recordações através de uma representação vinculada ao fluxo do tempo, típico da 

Terceiridade, conforme explica o professor Ibri: 

 

Como elemento de mediação, o pensamento não poderá ser desvinculado do passado e 

destituído de intencionalidade para um futuro. No passado encontramos os recortes de 

                                                           
320 Algo interessante a se notar, aqui, é que o conhecimento de si, em Peirce, fundamenta-se, então, na resistência do passado 

(Segundidade), e no pensamento que conecta a recordação a um fluxo contínuo de tempo (Terceiridade), e não em uma 

experiência meditativa, de descanso da mente (Primeiridade), na qual se minimizam os choques segundos, como se afirma, sem o 

vocabulário peirciano, na reflexão oriental (cf. por exemplo: SANTOS, J. O. 2010, p. 12. p. 12). A meditação oriental costuma 

defender o aparente paradoxo do esvaziamento de si, da dissolução do ego, para o autoconhecimento (cf. Ibidem). Na 

contemplação (Primeiridade), em Peirce, todavia, apesar de haver a dissolução do ego, o descanso do pensamento, a ausência de 

reações, de se deixar de perceber a si próprio, tornando-se um com o cosmos ou o todo (o que lembra a referida meditação 

oriental), não há um vazio, mas um preenchimento ubíquo e presente por uma qualidade de sentimento (cf. tópico seguinte) (este 

insight nos fora fornecido pelo prof. Ibri durante curso de Pragmatismo Clássico e Semiótica Filosófica, ministrado no primeiro 

semestre de 2011, na Faculdade de São Bento, e repetido durante curso sobre a Contemplação em Peirce e Schopenhauer, 

ministrado no primeiro semestre de 2015, na PUC-SP).  
321 T. l. o.: “We are immediately aware only of our present feelings -- not of the future, nor of the past. The past is known to us by 

present memory, the future by present suggestion. But before we can interpret the memory or the suggestion, they are past; before 

we can interpret the present feeling which means memory, or the present feeling that means suggestion, since that interpretation 

takes time, that feeling has ceased to be present and is now past. So we can reach no conclusion from the present but only from the 

past.” 
322 Analisar, o contexto (sobretudo, CP 1.167-170) dessa citação. 
323 Aqui, interessava-nos, apontar uma experiência tipificadora da Segundidade. Escolhemos a experiência do passado. Ao 

interessado na Segundidade inerente, também, a outras experiências, sugerimos, por exemplo, a experiência de agir, descrita em 

CP 1.322, a qual Silveira relaciona ao passado: “Agir é consumar um ato, torná-lo passado em suas consequências.” (SILVEIRA, 

2003, p. 69); e a experiência de duvidar, em CP 2.84 ou PEIRCE, 2008, p. 24, citada por IBRI, 1992, p. 8. 
324 Conferir proximidade entre “síntese”, “análise” e Terceiridade ou “caráter triplo” em PEIRCE, 2008, p. 11. 
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espaço e tempo como condições de possibilidade da factualidade vivida e que, mediados, 

tornam-se por generalização a tessitura do ego, que é, como vimos, da natureza do 

pensamento, da terceiridade. De outro lado, a cognição deve ter vínculo com o futuro como 

moldadora da conduta, da ação reduzindo a brutalidade do fato à inteligibilidade. (IBRI, 

1992, p. 15). 

 

Ora, nessa experiência, não mais bruta, mas sintética, representativa, mediática, inteligível, a vontade 

e o pensamento não precisam ser negados como na imediata e reativa experiência de querer que o passado 

não fosse tal qual é. Uma representação pode ser construída de modo livre, lúdico, criativo, espontâneo, não 

limitado por uma alteridade ou um não-ego similar ao passado, como se manifesta nas criações artísticas e 

mesmo nos sonhos: “O sentimento e o pensamento humano podem, neste caso [das artes, da matemática, do 

sonho], ser o sujeito da experiência, invertendo, de certo modo, o vetor lógico que tipifica a alteridade.” 

(IBRI, 1992, cap. 2. p. 28, § 7, citado no início do próximo tópico) (cf. IBRI, 2011). A vontade ou o 

pensamento do artista, por exemplo, ao compor um conto, pode representar a transmutação de um homem 

em uma barata, sem experimentar nenhuma resistência imediata 
325

.  

Assim, não tão propriamente na posição primeira, criativa, inovadora da arte (cf. IBRI, 2011), mas na 

posição cognitiva, isto é, medianeira da relação entre um primeiro e um segundo, é que as representações, os 

conceitos, as linguagens, manifestam mais propriamente seu caráter de Terceiridade. Desse modo, mediar 

(conhecer, representar, pensar, sintetizar, posicionar experiências em uma sequência cronológica 
326

) 

apresenta-se como uma experiência tipificadora da Terceiridade: 

 

Por terceiro, eu quero dizer o meio ou vínculo entre o primeiro absoluto e o último. O início 

é primeiro, o fim é segundo, o meio é terceiro. (CP 1.337 
327

. Sem grifos no original). 

Terceiridade nada é senão o caráter de algo que incorpore a Qualidade de Estar Entre ou 

Mediação nas suas formas mais simples e rudimentares (CP 5.104 
328

). 

 

A experiência de mediar rompe a dureza ou brutalidade da relação de negação do primeiro pelo 

segundo (cf. CP 5.104; cf. IBRI, 1992, p. 15; 2012). Sem essa brutalidade da negação, sem a resistência e a 

dualidade da alteridade, está minimizada ou extinta a descontinuidade imposta pelo segundo ao primeiro. 

Diz-se, então, que a produção da representação visa estabelecer uma continuidade (cf. Ibidem), a qual, por 

sua vez, não corresponde àquela continuidade primeira da mente em estado de mera possibilidade, sem 

                                                           
325 Esse exemplo é fornecido por Ibri (2011, p. 217), e refere-se à obra “A metamorfose”, de Franz Kafka, na qual o personagem 

Gregor Samsa acorda em sua cama transformado num inseto. Ver, também, o espaço do “universo primeiro da experiência” na 

questão do “devaneio” (musement) em PEIRCE, 2003 e CASSIANO, 2003. 
326 Recorde-se: mediação e representação possuem a mesma natureza, ou, podem ser consideradas equivalentes: cf. CP 5.104; cf. 

IBRI, 1992, p. 15; 2012. 
327 T. l. o.: “By the third, I mean the medium or connecting bond between the absolute first and last. The beginning is first, the end 

second, the middle third.” 
328 T. l. o.: “Now Thirdness is nothing but the character of an object which embodies Betweenness or Mediation in its simplest and 

most rudimentary form”. 
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dualidades, sem existências, sem objetos, sem relações quaisquer que sejam e, logo, sem mediações (cf. 

tópico 2.1).  

Reflita-se, por exemplo, sobre uma imagem que represente um cachorro o qual surpreendeu e mordeu 

brutalmente a alguém (Segundidade). Essa representação, algo terceiro em relação à pessoa e ao cachorro, 

sintetiza o reconhecimento da conduta passada do animal com a previsão de uma provável continuidade de 

seu comportamento no tempo e, desse modo, situa-se entre, no meio, medeia, a relação entre esse alguém e 

esse cachorro, podendo servir para que a pessoa balize sua própria conduta a fim de evitar o choque, a 

reação, a brutalidade daquela primeira experiência 
329

. Desse modo, “[...] o que temos, ao juntar as três 

categorias visualmente, é 1, 3, 2 e não 1, 2, 3. Mediação e não mera sequência.” (ALMEIDA, R. V. 2011, 

nota 51). 

Sobre esse tema, a seguir apresenta-se um exemplo semelhante ao anterior, todavia, de autoria do 

próprio Peirce, seguido por uma fala na qual se encontram implícitos: (1) a correspondência entre as 

mediações, conexões ou intermediários, na Fenomenologia, com as leis ou hábitos, na Metafísica, (2) o 

caráter cosmológico, real, metafísico da Semiótica ou Teoria dos Signos, de Peirce 
330

:  

 

Tome-se por ilustração a sensação sofrida por uma criança que coloque seu dedo indicador 

em uma chama, com a aquisição de um hábito de manter todos os seus membros longe de 

todas as chamas. [...] O terceiro Universo [da Terceiridade] compreende tudo cujo Ser 

consista no poder ativo para estabelecer conexões entre diferentes objetos, especialmente 

entre objetos em Universos diferentes. Assim é tudo o que é essencialmente um Signo, – não 

o mero corpo do Signo, que não é essencialmente assim, mas, por assim dizer, a Alma do 

Signo, que tem seu ser em seu poder de servir como intermediário entre seu Objeto e uma 

Mente. (CP 6.454-5 
331

). 

  

As representações sígnicas assumem a forma do conhecimento propriamente dito quando manifestam 

seu caráter de mediação e estabelecem uma continuidade no fluxo de tempo. Para conhecer não basta um 

estar “fora do tempo”, em uma ausência de tempo ou em um presente lapso de tempo sem dualidades, como 

se dá na contemplação (cf. tópico seguinte), tampouco, basta uma experiência imediata, presentemente 

                                                           
329 Este exemplo foi fornecido pelo prof. Ibri durante curso de Pragmatismo Clássico e Semiótica Filosófica, ministrado no 

primeiro semestre de 2011, na Faculdade de São Bento, e repetido durante curso sobre a Contemplação em Peirce e Schopenhauer, 

ministrado no primeiro semestre de 2015, na PUC-SP.  
330 Sobre a Semiótica, Teoria dos Signos ou Lógica de Peirce, ver SANTAELLA, 1983 e 2005. Recomenda-se, também, o estudo 

de IBRI, 1996, 2004 e 2006, artigos nos quais o autor sugere, através do Pragmatismo e da simetria entre as categorias, a 

inseparabilidade entre a Semiótica e o Realismo de Peirce, ou: “[...] uma simetria entre sujeito e objeto, sugerindo, de gênese, que 

o plano da epistemologia interaja fortemente com a ontologia, impondo à Semiótica um compromisso de harmonia teórica com o 

realismo dos continua adotado por Peirce. É desse modo que o plano da significação ou o universo dos interpretantes não poderá 

ficar confinado à linguagem tão-somente, tampouco tomá-la como instância fundante do objeto à medida que este se colocar como 

realidade. Tais condições teóricas de contorno irão inserir o Pragmatismo como doutrina essencial que possibilitará uma 

amplificação do conceito de significado, necessário a uma harmonia entre a Semiótica e o realismo peirciano.” (IBRI, 2006, p. 

247).  
331 Trad. conforme à de RODRIGUES, Cassiano T. in: PEIRCE, 2003, p. 99-100. 
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reativa, bipolar, bruta, como a experiência segunda do passado. Ao servir como “meio ou vínculo” (termos 

extraídos de CP 1.337, citado na p. acima) entre a consciência e o objeto, o conhecimento ou a cognição traz 

consigo o transcurso do tempo e possibilita a transformação de uma relação imediata, dual, reativa, em 

contínua, conforme explica Ibri: 

 

De fato, para Peirce, toda cognição é construída dentro de um contínuo temporal no qual há 

um entrelaçamento lógico entre os signos, e a mente que opera tais relações não tem poder 

de atuar simultaneamente no universo da mediação e na imediação intuitiva, como se 

pretendesse, contraditoriamente, estar no tempo e, concomitantemente, fora dele. (IBRI, 

2012, p. 55 
332

). 

 

Ora, tal característica de estabelecer uma ponte ou continuidade entre o passado e o futuro, constitui, 

(conforme mencionado no tópico 2.1), a essência da experiência do raciocínio: “Raciocinar visa ao futuro, às 

consequências decorrentes das futuras condições, ajustando-se a conduta para proceder como for devido. 

Todo raciocínio foi precedido de atos e segue-se a intenções [...]”. (SILVEIRA, 2003, p. 69).  

Na sequência dessa passagem, ao estudar as Ciências Normativas de Peirce, Silveira identifica, 

grosso modo, que boa intenção não garante boa ação. Dito de outra forma, uma boa intenção, sem uma boa 

representação (conhecimento, mediação) do objeto, não basta para se atingir à boa ação 
333

. Para ser mais fiel 

aos termos utilizados no texto, Silveira sublinha a relevância da boa representação para a constituição do 

bem lógico, isto é, do raciocínio correto, e para o consequente acerto no ajuste da conduta (bem ético): “mas 

o que o justifica [o raciocínio] é a representação que faz do fenômeno por ele antecipado, em sua 

generalidade. Essa adequação é que lhe confere bondade, e tudo que o precedeu, especialmente a intenção de 

efetuá-lo, em nada a modifica ou a justifica.” (Ibidem). No tópico à frente, durante o estudo da 

contemplação, referir-se-á, também brevemente, à relevância do bem estético em relação aos outros dois 

tipos de bens recordados neste parágrafo.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
332 T. l. o.: “Indeed, to Peirce, all cognition is built within a temporal continuum, in which there is a logical interlacing between the 

signs, and the mind that operates these relations has no power to act simultaneously in the universe of mediation and in intuitive 

immediacy , as if intending, contradictorily, to be in time and concomitantly out of it.” 
333 Neste ponto, a explicação de Silveira acerca dos bens das Ciências Normativas, embora não tenha citado os diálogos 

platônicos, recordou-nos pronunciamentos de Sócrates. Os quais explicitam a insuficiência da boa intenção sem a sabedoria, ou a 

necessidade da supressão da ignorância para a prática da virtude. Conferir, por exemplo, Mênon (PLATÃO, 2001).  
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3.1.2. A contemplação como experiência tipificadora da Primeiridade  

 

[...] sugeriu que fechassem os olhos por alguns mininutos, permitindo que os últimos clarões 

do crepúsculo desaparecessem. Mack obedeceu e, quando finalmente abriu os olhos, a visão 

foi tão poderosa que por alguns segundos ele experimentou uma espécie de vertigem. Era 

quase como se estivesse caindo no espaço, com estrelas correndo em sua direção para 

abraçá-lo. (YOUNG, W. P, 2008, cap. 7 - Deus no Cais -, p. 100). [...] simplesmente ficou 

parado, permitindo que a enormidade do espaço e da luminosidade esparsa o fizesse sentir-se 

pequeno, deixando suas percepções serem capturadas pela luz das estrelas [...] (Ibidem, p. 

103-104). 
334

 

 

Nesses, como em outros trechos de belíssimas descrições, Mack, personagem de W. P. Young, a 

nosso ver, cumpre uma recomendação de Peirce para a vivência da Primeiridade fenomenológica: “Vá sob a 

azul abóboda celeste e olhe para o que está presente tal como aparece aos olhos do artista.” (CP 5.44 
335

, 

citado na p. seguinte). Santaella defende que a narração está para a Segundidade, assim como a dissertação 

está para a Terceiridade e a descrição para a Primeiridade (cf. SANTAELLA, 2005, p. 289) 
336

. Esse último 

gênero literário é o mais próximo da Primeiridade por sua relação com as qualidades das coisas (cf. 

SANTAELLA, 2005, p. 289-290) e, a nosso ver, também por sua tendência em incitar ao estado 

contemplativo. 

Segundo Ibri, experiências como as da Matemática (IBRI, 1992, cap. 2. p. 25-29, cap. 6. p. 109, § 2), 

Arte (Ibidem; 2011; 2008, p. 225-226), sonho (IBRI, 1992, cap. 2. p. 28, § 6 
337

), e contemplação (cf. 

primeira nota deste tópico), pertencem à Primeiridade, pois: 

  

[...] têm a liberdade de conformar seus objetos à representação de modo arbitrário e 

destituído de necessidade com relação à realidade exterior. O sentimento e o pensamento 

humano podem, neste caso, ser o sujeito da experiência, invertendo, de certo modo, o vetor 

lógico que tipifica a alteridade. (IBRI, 1992, cap. 2. p. 28, § 7). 

 

                                                           
334 Observamos uma proximidade entre: (1) esse “sentir-se pequeno” experienciado por Mack em face da “enormidade do espaço e 

da luminosidade esparsa” das estrelas. (2) o sentimento da “pequenez humana”, relatado por Ibri, em relação à idade e ao tamanho 

do mundo (IBRI, 2009, p. 276, citado abaixo, neste tópico). (3) o diminuir ou sumir do ego em uma experiência contemplativa, 

conforme discorrido abaixo, neste tópico. 
335 Tradução livre do original: “Go out under the blue dome of heaven and look at what is present as it appears to the artist’s eye.” 
336 Ibri (2011, p. 209-210), problematiza a relação entre a descrição e a Primeiridade. Pretendemos investigar essa relação em 

futura Tese de Doutorado, em tópico sobre outras experiências tidas como pertencentes à Primeiridade.  
337 Embora o sonho possua caracteres primários, por exemplo, a ausência “[...] de necessidade com relação à realidade exterior” 

(IBRI, 1992, cap. 2. p. 28, § 7, citado logo à frente), também possui caracteres secundários, por exemplo, a noção de tempo (ainda 

que instável) e, sobretudo, a consciência de um eu a relacionar-se com algo mais (Ibri, anotações em sala de aula, curso de 

Pragmatismo Clássico e Semiótica Filosófica, ministrado no primeiro semestre de 2011, na Faculdade de São Bento), conforme se 

pretendemos problematizar em futura Tese de Doutorado.   
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Dentre as referidas experiências, típicas da Primeiridade, esta Pesquisa escolhe focar a contemplação 

338
, à qual se chega através daquela fenomenológica “[...] faculdade de ver o que está diante dos olhos, tal 

como se apresenta sem qualquer interpretação [...]” (CP 5.42 
339

, citado no tópico 1.2). A faculdade de 

simplesmente olhar para as coisas de modo imediato, isto é, sem mediações (comparações, interpretações, 

relações, reconhecimentos), como as coisas aparecem à consciência no presente, ou seja, sem ligá-las a nada 

mais, sem relacioná-las a qualquer fato passado ou qualquer previsão futura. Em uma experiência à qual 

Peirce caracterizou como de “presentidade”:  

 

Quando qualquer coisa está presente à mente, qual é o primeiro e mais simples caractere a 

ser notado, em todos os casos, não importando quão pouco elevado o objeto possa ser? 

Certamente, é sua presentidade. [...] Imediatidade é a palavra [que Hegel usa]. [...] Vá sob a 

abóboda celeste e olhe para o que está presente tal como aparece aos olhos do artista. O 

sentimento poético abrange o estado em que o presente se manifesta como presente. [...] O 

presente é apenas o que é, independentemente do ausente, independentemente do passado e 

do futuro. Ele é tal qual ele é, ignorando qualquer coisa além. [...] O presente, sendo tal qual 

é, enquanto ignora tudo o mais, é o que é positivamente. (CP 5.44 
340

) 

 

A experiência de contemplação identifica-se a um tipo de ver descompromissado com algo exterior 

mas, nem por isso, pode adequadamente ser definida como falta, carência ou ausência de algo, pois nela está 

presente (ou “está posta”, para uma aproximação com o advérbio “positivamente” utilizado por Peirce na 

última citação) uma qualidade de sentimento, a qual pode coincidir com o amálgama de várias qualidades na 

imagem contemplada (cf. IBRI, 2009, p. 279).  

Gera-se, nessa experiência, um lapso no tempo (expressão extraída de CP 1.306), uma não percepção 

da passagem do tempo, uma “ausência de consciência temporal” 
341

, ou, “uma ruptura no tempo da 

consciência” 
342

. Não se trata de uma recordação ou uma reflexão posterior acerca de um sentimento outrora 

                                                           
338 Em futura Tese de Doutorado, pretende-se investigar, também, as demais áreas citadas. 
339 T. l. o. (do trecho em itálico): “The first and foremost is that rare faculty, the faculty of seeing what stares one in the face, just 

as it presents itself, unreplaced by any interpretation, unsophisticated by any allowance for this or for that supposed modifying 

circumstance. This is the faculty of the artist who sees for example the apparent colors of nature as they appear.” (Sem grifos no 

original). 
340 T. l. o.: “When anything is present to the mind, what is the very first and simplest character to be noted in it, in every case, no 

matter how little elevated the object may be? Certainly, it is its presentness. So far Hegel is quite right. Immediacy is his word. 

[…] Go out under the blue dome of heaven and look at what is present as it appears to the artist's eye. The poetic mood approaches 

the state in which the present appears as it is present. […] The present is just what it is regardless of the absent, regardless of past 

and future. It is such as it is, utterly ignoring anything else. […] The present, being such as it is while utterly ignoring everything 

else, is positively such as it is.” 
341 “[...] uma das características da contemplação fenomenológica, a daquele olhar despido de mediações para o fenômeno [...], é, 

também, a ausência de consciência temporal.” (IBRI, 2001, p. 70. Sem grifos no original). 
342 “É também extremamente interessante e teoricamente promissora essa análise do sentimento pelo seu viés de unidade e 

temporalidade. Mais que isso, ela anuncia uma ruptura no tempo da consciência que irá proporcionar uma investigação sobre as 

relações entre o continuum de um tempo objetivo e o continuum da temporalidade subjetiva.” (IBRI, 2001, p. 72. Grifos nossos). 
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vivido, mas de um mergulhar-se e desaparecer-se na fusão com qualidades, ou, sentimentos, presentemente 

vivenciados (cf. IBRI, 2009; 2011; cf. CP 1.310): 

 

Para a consciência que experiência essas qualidades sem nenhuma mediação, em um estado 

meramente contemplativo, não há fluxo do tempo. Nela o passado não se interpõe como 

lembrança, necessária que seria para um juízo de reconhecimento da experiência. Tampouco 

intervém a temporalidade do futuro através da intencionalidade de um plano ou judicativa. 

Este é um estado de consciência absolutamente mergulhado no presente. [...] Essa 

presentidade, caracterizada por um hiato no tempo da consciência, [...] [Ainda:] Quando, 

então, em um estado contemplativo de apreensão de meras qualidades na sua totalidade, ou, 

melhor ainda, na sua unidade, interfere a intenção judicativa, cognitiva, irão, também e 

necessariamente, interpor-se experiências pretéritas que quebrarão aquela unidade e, mais 

que isso, introduzirão a temporalidade na consciência. É sob essa ideia de unidade e 

atemporalidade que Peirce esclarece o conceito lógico de sentimento [...] (IBRI, 2001, p. 70-

71).  

 

Partindo do exemplo da visão do tom verde de uma cortina que, por um momento torna-se 

indistinguível do quase idêntico tom da parede que continua o verde dessa cortina, Santaella se vale da 

linguagem da Semiótica peirciana para assim descrever uma experiência fenomenológica primeira: “[...] há 

uma fusão entre a qualidade que funciona como quali-signo e aquela que funciona como objeto do signo até 

o ponto da dissolvência dos limites entre ambas.” (SANTAELLA, 2005, p. 111). Esse “ponto” ou momento 

presente no qual há a “dissolvência dos limites” entre consciência experienciadora e qualidade contemplada 

é, a nosso ver, o que aqui se vem nomeando por contemplação. Na contemplação ocorre (embora “ocorre” 

não seja um termo adequado à Primeiridade) o que Peirce convida a imaginar em: 

 

Imagine, se puder, uma consciência na qual não há comparação, relação, reconhecimento de 

multiplicidade (onde partes seriam distinguíveis do todo), mudança, previsão de qualquer 

modificação do que lá está positivamente, sem reflexão – nada além de um simples caractere 

positivo. Tal consciência poderia ser apenas um aroma, um perfume de rosas, ou poderia ser 

uma infinita dor de morte. (CP 5.44 
343

). 

 

Observe-se que não se trata necessariamente de experienciar qualidades agradáveis ou belas (cf. 

MAYORGA, 2013), mas qualquer qualidade que tome ou preencha ubiquamente, quase torne um com (ou 

se torne a própria) consciência (analisar CP 5.44, citado logo acima), ao ponto de essa consciência apenas 

sentir, tornar-se um sentimento presente, sem pensar em nada, isto é, sem produzir ciência (conhecimento), 

conforme Fernando Pessoa parece ter pretendido exprimir em:  

                                                           
343 T. l. o.: “Imagine, if you please, a consciousness in which there is no comparison, no relation, no recognized multiplicity (since 

parts would be other than the whole), no change, no imagination of any modification of what is positively there, no reflexion -- 

nothing but a simple positive character. Such a consciousness might be just an odour, say a smell of attar; or it might be one 

infinite dead ache; it might be the hearing of a piercing eternal whistle.” 
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[...]  

O essencial é saber ver,  

Saber ver sem estar a pensar,  

Saber ver quando se vê,  

E nem pensar quando se vê  

Nem ver quando se pensa. 

Mas isso (tristes de nós que trazemos a alma vestida!),  

Isso exige um estudo profundo,  

Uma aprendizagem de desaprender [...] 
344

. 

 

Vive, dizes, no presente,  

Vive só no presente.  

[...]  

Eu quero só a realidade, as cousas [sic] sem presente.  

Não quero incluir o tempo no meu esquema.  

Não quero pensar nas cousas como presentes; quero pensar nelas  

como cousas.  

Não quero separá-las de si-próprias, tratando-as por presentes.  

Eu nem por reais as devia tratar.  

Eu não as devia tratar por nada.  

Eu devia vê-las, apenas vê-las;  

Vê-las até não poder pensar nelas,  

Vê-las sem tempo, nem espaço,  

Ver podendo dispensar tudo menos o que se vê.  

É esta a ciência de ver, que não é nenhuma. 
345 

  

A nosso ver, também, para Peirce só se vive no presente, só se experiencia a plenitude da vida no 

sentimento presente em si mesmo, pois o homem cuja consciência presente dispensar demasiada energia ante 

o choque dual e resistente da imutabilidade do passado, ou fugir-se ao presente através pelo exagero dos 

reconhecimentos e das nomeações cognitivas, indissociáveis da remissão à continuidade futura das condutas, 

priva-se da sensibilidade primeira e vivaz (cf. IBRI, 2011). De fato, os dois primeiros versos do segundo 

poema citado podem lembrar trechos nos quais Peirce refere-se ao aspecto vivaz da Primeiridade 

fenomenológica, por exemplo: “[...] é bastante simples que tudo que está imediatamente presente para um 

homem é o que está em sua mente no instante presente. Toda sua vida está no presente.” (CP 1.310 
346

) 

(conferir, também, CP 1.357, citado à frente). 

Se, por um lado, a vivacidade é afeita à Primeiridade, por estar toda no presente - cf. Ibidem), por 

outro, a Terceiridade, com seus juízos científicos, suas comparações no fluxo do tempo, com suas 

nomeações cognitivas, é irmã do hábito, da economia de energia, do menor esforço possível, do menor 

espaço à imprevisibilidade da vida. Apontar para algo belo, admirável, e dizer “isso se chama ‘X’” requer 

                                                           
344 PESSOA, Fernando. Poemas de Alberto Caeiro. Lisboa: Ática, 1979. Poema: “O Guardador de Rebanhos”. p. 24.  
345 Ibidem. “Poemas Inconjuntos”.  
346 T. l. o.: “[…] it is plain enough that all that is immediately present to a man is what is in his mind in the present instant. His 

whole life is in the present.” 
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extirpar a consciência da presentidade da contemplação, e remetê-la à ordem cronológica, pela previsão de 

condutas, baseadas em memórias semelhantes. Nomear colhe a consciência do simplesmente sentir, da 

vivacidade do presente (cf. IBRI, 2011). Sobre essa temática, Carol Neiman 
347

, na introdução de um livro de 

Osho, relata um acontecimento que merece ser transcrito:  

 

Esse encantamento e essa espontaneidade são o que tornam as crianças tão belas e, quando 

faltam aos adultos, os fazem parecer tão tristes e melancólicos. Uma história: [...] Em minha 

primeira primavera em Londres, eu costumava caminhar todas as manhãs até a estação de 

trem, a caminho do trabalho. Passava por todos os jardins, em meio à exuberância de flores 

que desabrochavam na calçada depois da chuva. Todas as manhãs parecia que algo novo 

surgia em cada jardim. Numa casa, minha passagem quase sempre coincidia com o que me 

parecia o horário de ir para o jardim de infância de uma mãe e sua filha pequena. O jardim 

da casa delas era particularmente bonito, e, margeando um dos lados, havia uma profusão de 

hortênsias. Pude observar, dia após dia, as flores se abrirem aos poucos e passarem do verde 

para um verde mais claro e daí para um sutil cor-de-rosa. Numa determinada manhã, depois 

de um raro dia cheio de sol na véspera, as hortênsias estavam no auge da cor. A 

transformação ocorrida durante a noite era de tirar o fôlego, e, no momento em que eu 

passava em frente à casa, ouvi a garotinha dizer: “Mamãe!! Mamãe, olhe!!!” Eu sabia que 

ela as vira também. A mãe disse devagar, enfatizando cada sílaba, como quem ensina a uma 

criança: “É, querida. São hor-tên-sias.” Durante o resto da minha caminhada até a estação de 

trem, esse curto diálogo ficou na minha cabeça. Será que a mente dessa garotinha associaria 

para sempre a palavra hortênsia aos momentos de admiração e beleza? Diante de seu 

primeiro pôr-do-sol estonteante na praia, dos primeiros sinais de romance em seu coração, 

será que ela diria “Isso é tão... tão hortênsia”? Eu não sabia se ria ou chorava. Isso já 

aconteceu a todos nós de tantas maneiras diferentes. Essa transformação da criança cheia de 

admiração para o adulto cheio de respostas, em geral para perguntas que sequer fizemos. 

Aprendemos a rotular as coisas, a compará-las e a separá-las em categorias — hortênsia —, 

para acrescentá-las ao jugo cada vez mais pesado das respostas e convenções costumeiras e 

para começar a coletar outras mais. Não quero dizer com isso que as respostas às vezes não 

sejam úteis. Elas são. (CAROL NEIMAN. In: OSHO, 2005, p. 8-9).    

 

 De volta ao poema de Pessoa, as expressões “ver sem estar a pensar” e “nem pensar quando se vê” 

(respectivamente, nos segundo e quarto versos do primeiro poema) parecem distinguir um tipo de ver, 

conforme dito anteriormente neste tópico, no mínimo, anterior ao pensamento terceiro, cognoscente, 

comparador, previdente, sintetizador. A escolha do verbo “saber”, no lugar de conhecer, entender ou 

compreender, no mesmo verso, pode delicada e implicitamente sugerir a proximidade filológica latina entre 

“saber”, “sabor” e “saborear” (cf. Introdução), o que afeiçoa ainda mais o tipo de ver descrito no poema à 

qualidade de sentimento presente na contemplação.  

Nas cidades contemporâneas, os meios de locomoção e comunicação tornaram-se mais rápidos do 

que nas idades Média e Moderna 
348

. Supõe-se, no entanto, haver menos tempo livre, menos ócio benéfico, 

                                                           
347 Carol Neiman Heifetz (1937 - 1990) foi uma artista estadunidense representante do Movimento de Arte Feminista da década de 

1970. Conhecida por seu surrealismo e sua arte Xerox.   
348 Essa afirmação funda-se no senso comum, logo, dispensam-se referências.  
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menos descanso e menos contemplação 
349

. A isso se poderia relacionar o gradativo aumento da tristeza, da 

Depressão e do “mal-estar”, na contemporaneidade? Em vista do escopo desta Dissertação, não 

pretendemos, aqui, responder a essa pergunta 
350

. Parece sugerir-se, todavia, entre as expressões “tristes de 

nós que trazemos a alma vestida!” (sexto verso) e “aprendizagem de desaprender” (oitavo), uma possível 

relação inversamente proporcional entre tristeza e experiência de contemplação estética, implícita no trecho 

grifado da seguinte fala de Ibri 
351

: 

 

“A extrema felicidade da experiência de contemplação da Natureza, a fusão do sujeito no 

objeto natural, a ruptura das fronteiras de uma consciência sempre aprisionada na finitude de 

tudo o que se insere na espacio-temporalidade, não era outra coisa senão uma experiência de 

liberdade, de transcendência, de realização da sensibilidade poética. Aquela mesma 

sensibilidade que alguns autores na história da filosofia recomendaram como essencial para 

apreensão de um modo experiencial deixado de lado pela razão [...]” (IBRI, 2008, p. 225-

226. Sem grifos no original). 
352

 

 

Aqueles mesmos versos do poema de Pessoa (sexto e oitavo, referidos na p. acima) parecem 

incentivar, também, a um metafórico “despir-se” de “vícios de conhecer”, daquele exagero dos 

reconhecimentos e das nomeações cognitivas (mencionados duas p. acima), ou daquilo que Ibri chama de 

“[...] intoxicação mediática que obnubla aspectos primários da experiência” (1992, p. 6), e “[...] tédio de 

hábitos obnubilantes” (2014b, p. 8). 
353

  

Mentes viciadas em raciocinar, buscar causas, estabelecer relações, prever, mediar, aprender, 

cientificar-se, conhecer e reconhecer as coisas que se lhe apresentam parecem ter mais dificuldades em 

vivenciar a contemplação, e até em compreender textos que tratam dessa experiência 
354

: 

 

Ver o que está diante dos olhos e abster-se de interpretá-las, aparentemente um quesito 

simples, é em verdade um grande desafio: o de afastar de nosso espírito, por alguns 

momentos que sejam, aquela espécie de intoxicação mediativa que se interpõe entre nós e a 

pura presentidade do fenômeno. Caberia, não obstante, perguntar: que importância essa 

                                                           
349 Acerca das históricas desvalorizações e revalorizações (religiosas e capitalistas) do ócio (valorizado entre os gregos clássicos), 

do lazer, do lúdico e da contemplação artística, recomenda-se, da bibliografia: RUSSEL, B. 2002 e WEBER, M. 2004.     
350 Sobre a questão do “aumento da tristeza” e do “mal-estar da civilização” (expressão freudiana) na contemporaneidade, 

consultar, da bibliografia: BIRMAN, J. 1999. Para uma problematização: TAVARES, L. 2010. 
351 Conferir, também, RUSSEL, 2002.     
352 Apesar dessa possível relação entre contemplação e felicidade, na contemplação a consciência preenche-se por uma qualidade 

de sentimento não necessariamente alegre, conforme se dirá no tópico seguinte, e conforme já subentendido em CP 5.44, citado 

acima, neste tópico: “Tal consciência poderia ser apenas um aroma, um perfume de rosas, ou poderia ser uma infinita dor de 

morte.” (Sem grifos no original). 
353 Aqui cessam as reflexões sobre possíveis aproximações entre os citados poemas de Fernando Pessoa, intitulado por Ibri (1992, 

cap. 1) como “poeta da presentidade”. Espera-se que, ao término deste capítulo, o leitor disponha de algumas ferramentas 

conceituais para intertextualizar outros versos aos escritos de Peirce concernentes ao tema da contemplação. 
354 Schelling (1978, p. 14), adverte seus leitores sobre a indispensabilidade da sensibilidade estética para uma compreensão de seus 

escritos. Conferir, também, SCHELLING apud IBRI, 1996, p. 117 e 2008, p. 225. 
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experiência desinteressadamente contemplativa poderia ter? Não estamos no mais das vezes, 

e por isto aquela experiência torna-se difícil, em busca de solucionar problemas e, desse 

modo, interessados em julgar o objeto diante de nós buscando a escolha de um modo de ação 

[...]? (IBRI, 2001, p. 68). E difícil, sem dúvida, [...] o talento do poeta, aquele que sabe, 

como ninguém, praticar a ciência nenhuma de contemplar e simplesmente fazê-lo na 

atemporalidade do puro presente [...] (Ibidem, p. 74. Grifo nosso).  

 

De fato, segundo Peirce, a vivência contemplativa está menos próxima de uma cientista que de um 

artista, mais aberto à mera observação despretensiosa das aparentes cores da natureza (cf. CP 5.44.). Talvez 

esteja mais próxima, também, dos olhares de um recém-nascido, ou de um cego congênito recém-curado, ou 

de um ser adâmico, o qual, já adulto, vivenciaria suas primeiras experiências (cf. citação a seguir). Por não 

possuírem outras experiências visuais, esses três tenderiam menos às comparações e ao estabelecimento de 

distinções: “O que o mundo era para Adão no dia em que ele abriu seus olhos para ele, antes que ele tivesse 

estabelecido quaisquer distinções [...] – isso é primeiro, [...]” (CP 1.357. Citado novamente duas p. à frente).  

A contemplação não busca semelhanças ou diferenciações mnemônicas nas imagens, não produz 

conceitos, conhecimentos, síntese durante o tempo ou ausência de tempo em que dura, isto é, não gera 

mediações, pois não foge ao presente: “contemplar as coisas em sua presentidade, sem a névoa distanciadora 

da mediação teórica que de sua própria essência exclui a diferença e se concentra na semelhança – esta 

última constituiria, apenas, o que cabe no conceito.” (IBRI, 2008, p. 225). Assim como a contemplação, “Ele 

[o fenômeno primeiro] precede toda síntese e toda diferenciação” (CP 1.357).  

Na visão contemplativa nada se analisa e nada se aprende (essa afirmação será fundamentada nos 

parágrafos seguintes). Apenas se experiencia, se vive, se sente; e “Sentimento também como tal é não 

analisado.” 
355

 (CP 1.332). Imagine-se alguém a contemplar as águas oceânicas, sua consciência preenchida 

pelas formas sempre novas das ondas, sem análise, sem a necessidade de mediar nada, sem refletir acerca de 

sua posição diversa frente à realidade, mas experienciando a continuidade de sua consciência na imagem 

contemplada 
356

. Imediata e surpreendentemente essa consciência percebe a picada de um inseto. Em 

seguida, nota estar rodeada de semelhantes criaturas. O conceito de “inseto”, como quaisquer outros nomes 

357
, estabelecidos mediante comparações 

358
, medeia, ou, representa o objetor segundo imediato daquele eu, 

com a intenção de minimizar-lhe ou extinguir-lhe a força bruta, dura, isto é, incômoda, interferente, 

                                                           
355 Aguardar justificativas para se empregar com afinidade os termos “sentimento”, “qualidade” e “qualidade de sentimento”, aos 

longo deste capítulo. 
356 Até aqui, trata-se de um exemplo de contemplação fornecido pelo prof. Dr. Ibri, em sala de aula (consolidação de anotações 

referentes ao curso de Pragmatismo Clássico e Semiótica Filosófica ministrado no primeiro semestre de 2011, na Faculdade de 

São Bento). A partir desta nota, o texto é um desenvolvimento produzido pelo autor desta Pesquisa. 
357 A experiência de nomear, generalizar (nomes representam generalidades, semelhanças, não idiossincrasias), de natureza 

cognitiva, subsume à Terceiridade, pois se vale de uma continuidade no tempo, ou seja, da memória de redundâncias e da previsão 

de permanências (cf. IBRI, 2011, especialmente, p. 214-215).  
358 A comparação não é uma experiência primeira. Está mais próxima da Terceiridade. Investigar: CP 1.303.310.318.383. IBRI, 

1992, cap. 1, p. 13, § 2. Ver, ainda, tópico 2.1 desta Pesquisa. 
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“descontinuadora”. A pessoa em questão poderá prosseguir com o estabelecimento de mediações, por 

exemplo, buscar reconhecer tais insetos como venenosos ou menos perigosos, e prever que o uso de 

repelente os afastará.  

A experiência segunda que contrasta (choca, conflita, descontinua) à vontade, e traz a dupla 

consciência do senso de exterioridade, é sempre imediata e, em alguma medida, surpreendente (não 

premeditada, impressionante) (cf. CP 1.330-334). A simples conceituação de um não-eu imediato enquanto 

“inseto”, a partir de semelhanças, por sua vez, já envolve mediação, recorrência ao passado e previsão de 

conduta futura, generalização e, por isso, não é da natureza do fenômeno primeiro nem do segundo, pois as 

experiências primeiras e segundas não envolvem fluxo cronológico.  

Desse modo, quando, no meio de uma experiência contemplativa, se é surpreendido pelo, ou atenta-

se para 
359

 um objeto, a Primeiridade já se foi, e já se está a experienciar a Segundidade. Quando, 

posteriormente, se reconhece aquilo que inicialmente era apenas uma força incômoda, e se dirige a essa 

força através de um nome que compreende a previsão da conduta do objeto, ao mesmo tempo em que 

autoriza o balizamento da conduta do eu a fim de não mais experienciar o choque desse objeto, essas 

mediações (reconhecimento e previsão) já competem à Terceiridade (cf. IBRI, 1992, caps. 1-2; cf. IBRI, 

2011). 

Ora, antes do “atentar-se para” ou do “contraste” segundo não se principia a análise, o aprendizado, a 

ciência terceira, “[...] sem o contraste, eles [os estudantes] não excitam suas atenções.” (CP 1.134). Nesse 

ponto de vista, a negação, a surpresa, o desaponte, a interrupção ou descontinuidade da Segundidade surge 

como um chamado ao conhecimento: 

 

Toda inquirição, de qualquer tipo, surge na observação, [...] de algum fenômeno 

surpreendente, alguma experiência que ou desaponta uma expectativa, ou interrompe algum 

hábito de expectativa do inquisiturus [aquele que inquiri, investiga]; [...] A inquirição 

começa por ponderar esses fenômenos em todos os seus aspectos, em busca de um ponto de 

vista com base no qual o maravilhamento deva ser resolvido (CP 6.469 
360

).  

 

Nessa passagem, a nosso ver, tanto o termo “surpreendente” (surprising) quanto “maravilhamento” 

(wonder) 
361

 estão para as experiências de Segundidade. Já “ponderar” [pondering] e “resolvido” [resolved] 

estão para a Terceiridade, pois correspondem ao processo cognitivo. Assim, esse “supreender-se” ou 

                                                           
359 “Atentar-se” para é uma experiência segunda, conforme IBRI, 1992, cap. 1, p. 6 e16. 
360 Tradução livre do original: “Every inquiry whatsoever takes its rise in the observation, in one or another of the three Universes, 

of some surprising phenomenon, some experience which either disappoints an expectation, or breaks in upon some habit of 

expectation of the inquisiturus;[...] The inquiry begins with pondering these phenomena in all their aspects, in the search of some 

point of view whence the wonder shall be resolved.” Tradução mantida conforme à de RODRIGUES, C. T. in: PEIRCE, 2003, p. 

107. 
361 Sobre o “maravilhar-se” [wonder] diante de algo cuja causa não se conhece, ver, por exemplo: CP 1.311. Sobre a surpresa, ver 

CP 1.334, citado em nota, acima. 
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“maravilhar-se”, afeito à Segundidade, a nosso ver, aproxima-se do lugar ocupado por aquela “admiração” 

descrita por Platão (cf. PLATÃO, 2010, 155c-d) e aquela “dificuldade” ou “espanto” apontados por 

Aristóteles como o começo do filosofar (cf. ARISTÓTELES, 2002, 982b15-20 e 983a10-20).  

Ibri, por sua vez, associa a gênese do conhecimento, em Platão, não apenas à Segundidade reativa de 

Peirce, mas à Primeiridade contemplativa, originária de novas hipóteses, e cosmicamente criativa 
362

: 

 

Já na história da filosofia se encontra esta associação metafísica entre o sentimento de 

unidade, entre o continuum da quale-consciência, despersonalizante, nas palavras de 

Schopenhauer, por desfazer nossa noção de ego, e algo cosmicamente originário. Em Platão, 

esta associação se dá pelo sentimento que precede a reminiscência, uma espécie de 

chamamento interior indizível para a entrada no mundo da inteligibilidade mediante a ajuda 

da maiêutica socrática. (IBRI, 2011, p. 216). 

 

Não obstante, ciente da Primeiridade da contemplação, mesmo quando se refere a essa experiência, 

no contexto da reflexão filosófica, como originária de insights, abduções ou hipóteses cognitivas, Ibri toma o 

cuidado de utilizar um termo diverso dos anteriores, utiliza “amazed” (“admirado” 
363

) ao invés de 

“surprised” (surpreendido) ou “wondered” 
364

 (maravilhado) (cf. IBRI, 2006b):  

 

Um deles [dos motivos de reflexão filosófica] é, desprovido de recursos teóricos, 

simplesmente contemplar o mundo, admirado [amazed] por sua vívida e intensa presença, 

cujo mistério se desloca de sua [da Terra] minúscula aparição [no universo] à sua gigantesca 

escala em face da pequenez humana, tanto em relação ao tempo quanto ao espaço. (IBRI, 

2009, p. 276 
365

).  

 

Note-se a possível aproximação entre: (1) o sentimento da “pequenez humana” em relação à idade e 

ao tamanho do mundo, nesta fala de Ibri; com (2) aquele “sentir-se pequeno” experienciado por Mack em 

face da “enormidade do espaço e da luminosidade esparsa” das estrelas, em YOUNG, W. P, 2008, cap. 7 - 

Deus no Cais -, p. 100, 103-104, citado como epígrafe deste tópico; e (3) o despersonalizar-se, 

“desindividualizar-se”, desparticularizar-se, o diminuir-se ou o desaparecer do ego e de quaisquer 

separações, partes, no todo de uma experiência contemplativa, conforme se vem explicando neste tópico. 

Observe-se, também, a partir da fala de Ibri (acima), que a contemplação estética não depende do direto ver 

empírico (cf. 6.452-493, com ênfase em CP 6.492, traduzido em PEIRCE, 2003, p. 127), mas pode 

                                                           
362 Sobre nossas justificativas para não nos aprofundarmos na relação entre a contemplação e o “pano de fundo” criativo, genético 

ou originário da cosmologia de Peirce, conferir as quatro últimas páginas do último tópico desta Pesquisa, antes das considerações 

finais, onde se reutiliza a citação a seguir. 
363 “Amazed” também pode ser traduzido por “maravilhado”.  
364 Essa forma verbal, em desuso no inglês atual, era utilizada por Peirce. Ver, por exemplo, CP 1.373, 4.4. 
365 T. l. o.: “One of them is, divested of theoretical resources, to simply contemplate the world, amazed by its vivid and intense 

presence, whose mystery shifts from its minuscule appearance to its gigantic scale in the face of human minuteness, whether 

related to time or to space. Powers of ten are confronted, wherein we become infinitesimal in any space-time dimension.” 
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principiar-se pela contemplação de uma ideia sublime, assustadora, como o é a da previsibilidade 

milimétrica da órbita terrestre, da pequenez desse planeta em meio ao universo, e a ideia da miudeza humana 

se comparada à extensão e à idade da Terra, com suas enormes rochas arredondadas e seus minuciosos grãos 

de areia, ambos (rochas e grãos de areia) tornados menos agressivos, menos brutos, sem arestas pela longeva 

ação dos ventos e das águas.  

Assim como em uma “uma ocupação mental aprazível”, a contemplação pode formar-se em 

momento “recreativo”, de “puro jogo” despropositado, livre, sem leis, regras ou quaisquer elementos 

terceiros, “durante um passeio”, conforme o próprio Peirce, em seu texto Um argumento negligenciado para 

a existência de Deus (CP 6.452-493, traduzido em PEIRCE, 2003), aludindo a uma passagem do Evangelho 

sobre a liberdade do Espírito Santo 
366

, afirma:  

 

Há certa ocupação mental aprazível que, por não possuir nome distintivo, infiro que não seja 

tão comumente praticada quanto merece; pois, tolerada moderadamente, – digamos, durante 

algo como cinco ou seis por cento do tempo desperto de alguém, talvez durante um passeio, 

– é suficientemente recreativa, mais do que para recompensar o dispêndio. Porque não 

envolve propósito algum, salvo aquele de pôr de lado todo propósito sério, algumas vezes 

estive meio inclinado a chamá-la “rêverie” 
367

, com alguma qualificação; mas para um estado 

mental tão oposto ao vagar e ao sonhar, tal denominação seria de um desajuste sobremaneira 

excruciante. De fato, é Puro Jogo. [...] O Puro Jogo não tem regras, exceto esta própria lei de 

liberdade. O vento sopra onde quer. Não possui propósito, a não ser a recreação. A ocupação 

particular que quero dizer, – uma petite bouchée 368 dos Universos, – pode tomar a forma de 

contemplação estética [...] (CP 6.458 
369

. Os itálicos são nossos).  

 

Conforme explica Stewart, a experiência estética, reveladora do summum bonum das Ciências 

Normativas (cf. tópico 1.4, e conforme se retomará mais à frente neste mesmo capítulo) possui relação com 

o texto de Peirce supracitado: 

 

                                                           
366 “O vento sopra onde quer, e ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo 

aquele que nasceu do Espírito.” João 3,8. 
367 “Imaginação, devaneio”, segundo Jelssa Ciardi Avolio e Mára Lucia Faury, no Dicionário de Francês On-line Michaelis-Uol. 
368 Em francês, literalmente, ‘pequeno bocado’, ‘bocadinho’. 
369 T. l. o.: “There is a certain agreeable occupation of mind which, from its having no distinctive name, I infer is not as commonly 

practiced as it deserves to be; for indulged in moderately -- say through some five to six per cent of one's waking time, perhaps 

during a stroll -- it is refreshing enough more than to repay the expenditure. Because it involves no purpose save that of casting 

aside all serious purpose, I have sometimes been half-inclined to call it reverie with some qualification; but for a frame of mind so 

antipodal to vacancy and dreaminess such a designation would be too excruciating a misfit. In fact, it is Pure Play. Now, Play, we 

all know, is a lively exercise of one's powers. Pure Play has no rules, except this very law of liberty. It bloweth where it listeth. It 

has no purpose, unless recreation. The particular occupation I mean -- a petite bouchée with the Universes -- may take either the 

form of aesthetic contemplation [...]”. Tradução quase idêntica à de RODRIGUES, Cassiano T. em PEIRCE, 2003, p. 100-101. Há 

outras duas traduções para o espanhol referenciadas em PEIRCE, 2003. Analisar, ainda, com minúcia, a nota 1 de PEIRCE, 2003, 

onde os editores afirmam “[...] que a mera contemplação da ideia de Deus leva à crença. [...] uma crença exibida na mudança de 

conduta; mas, acontece que esse argumento não é, definitivamente, uma questão de raciocínio.” (RODRIGUES, Cassiano T. in: 

PEIRCE, 2003, p. 128, nota 1. Sem grifos no original) (A referida fala de Cassiano, a nosso ver condiz com CP 6.486-487).  
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Aqui então está o coração do Argumento Negligenciado de Peirce, seus passos de meditação 

em direção ao summum bonum [...] Lembrem-se, esta não é uma questão de prova, mas um 

método [...] Pensem por um momento, como eu o faço, na beleza, como ela está presente em 

todos os três universos da experiência [...] O que Peirce sugere é algo bem pessoal, deixem-

me assegurar-lhes, apesar de completamente universal [...] E você o [a Deus] verá, mas você 

precisa experimentar com ele, exatamente como Peirce o fez [...] Procure pelo que Peirce 

denominou “homogeneidades de encadeamentos”, ou continuidades, ou, novamente, o que o 

professor Ibri chama de a “matriz comum entre os universos mental e material”, nos (e entre 

os) três Universos da experiência. Existe, sem dúvida, um número infinito de tais conexões, 

mas, uma vez mais, eu mesmo tendo a continuar retornando aos encadeamentos em um 

universo racional em evolução, visto esteticamente. (STEWART, 2000, 179-181). 

 

Acerca desse admirável summum bonum, Peirce afirma: “Nós não temos em nossa língua uma 

palavra com a generalidade necessária. O grego kalos 
370

, o ‘beau’ francês, só chegam próximo a ele, sem 

bater-lhe diretamente na cabeça.” (CP 2.199 
371

). A linguagem parece não conter completamente estrutura 

necessária para abranger esse admirável, todavia, ele é sumamente importante não apenas para a Estética, 

mas, também, para as demais Ciências Normativas, que dela dependem (cf. 1.4): “A ética deve depender 

dessa questão, assim como a lógica deve depender da ética.” (CP 2.199 
372

).  

Assim, a experiência de kalos, do belo, do bem estético, do admirável, não deve ser confundida com 

a particularidade da visão de um belo sensível, empírico, “[...] aprisionado na finitude contingente da 

temporalidade.” (IBRI, 2002b, p. 122) (cf. CP 2.199; 6.491-492; cf. MAYORGA, R. 2013). Na verdade, 

“Uma imediata admirabilidade suprime a consciência o tempo [...]” (IBRI, 1996, p. 116) e relaciona-se a 

uma generalidade agápica 
373

 da “[...] natureza de uma qualidade estética que somente se revela como o 

summum bonum ao fim ideal de um processo evolucionário” (IBRI, 2002, p. 122). Trata-se de uma “[...] uma 

ordem dialogante e evolutiva que faz do Amor não apenas palavra, mas Ágape, força cosmicamente eficiente 

para o crescimento não tão-somente da Razão, mas da Razoabilidade.” (IBRI, 1996, 121) (cf. IBRI, 2013; cf. 

CP 1.613-615; cf. PEIRCE, 2010a e 2010b; cf. “razoabilidade concreta” “idealidade final” nas últimas p. do 

tópico 1.5). Relaciona-se, assim, à experiência de lapso no tempo ou à atemporalidade promovida pela 

contemplação: “Um dos pontos chaves do que em Peirce se poderia definir como experiência estética está no 

fenômeno de contemplação [...]” (IBRI, 2011, p. 210); ao preenchimento ubíquo da mente por uma 

qualidade positiva, simples, imediata (sem mediações), presente, contínua, sem partes, total:  

 

                                                           
370 O bem, o belo e o verdadeiro, fundidos, amalgamados, de modo não empiricamente sensível, mas inteligível - cf. diálogos 

platônicos, por exemplo: O Banquete (1991) e Fedro (1982); bem como, a questão da luz ou do sol no famoso mito da caverna, 

situado na República, Livro VII (1996). 
371 Tradução livre do original: “We have not in our language a word of the requisite generality. The Greek {kalos}, the French 

beau, only come near to it, without hitting it squarely on the head.” 
372 Tradução livre do original: “Upon this question ethics must depend, just as logic must depend upon ethics.” Tradução 

confrontada à de STEWART, 2000, p. 81 
373  
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[...] deve ter [o bem estético] um sem-número de partes de tal forma relacionadas umas com 

as outras de modo a dar uma qualidade positiva, simples e imediata, à totalidade dessas 

partes; e tudo aquilo que o fizer é, nesta medida, esteticamente bom, não importando qual 

possa ser a qualidade particular do total. (PEIRCE, 2008, p. 203).  

 

Esse kalos, admirável, bem estético relevante para e Ética e a Lógica, relaciona-se, ainda, à 

experienciação de uma qualidade presente, imediata, na qual não estão considerados os elementos também 

presentes e imediatos, mas segundos, binários, de esforço e resistência, ação e reação, prazer e dor, ego e 

não-ego:   

 

A Ética indaga para qual fim todo esforço deve ser dirigido. Esta questão, obviamente, 

depende de sabermos o que, independentemente do esforço, deveríamos querer experienciar. 

Mas, a fim de apresentar a questão da estética em sua pureza, devemos dela eliminar não 

apenas toda consideração de esforço, mas toda consideração de ação e reação, incluindo toda 

consideração de nossa percepção de prazer. Em suma, tudo pertencente à oposição do ego e 

do não-ego. [...] Usando [o termo] “kalos”, a questão da estética é: “qual é a qualidade que é, 

em sua presença imediata, kalos?” (CP 2.199 
374

. Grifos nossos).  

 

Trata-se, aqui, não da negação de um prazer (ou uma dor) que tome completamente a consciência, 

pois esse “tomar completamente a consciência”, mesmo por uma qualidade de sentimento prazerosa (ou 

dolorosa), pode corresponder à experiência contemplativa, conforme se dirá no fim do tópico seguinte. 

Trata-se, então, de um desejo ativo ou de uma percepção passiva (indicada pelo verbo “receiving”, no 

original em nota) em uma consciência que sente prazer (ou dor) concomitantemente à percepção de ser algo 

(um ego) distinto do prazer que experiência (cf. tópico seguinte) 
375

. 

Ora, qual “experiência” comporta uma “qualidade que é, em sua presença imediata” (trechos 

retirados de CP 2.199, citado logo acima) presente, imediata, mas contínua, isto é, independente de toda a 

descontinuidade da ação e reação, do esforço, independente de qualquer percepção dual de prazer ou dor (cf. 

citação acima; cf. tópico seguinte), senão, a experiência contemplativa?  

Um aprofundamento sobre as Ciências Normativas não constituem o escopo central desta Pesquisa 

376
. Essas ciências foram aqui retomadas apenas para ressaltar, brevemente, a importância heurística do 

                                                           
374 Tradução livre do original: “Ethics asks to what end all effort shall be directed. That question obviously depends upon the 

question what it would be that, independently of the effort, we should like to experience. But in order to state the question of 

esthetics in its purity, we should eliminate from it, not merely all consideration of effort, but all consideration of action and 

reaction, including all consideration of our receiving pleasure, everything in short, belonging to the opposition of the ego and the 

non-ego. […] Using kalos, the question of esthetics is, What is the one quality that is, in its immediate presence, kalos?” Tradução 

confrontada à de STEWART, 2000, p. 81.  
375 Em CP 1.332-333 Peirce diferencia um estado de sentimento, uma qualidade de sentimento, ou simplesmente um sentimento 

primeiro das concepções tradicionais (Kantianas, Epicuristas) de prazer e dor, mais próximas da noção de vontade e, logo, da 

Segundidade. 
376 O interessado pode dar continuidade ao estímulo aqui recebido através da busca pelo conceito de admirável em CP 1.615. 
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estudo da contemplação para uma compreensão da Primeiridade, no interior da filosofia de Peirce, inclusas 

as referidas Ciências.  

Desse modo, convém concluir da retomada dessas Ciências sublinhando que: “Não à toa, Peirce não 

se satisfaz com o Belo que simplesmente aparece e nada mais tem o que dizer, excluído exigir, daquele 

tomado pelo êxtase, contemplação e silêncio.” (IBRI, 1996, p. 120. Sem grifos no original), esse Belo (que 

pode não ser belo – cf. MAYORGA, 2013) ou Admirável não se limita a algo meramente empírico, e, 

quando visto não mais em si mesmo (contemplação fenomenológica), mas em relação a um fim (Ciências 

Normativas), verte-se em bem estético, o único bem que “se recomenda a si mesmo” (expressão extraída da 

citação a seguir), estrela guia “da ação deliberadamente adotada” (Ibidem), ou seja, do bem ético (e, logo, a 

partir deste último, do bem lógico) (cf. ALMEIDA, R. V. 2011, p. 42-44; cf. IBRI, 2008, p. 225-226; cf. 

SILVEIRA, 2003):  

 

[...] um fim último da ação deliberadamente adotada, isto é, razoavelmente adotada, deve ser 

um estado de coisas que razoavelmente se recomenda a si mesmo em si mesmo, à parte de 

qualquer consideração ulterior. Deve ser um ideal admirável, tendo o único tipo de bem que 

tal ideal pode ter, ou seja, o bem estético. (PEIRCE, 2008, p. 202. Sem grifos no original). 
377 

 

Durante a vivência da contemplação nada se quer (cf. IBRI, 2014b, p. 5-8), nada se deseja, não se 

tem vontade 
378

 de nada, apenas se sente, se experiencia, ou, se vive um sentimento presente, ou, ainda, se é 

preenchido totalmente por uma qualidade (de sentimento, ou, que é da natureza do sentimento – cf. tópico 

seguinte). Eis outra característica primeira presente na contemplação, pois, ainda que um desejo ou vontade 

tenda a facilmente se realizar, toda vontade é “transitiva”, ou seja, é vontade de alguma coisa. “Ter vontade 

de” envolve referência a algo exterior a essa vontade (cf. CP 1.330, 332, 334, 336). Além do mais, uma vez 

que não se é onipotente, ou seja, que sua vontade não se realiza imediata (sem mediações) e 

instantaneamente, no presente ou numa ausência ao tempo, dito de outro modo, uma vez que não se é Deus a 

criar tudo do nada, toda volição gera - ainda que mínima, instantânea e imediatamente alguma negação, 

oposição, reação ou resistência dual (cf. CP 1.336). Aliás, Segundo Peirce, até a primeira das criações de 

                                                           
377 Interessa, também, passagens nas quais Peirce investiga a natureza do bem ético. Por exemplo, quando inquire “em que 

consiste o caráter intelectual da conduta?”, e responde afirmando que a mente, após contemplar a boa conduta, encontra nela 

“harmonia de propósitos.” (CP 7.361; cf. IBRI, 2002b, p. 120). Após referir-se à experiência contemplativa, aproximando as 

filosofias de Schelling e Peirce, como “[...] uma experiência marginalizada por um racionalismo inconsciente de sua 

incompetência para apreender a totalidade do real” (p. 225), Ibri (2008, p. 225-226) afirma que “[...] o que é primeiro, único, 

permeia, indiferentemente, tanto o que é de natureza interior como o que se põe como exterioridade. Em sua apresentação interior, 

anuncia-se como aquilo que transgride os limites da espacio-temporalidade, como idealidade infinita e originária onde o encanto 

convida a muitos compromissos: [...] à adoção de uma conduta humana que em nenhum momento abdique da admirabilidade 

como critério último e balizador de uma eticidade. Uma eticidade que convidará a Lógica e a Ciência a um compromisso de 

gênese com a verdade – e tal compromisso deverá anteceder toda estratégia que se conceba para buscá-la.”  
378 Para a distinção de Peirce acerca dos termos “desejo” (desire) e “vontade” (volition), ver: CP 1.341, 376. 
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Deus, descritas no Gênesis, já corresponde a um exemplo de experiência da Segundidade, pois já envolve a 

criação de alguma coisa, diversa do primeiro (cf. CP 1.327, citado em nota no tópico 2.1). 

Assim se chega ao resultado de que onde há o fenômeno da vontade, há Segundidade. Há a sensação 

imediata, instantânea, dual, reativa da identificação de coisas particulares, objetuais (objetivas, que resistem, 

contrastam, se opõem ou objetam à vontade): “Sensação e vontade, sendo casos de ação e reação, se 

relacionam às coisas particulares.” (CP 1.341 
379

); e: “[...] vontade envolve ação e reação.” (CP 2.437 
380

). 

Há polaridade, choque, mudança de percepção: “Ora, o que particularmente caracteriza mudanças bruscas de 

percepção é um choque. Um choque é um fenômeno volitivo.” (CP 1.336 
381

). Por isso, repita-se, a 

contemplação nada quer. 

Ora, é por não haver querer na contemplação, e, logo, choque dual, negação da vontade do ego, ou 

seja, a resistência do não-ego, da alteridade, é que não há, conforme já dito neste tópico, a concomitante e 

imediata revelação da existência desse ego, enquanto algo diverso ou negado pelo não-ego 
382

, pois “Em 

sentido e vontade existem reações de Segundidade entre o ego e o não-ego (cujo não-ego pode ser um objeto 

de consciência direta).” (CP 1.325 
383

), enquanto, sobre a contemplação, Ibri afirma:   

 

Um dos pontos chaves do que em Peirce se poderia definir como experiência estética está no 

fenômeno de contemplação, [...] Quando o mundo não reage, não se opõe por não aparecer 

fenomenicamente como alteridade [...] Na ausência de alteridade, a consciência pode fruir os 

fenômenos na sua pura qualidade, ter com eles uma relação de unidade em que a dualidade 

ego / não ego se desfaz. (IBRI, 2011, p. 209-210. Grifo nosso). [Na contemplação] Somos 

envolvidos por algo extremamente sedutor e convidativo à dissolução do ego, da 

autoconsciência. [...] um perder-se sem limites, em que o fluxo do tempo já não é percebido. 

(IBRI, 2009, p. 276 
384

).  

 

Se não há a imediata relação ego / não-ego, também não há, na contemplação,  partes, 

individualidades, ou, o processo de separação pelo qual uma parte ou um indivíduo é distinguido de um 

                                                           
379 T. l. o.: “Sensation and volition being affairs of action and reaction relate to particular things.” 
380 T. l. o. (apenas do trecho por nós grifado, em itálico): “Every assertion is an assertion that two different signs have the same 

object. If we ask why it should have that dual character, the answer is that volition involves an action and reaction. The 

consequences of this duality are found not only in the analysis of propositions, but also in their classification.” 
381 T. l. o.: “Now that which particularly characterizes sudden changes of perception is a shock. A shock is a volitional 

phenomenon.” 
382 Cf. CP 1.325, 334, 5.265. Ver, também, a diferença entre Peirce e Descartes acerca da identificação da existência do eu, em 

SANTAELLA, 2004 e IBRI, 1992, p. 8 e cap. 6.  
383 T. l. o.: “In sense and will, there are reactions of Secondness between the ego and the non-ego (which non-ego may be an 

object of direct consciousness).” 
384 T. l. o.: “We are enveloped by something uncannily amenable to the dissolution of the ego, of self-consciousness. […] a 

boundless oblivion in which the flow of time is no longer perceived [...]”. Tradução confrontada à de ALMEIDA, C. R. Locoselli, 

2011, p. 67. Mantivemos o “perder-se” da tradução de Almeida por se enquadrar aos nossos fins, no entanto, “oblivion” também 

poderia ser traduzido por “esquecer-se de si” ou, simplesmente, “esquecimento”. Embora o inglês, língua materna de Peirce, 

origine-se majoritariamente de línguas anglo-saxônicas e germânicas, possui influências do latim, de modo que a segunda 

possibilidade de tradução mencionada talvez seja mais fiel, caso se confirme a origem latina do termo. 



110 

 

todo. Há, tão somente, uma fusão entre uma consciência ou mundo interior (não exclusivamente humano) e 

um cosmos exterior a essa consciência (cf. IBRI, 1992, caps. 3-4; 2010; 2002a, p. 49, citado à frente; cf. CP 

6.501, citado à frente). Uma fusão possibilitada pela simetria e conaturalidade entre consciência e cosmos 

(cf. Ibidem):  

 

O caminho da contemplação [...] é, então, de gênese distinta daquela separação originária 

que define a individualidade. Trata-se, talvez, de um caminho de entrega do nosso próprio 

mundo interno a um mundo externo, de cuja própria exterioridade não nos damos mais 

conta. (IBRI, 2009, p. 276 
385

). Em Peirce, também, há um perder-se na contemplação, um 

mergulho, portanto, nas qualidades que aparecem na segundidade fática dos objetos, 

qualidades que constituem um lado interior que se funde com a interioridade de quem as 

experiencia, num continuum de possibilidades pelo seu caráter de ser primeiro. Aqui uma 

vez mais se enfatiza que interioridade não pode ser reivindicada como um predicado 

polarizado, mas como partilhamento dotado de continuidade que transgride toda tentativa de 

apropriação por qualquer particular. Tal continuum irá requerer que se estenda a noção de 

sentimento para o todo da Natureza: o que em nós provoca sentimento deve lhe ser 

conatural. Para Peirce, todo o mundo natural contém, em maior ou menor escala, sentimento, 

capacidade de sentir – esta é a presença da primeiridade em teores diferenciados nos diversos 

reinos naturais: da matéria inorgânica à mente humana há uma gradação de sensibilidades 

distintas. (IBRI, 2008, p. 230).  

 

Ora, se, conforme dito (nas duas p. acima), na contemplação não há vontade, desejo de, atenção para, 

interesse em (esta expressão é nova, nesta Pesquisa), percepção de, resistência, alteridade, e, por 

conseguinte, conforme também já fora dito neste tópico, não há aquilo que estimula a síntese cognitiva, o 

aprendizado, a produção do conhecimento: 

 

De fato, quando temos interesse em algum objeto específico, perdemos uma espécie de 

totalidade proporcionada por um qualisigno que se constitui a partir da mera contemplação, 

uma vez que o tempo toma a consciência e o insere no universo da representação cognitiva. 

(IBRI, 2011, p. 210. Sem grifos no original).  

 

Por isso, em 2.1, se disse que na quale-consciência “não há nada diferente do primeiro”, e que “um 

sentimento não é um estado simples que é outro do que uma reprodução exata dele mesmo” (cf. 63), pois 

onde há o diferente, a alteridade, a Segundidade, para ela tende a volver-se a atenção, conforme poetizara 

Décio Pgnatari 
386

, em Interessere, de 1976: 

  
                                                           
385 Tradução livre do original: “The course of contemplation, as I have denominated it here, is, thus, of a genesis distinct from that 

initial separation which defines individuality. It is, perhaps, a course in which we surrender our own internal world to an external 

one, whose exteriority we are no longer aware of.” Tradução confrontada à de ALMEIDA, C. R. Locoselli, 2011, p. 67. 
386 Décio Pignatari (1927-2012), dramaturgo, poeta, ex-professor da Escola Superior de Desenho Industrial do Rio de janeiro e da 

PUC-SP, fundador, junto aos irmãos Haroldo de Campos e Augusto de Campos, do chamado movimento concretista brasileiro, 

através da publicação, em 1965, da Teoria da Poesia Concreta (cf. http://www.e-biografias.net/decio_pignatari/ Acesso em 27-

10/2015). 
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na vida interessa o que não é vida 

na morte interessa o que não é morte  

na arte interessa o que não é arte  

na ciência interessa o que não é ciência  

na prosa interessa o que não é prosa 

na poesia interessa o que não é poesia 

na pedra interessa o que não é pedra  

no corpo interessa o que não é corpo  

na alma interessa o que não é alma  

na história interessa o que não é história  

na natureza interessa o que não é natureza 

no sexo interessa o que não é sexo 

(: o amor que de resto, pode ser abominável) 

no homem interessa o que não é homem 

na mulher interessa o que não é mulher 

no animal interessa o que não é animal 

na arquitetura interessa o que não é arquitetura 

na flor interessa o que não é flor 

em Joyce interessa o que não é Joyce 

no concretismo interessa o que não é concretismo 

no paradigma interessa o que não é paradigma 

no sintagma interessa o que não é sintagma 

na política interessa o que não é política 

em tudo interessa o que não é tudo 

no signo interessa o que não é signo 

em nada interessa o que não é nada. 
387

 

 

Em suma: se não há o imediato contraste segundo, na contemplação não há a mediação da 

Terceiridade, isto é, a recorrência à memória para a previsão de condutas, a abstração de semelhanças, as 

generalizações, as permanências no tempo, o estabelecimento de hábitos de conduta, os raciocínios, os usos 

ou construções de nomes, os conceitos (cf. IBRI, 2011, p. 209-210; cf. IBRI, 2014b, p. 7-10), não há nada 

que retire a consciência (o sentimento, a qualidade, a qualidade de sentimento, ou, a quale-consciência, isto 

é, a consciência tornada um com o sentimento ou a qualidade – cf. tópicos 2.1 e 3.1.4) de sua cândida 

presentidade imediata e contínua, isto é, da Primeiridade (cf. IBRI, 2014b, p. 7, citado na p. seguinte).  

A presentidade da contemplação não equivale a um tempo que dura muito, ou mesmo para sempre, 

pois não se trata de uma duração, ainda que extensa ou interminável, no tempo, a qual comportaria a 

percepção da sucessão de eventos ou de mudanças (afeitas à Segundidade – cf. tópicos 2.1 e 3.1) (cf. 

Chronos e Kairós em IBRI, 2014b). 

Essa presentidade corresponde a um “lapso de tempo” (expressão extraída de CP 1.306 ou 310), a um 

subtrair-se ao fluxo cronológico, ao movimento, as passagens ou às mudanças. Uma presentidade, a nosso 

ver, afeita ao que Ramelli e Konstan reconheceram pelo conceito grego de Aiônios no cristianismo primitivo. 

                                                           
387 Disponível no sítio da 7ª Bienal do Mercosul (2009): bienalmercosul.art.br/7bienalmercosul/es/decio-pignatari. Acesso em 27-

11-2015. 
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Centelha terrena da eterna chama divina, instante de fusão entre o tempo dos homens e a eternidade na qual 

Deus se encontra. Eternidade ou atemporalidade que, de algum modo, é parte do próprio Deus, por não 

existir antes Dele. Um momento de mergulho na exterioridade, na anterioridade ou na independência do 

tempo, transcendente à criação de tudo que é passageiro, à criação do próprio tempo e do espaço (cf. 

RAMELLI; KONSTAN. 2013).  

Aiônios seria, no Evangelho, uma eternidade não apreensível, em sua totalidade, pela linguagem 

conceitual, secular e limitada dos homens, aos quais, só seria comunicável através da experiência, da 

contemplação, e só seria representável por meio de metáforas, tais como a parábola do tesouro escondido no 

campo (Mateus 13,44ss), e a do rico epulão e o mendigo Lázaro (Lucas 16,19ss) (cf. RAMELLI; 

KONSTAN. 2013). Tratam-se de parábolas sobre o “reino dos céus”, que pode corresponder tanto à vida no 

pós-morte quanto à justiça, paz e alegria no Espírito Santo, experienciadas já nesta vida (cf. Ibidem): 

“Porquanto o Reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo” 

(Romanos 14, 17). 

Ibri, por sua vez, viu nessa presentidade da experiência de contemplação uma proximidade com o 

conceito de kairós (cf. IBRI, 2014b, especialmente, p. 8-10, 17-18), o qual, para os gregos antigos, 

representa “uma temporalidade subjetiva” (IBRI, 2014b, p. 8) 
388

: 

 

Nela [na primeiridade] 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 diuturno 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, numa experiência desinteressada porque sem 

propósito prático, permite desmobilizar as formas conceituais que medeiam nosso agir no 

mundo. Essa categoria de experiência pode alhear-se do Chronos porque não necessita da 

continuidade das formas lógicas que representam as formas lógicas da realidade. [...] Muitas 

filosofias não distinguem realidade objetiva, duramente outra, independente de nós, de suas 

representações ou modos como sentimos o mundo, dificilmente distinguem a alteridade do 

Chronos daquilo que a sabedoria grega já denominava Kairós [...] (IBRI, 2014b, p. 7-8). 

 

Essa “continuidade das formas lógicas” (Ibidem), da qual a Primeiridade não necessita, é aquela 

continuidade da generalidade terceira que representa as descontínuas formas segundas da realidade. Uma 

                                                           
388 Segundo Ramelli e Konstan (2013), semelhantemente a Aiônios, para os primeiros cristãos, Kairós também seria um momento 

em que a graça (presença, auxílio, beleza, bondade, amor) de Deus, em sua eternidade, atemporalidade, toca ou se encontra com os 

homens, em suas limitações temporais, cronológicas (do tempo Chronos), fazendo-os experimentarem, por um instante, ou por 

uma ausência de tempo, a alegria do Reino dos Céus, enquanto constante e plena presença em Deus. 
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continuidade que responde pelas relações necessárias entre o conceito e os fatos nele previstos (cf. IBRI, 

2000a, cf. tópico 2.1), pela qual esses fatos pragmaticamente continuam o ser daquela generalidade (Ibidem; 

cf. tópico 2.2; IBRI, 1992, caps. 2 e 6). Ora, de fato a contemplação não necessita dessa continuidade 

terceira, pois possui a continuidade da Primeiridade, a qual é anterior à percepção de uma realidade regente 

e, logo, anterior ao estabelecimento de conceituações ou regras de condutas (hábitos). 

No tópico 2.1 desta Pesquisa, e em IBRI, 2011, sem a utilização do termo “Chronos”, viu-se que a 

imediatidade dos fatos provenientes da Lei incorpora semelhanças previstas nessa Lei e, logo, subordinam-se 

à sequência ou fluxo de tempo (Chronos). Já a imediatidade dos fatos diversos, assimétricos, 

idiossincráticos, provenientes do Acaso, incorpora uma novidade imprevista e, logo, instituidora de lapso ou 

hiato no tempo, uma novidade livre de Chronos. De modo que, na metafísica do autor, tanto a Primeiridade 

(Acaso) quanto a Terceiridade (Lei) só se manifestam através dos fatos segundos, sem os quais não 

poderiam ser experienciados e conhecidos (caindo na contradição do incognoscível). Logo, Acaso e Lei, 

enquanto princípios metafísicos, não podem ser experienciados em suas purezas de Primeiridade e 

Terceiridade (cf. tópico 2.2).  

Não obstante, no âmbito da Fenomenologia, sem considerações acerca da realidade, é possível uma 

experiência de “pura Primeiridade”, da pura presentidade de uma qualidade não “factualisada” na 

reatividade do mundo: a contemplação ou experiência estética 
389

. A qual nada investiga, nada analisa e nada 

afirma sobre os fenômenos presentemente experienciados, muito menos, sobre a procedência desses 

fenômenos (cf. tópicos 1.2 e 1.4), mas que parece se iniciar mais facilmente através da percepção de 

fenômenos diversos, assimétricos, casuais, livres, provenientes do Acaso, como o são os barulhos das 

corredeiras, os formatos das copas das árvores, dos desenhos das nuvens e do cintilar das estrelas: 

 

Trata-se [a contemplação] 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, sua 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. [...] Peirce é claro ao descrever as experiências de pura primeiridade 

[...] Livrar-nos da forma [no sentido aristotélico], por vezes em nossas vidas, é um privilégio 

que nos permite experienciar uma consciência de unidade. Essa é, a propósito, a essencial 

                                                           
389 Contemplação e experiência estética aparecem como termos correlatos em, por exemplo: “Poder-se-ia denominar esta 

experiência [a contemplação] de estética, um estado de encanto diante de puras qualidades, uma unidade de sentimento com o 

objeto dos sentidos [...]” (IBRI, 2009, p. 276. Tradução confrontada à de ALMEIDA, C. R. Locoselli, 2011, p. 67). “Um dos 

pontos chaves do que em Peirce se poderia definir como experiência estética está no fenômeno de contemplação [...]” (IBRI, 2011, 

p. 209-210). Conferir, também, a expressão “contemplação estética” em CP 6.458, citado acima, neste tópico. Conferir, por fim, as 

citações de IBRI, 2014b e 2011, logo a seguir. 
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característica da experiência estética. Apenas sentir tal unidade, típica do que Peirce 

denomina quale-consciência, sem experienciar a reação do mundo, é, em verdade, um 

abdicar, pela sua desnecessidade como mediação, da terceiridade em todas as suas formas, 

sejam 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. (IBRI, 2014b, p. 7-8. Sem grifos no original).  

 

 

A nosso ver, nessa passagem, Ibri toma o cuidado de usar “principalmente” (em itálico), e não 

“exclusivamente”, por saber que a contemplação pode ser iniciada a partir das qualidades ou sentimentos 

inseridos em qualquer um dos três universos da experiência, e não apenas no privilegiado universo primeiro 

das assimetrias provindas do Acaso (cf. PEIRCE, 2003). Sobre a referida similitude de essência entre 

contemplação e experiência estética, na ausência da necessidade de estabelecer mediações, em outra ocasião, 

Ibri explica: “Um dos pontos chaves do que em Peirce se poderia definir como experiência estética está no 

fenômeno de contemplação, em que todo aparato judicativo da mente torna-se desmobilizado em função da 

desnecessidade de mediação.” (IBRI, 2011, p. 209). Sobre a não onipresença das categorias, no âmbito das 

experiências fenomenológicas, por sua vez, Ibri reitera: 

 

Fenomenicamente, então, contrariando a tendência majoritária das interpretações da obra 

peirciana, as categorias não são onipresentes, mas podem se caracterizar na sua tônica 

principal, a saber, unidade de consciência como pura primeiridade e reação bruta como pura 

segundidade. (IBRI, 2011, p. 210). 

 

De fato, não mais na mera e despretensiosa observação fenomênica, mas “como estruturante da 

realidade” (cf. IBRI, 2014b, p. 7-8, citado na p. anterior), a Primeiridade não pode ser experienciada em sua 

pureza, uma vez que “Na ideia de realidade, a Segundidade é predominante; pois realidade é aquilo que 

insiste, forçando seu modo de ser à recognição como alguma outra coisa que não a criação da mente.” (CP 

1.325 
390

).  

Se comparada aos elementos contidos dentro dessa última fala de Peirce, a nosso ver, a contemplação 

estaria mais próxima dessas “criações da mente” que daquela realidade que se força imediatamente sobre a 

mente para ser mediata em uma recognição. A contemplação estaria mais próxima das livres criações 

artísticas (cf. IBRI, 2011), a exemplo das musicais (cf. SANTAELLA, 2005, p. 106-107 
391

). Dito de outro 

modo, a contemplação nada pretende acerca de uma realidade exterior ao próprio sentimento feito um com a 

mente. Ser real, para Peirce, é ser real em relação a alguma outra coisa (cf. CP 1.325).  

                                                           
390 In the idea of reality, Secondness is predominant; for the real is that which insists upon forcing its way to recognition as 

something other than the mind’s creation.” Trad. confrontada e mantida conforme à de IBRI, 2014b, p. 4. 
391 Passagem sobre a primeiridade nas criações musicais, embora sem referência direta à contemplação. 
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Por isso, em suma: (1) tudo que se pretenda real não pode permanecer em estado de absoluta pureza 

primeira; (2) na contemplação, aquilo que é experienciado e a própria consciência experienciadora tornam-se 

um só; (3) e a consciência não percebe sua própria existência, isto é, não se percebe enquanto algo distinto 

daquilo que contempla, ou daquilo que experiencia enquanto contempla: “O que o mundo era para Adão no 

dia em que ele abriu seus olhos para esse mundo, antes que Adão tivesse estabelecido quaisquer distinções 

ou se tornado consciente de sua própria existência – isso é primeiro, [...]” (CP 1.357. Sem grifos no 

original) (Conferir, também, CP 1.332-336). 

Assim, nasce na contemplação uma unidade, fusão ou continuidade na qual não há de se falar em 

relação entre sujeito e objeto (cf. IBRI, 2002a, especialmente, p. 49, citado em tópico à frente, em nota; cf. 

IBRI, 2008, especialmente, p. 228, § 2; cf. IBRI, 2009 e 2011), justamente pelo que já se dissera neste tópico 

acerca da continuidade primeira não se identificar àquela continuidade ou generalidade da Terceiridade 
392

. 

Dito de outro modo, a continuidade entre aquele que contempla e aquilo que é contemplado não se 

estabelece devido a nenhuma mediação entre um e outro, entre um conceito ou regra geral e os existentes 

regulares, previstos nessa regra geral. Dito de mais uma maneira, a continuidade da Primeiridade é aquela de 

um estado potencial (cf. CP 6.198) que é positivo pois possui seu ser por si mesmo, sem depender de 

referência a algo exterior, a quaisquer ausências (cf. CP 1.304, citado logo após o § à frente; cf. IBRI, 2002a, 

p. 49).  

Trata-se de um “mero estado germinal” (“mere germinal state”: expressão extraída de CP 1.325) o 

qual ainda não é nada (ver “sentimento” em CP 1.332) de fato, mas corresponde tão somente a uma 

possibilidade da natureza de uma qualidade em si mesma, conforme Peirce sublinha através da redundância 

da expressão “em si mesmas”, na seguinte passagem: “Eu me refiro às qualidades em si mesmas, as quais, 

em si mesmas, são meros “podem-ser”, não necessariamente realizadas.” (CP 1.304 
393

), da natureza de um 

sentimento presente em uma consciência. Uma qualidade potencial, isto é, não inerente a algo, não 

atualizada objetivamente, não realizada, não “objetificada” (isto é, que não oferece nenhuma objeção, 

resistência, senso de exterioridade). Uma mera possibilidade positiva de estar em uma ocorrência, de existir, 

embora, em si, não ocorrida, não existente (cf. CP 1.303, 1.304, 1.305-307, 1.310, citados ao longo desta 

Pesquisa; cf. tópico 2.1).    

Trata-se de uma “qualidade de sentimento” a qual, na contemplação, forma uma unidade, fusão ou 

continuidade, “uma totalidade, um todo, um continuum sem partes” (IBRI, 2009, p. 278), isto é, uma 

                                                           
392 Verificar, também a relação entre continuidade e Terceiridade a partir de CP 1.163-175, 1.337-340 e 1.345-367. 
393 T. l. o.: “I mean the qualities themselves which, in themselves, are mere may-bes, not necessarily realized.”  
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continuidade na qual não se distinguem partes, não se percebem 
394

 pontos, indivíduos, interrupções. Não se 

percebe, de um lado, uma mente, e de outro, uma qualidade.  

A continuidade da contemplação pode ser ilustrada pelo modo como, na geometria, os pontos que 

constituem uma reta não estão percebidos, distinguidos individualmente, por possuírem uma mesma 

natureza, e por não haver, entre eles, espaços, fronteiras, limites 
395

. A reta, nos axiomas de Euclides, é igual 

em qualquer ponto onde seja interceptada, mas, caso não seja interrompida, não é correto dizer que ela se 

constitui da soma das partes, dos pontos individuais ou de quaisquer divisões, ainda que mínimas. Os pontos 

constitutivos da reta se conectam imediatamente (sem mediações), ou, se fundem e constituem o todo, 

continuamente. Ao tratar de seu Sinequismo ou doutrina do Continuum, Peirce afirma: “Kant confundiu 

continuidade com divisibilidade infinita [...] o contínuo não é composto por pontos, como, por exemplo, um 

sistema de frações racionais [...] o infinitamente divisível é composto de frações individuais” (CP 3.569. 

Sem grifos no original) “[...] todas as partes de um perfeito contínuo tem a dimensão do todo.” (CP 4.642) 

396
. 

Parece razoável comparar a continuidade da reta euclidiana, não interseccionada em nenhum ponto, à 

consciência contemplativa, também pelo já discorrido (neste tópico) viés da temporalidade. Os momentos, 

pontos, que constituem o lapso de tempo de uma experiência contemplativa não são distinguidos. Quando, 

em um imediato presente, se remete a uma lembrança, a um ponto específico no passado, ou se pensa em um 

provável acontecimento em um distinto instante do futuro, e, muito mais, quando se analisa os instantes do 

tempo e se compara um fato passado a uma possibilidade futura, a mente já saiu do estado contemplativo. 

Durante a contemplação a consciência mergulha em um sentimento 
397

 que é idêntico em qualquer de seus 

pontos ou momentos (embora não seja perfeitamente adequado falar sequer em “momentos” como partes de 

uma contemplação, por, conforme dito, não haver nela quaisquer tipos de divisões ou partes), a exemplo do 

sentimento de se ouvir um soar invariável, eterno ou atemporal, cuja distinta sensação inicial se esquecera, e 

a cujo cessar não se remete: 

 

[...] um sentimento de vermelhidão, ou de roxo, sem começo, final, ou mudança; ou um soar 

eterno e não variado de um apito na ferrovia, ou uma emoção sempiterna [...] Por 

sentimento, eu quero dizer uma instância daquela espécie de consciência que não envolve 

                                                           
394 Ver “percepção” na página logo após a seguinte. 
395 Esta comparação ou ilustração foi proposta pelo prof. Dr. Ibri durante curso de Pragmatismo Clássico e Semiótica Filosófica 

ministrado no primeiro semestre de 2011 na Faculdade de São Bento, e reiterada durante o curso sobre a Contemplação em Peirce 

e Schopenhauer, ministrado no primeiro semestre de 2015, na PUC-SP.  
396 A quem desejar um aprofundamento, em CP 4.642 Peirce distingui um continuum perfeito de um imperfeito. Confrontar com 

CP 5.289, 5.395, 2.85, 1.164, 3.568, 4.147, 4.172, 4.512, 4.641. 
397 Conforme já dito, esse “um sentimento”, como aparece aqui ou como aparecerá novamente, igualado à “consciência inteira [ou 

plena]”, na citação a seguir (CP 1.310), pode, no entanto, se constituir de um complexo de qualidades, desde que experienciadas 

indiferenciadamente, amalgamadas no todo (cf. IBRI, 2009, p. 279).    
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análise, comparação, ou qualquer processo que seja, nem consiste no todo ou em parte de 

qualquer ato pelo qual um trecho de consciência é distinguido de outro, o qual tem sua 

própria qualidade positiva, que não consiste em nada mais, e que é por si mesmo tudo que 

ele é, [...] se esse sentimento é presente durante um lapso de tempo, ele é total e igualmente 

presente em qualquer momento daquele tempo. [...] Um sentimento é um estado, o qual está 

em sua totalidade em todo momento de tempo e na medida em que dure. (CP 1.305-307 
398

). 

[Também:] [...] a consciência inteira, em qualquer instante, é nada além de um sentimento 

[...] [e] um sentimento é absolutamente simples e sem partes – como ele evidentemente é, já 

que ele é o que quer que ele seja independentemente de algo mais e, portanto, 

independentemente de qualquer parte, a qual seria alguma coisa outra, distinta do todo [...] e 

é perfeitamente concebível que um ser possa ter essa cor em sua consciência inteira, por um 

lapso de tempo e, portanto, em cada momento desse tempo. (CP 1.310 
399

). 
400 

 

Deixa-se de perceber aquilo que se olha enquanto objeto à frente, tátil, reativo em intensidade igual e 

sentido contrário à força que porventura se exerça sobre ele: “A ideia do primeiro é tão tenra que você não 

pode tocá-lo sem estragá-lo.” 
401

 Em um quadro como o Le bassin aux nymphéas harmonie verte, de Claude 

Monet 
402

, por exemplo, a já tênue remissão à realidade - através da água, da ponte e da vegetação - de um 

delirante jardim acolhedor, termina de extinguir-se na experiência contemplativa. Durante a qual, não se 

percebe a tinta-óleo sobre a tela, nem a cópia subjetivada do real, mas o conjunto imagético internaliza-se 

em nós tal qual um sonho:  

 

Então, na contemplação de uma pintura, há um momento no qual nós perdemos a 

consciência de que isso [a pintura] não é a coisa, a distinção entre o real e a cópia 

                                                           
398 T. l. o.: “Suppose I begin by inquiring of you, Reader, in what particulars a feeling of redness or of purple without beginning, 

end, or change; or an eternally sounding and unvarying railway whistle; […] By a feeling, I mean an instance of that kind of 

consciousness which involves no analysis, comparison or any process whatsoever, nor consists in whole or in part of any act by 

which one stretch of consciousness is distinguished from another, which has its own positive quality which consists in nothing 

else, and which is of itself all that it is, however it may have been brought about; so that if this feeling is present during a lapse of 

time, it is wholly and equally present at every moment of that time. A feeling is a state, which is in its entirety in every moment of 

time as long as it endures.”    
399 T. l. o.: “[...] the entire consciousness at any one instant is nothing but a feeling […] a feeling is absolutely simple and without 

parts -- as it evidently is, since it is whatever it is regardless of anything else, and therefore regardless of any part, which would be 

something other than the whole […] and it is perfectly conceivable that a being should have that color for its entire consciousness, 

throughout a lapse of time, and therefore at every instant of that time.” No trecho traduzido por Ibri (2001, p. 72), a expressão “no 

todo ou em parte” aparece entre vírgulas, de modo que se lê: “[...] nem consiste, no todo ou em parte, de qualquer ato pelo qual 

[...]”. 
400 Não obstante, em CP 1.317, sob o título Transição para a Segundidade, Peirce afirma: “O conteúdo inteiro da consciência é 

constituído de qualidades de sentimento, tão verdadeiramente como o espaço todo é constituído de pontos ou o tempo todo de 

momentos.” Neste contexto, todavia, já se trata de relações, também imediatas e presentes, mas entre dois ou mais sentimentos 

identificados, ou seja, já se trata da transição da Primeiridade para Segundidade, conforme o referido título. 
401 CP 1.357. O grifo é nosso. 
402 A título de curiosidade, esse quadro, de 1899, e outras belíssimas pinturas impressionistas do fim do século XIX estiveram 

recentemente pela primeira vez no Brasil (setembro de 2012), no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em São Paulo, em uma 

exposição gratuita do Musée d’ Orsay, de Paris. Acreditamos que a vivência da contemplação depende um pouco do estado 

emocional no qual se encontra o sujeito, mas acreditamos também que, a exemplo deste quadro, há ícones mais convidativos à 

contemplação que outros signos. 
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desaparece, e ela é, para nós, por um momento, um puro sonho - não uma existência 

particular, nem geral. (CP 3.362 
403

, sem grifos no original). 

 

Segundo Santaella, a teoria da percepção, em Peirce, envolve as três categorias 
404

, e é 

suficientemente complexa (cf. SANTAELLA, 1993; 2005, p. 107ss) para que, aqui, se justifique não 

esmiuçá-la 
405

 . Convém mencionar, não obstante, que em CP 1.332 Peirce considera que “percepção” e 

“sensação”, relacionadas ao “choque”, ao “senso de exterioridade”, à presença imediata de um não-ego, à 

mudança segunda, podem marcar o início ou o fim de um estado de sentimento primeiro, contínuo 
406

:  

 

[...] aquele senso de exterioridade, da presença de um não-ego, o qual geralmente acompanha 

a percepção e ajuda a distingui-la do sonho. Isso está presente em toda sensação, 

significando por “sensação” o início de um estado de sentimento – por “sentimento” eu 

quero dizer nada além de sensação menos sua atribuição a qualquer sujeito particular. No 

meu modo de dizer: quando um romper de ouvido, um arrebentar de alma do apito da 

locomotiva começa, há uma sensação, que cessa quando o som vai continuando por alguma 

considerável fração de minuto; e, no instante em que ele para, há uma segunda sensação. 

Entre elas há um estado de sentimento. (CP 1.332 
407

. Os grifos são nossos).  

 

Os termos grifados na próxima citação de Santaella, a nosso ver (e de acordo com o vocabulário 

utilizado pela autora, tanto na obra citada quando em SANTAELLA, 1993) manifestam esse caráter de 

Segundidade do percepto, como um tipo de signo que, na Semiótica de Peirce, é objeto da percepção (cf. 

SANTAELLA, 1983):  

  

O percepto corresponde àquilo que comumente é chamado de estímulo. Algo, fora de nós, se 

apresenta à nossa percepção. Bate insistentemente à porta dos nossos sentidos. Não podemos 

evitar atentar para aquilo que está lá para ser percebido, pois nossos sentidos funcionam 

                                                           
403 Nesse parágrafo, Peirce aborda a contemplação do ícone. Tradução livre do original (sem o trecho em itálico): “So in 

contemplating a painting, there is a moment when we lose the consciousness that it is not the thing, the distinction of the real and 

the copy disappears, and it is for the moment a pure dream -- not any particular existence, and yet not general. At that moment we 

are contemplating an icon.” (grifos nossos).  
404 “Diferente da tradição, a teoria da percepção peirciana é triádica.” (SANTAELLA, 2005, p. 107). Ver, também, a nota seguinte. 
405 Ver SANTAELLA, 1993; 2005, p. 107ss. Legg, C. (2014) apresenta um interessante estudo sobre Percepção em Peirce, a qual, 

manifesta sua Segundidade através da insistência, do forçar-se, no impactar ou no compelir-se à consciência, no resistir à vontade, 

característico do percepto (ver definição de percepto na p. seguinte). Não obstante, esse percepto, somado ao percipuum e ao juízo 

perceptivo, tornam triádica à teoria da percepção em Peirce, diferentemente de todas as outras teorias da percepção, as quais são 

diádicas (cf. SANTAELLA, 1993 e 2005, p. 107ss). Ver, também: CP 7.622, 625, e “juízo perceptivo” em SILVEIRA, 2003. 
406 Na citação a seguir, Peirce refere-se implicitamente tanto à conaturalidade (ver: IBRI, 2002a, p. 50) entre sentimento e 

qualidade “desparticularizada” (isto é, não atribuída a nenhum sujeito ou objeto particular), quanto à continuidade de um “estado 

de sentimento”.  
407 T. l. o.: “[…] that sense of externality, of the presence of a non-ego, which accompanies perception generally and helps to 

distinguish it from dreaming. This is present in all sensation, meaning by sensation the initiation of a state of feeling; -- for by 

feeling I mean nothing but sensation minus the attribution of it to any particular subject. In my use of words, In my use of words, 

when an ear-splitting, soul-bursting locomotive whistle starts, there is a sensation, which ceases when the screech has been going 

on for any considerable fraction of a minute; and at the instant it stops there is a second sensation. Between them there is a state of 

feeling.” 
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como janelas abertas para tudo que a eles se apresenta. O que está lá fora, aparecendo aos 

sentidos, é o percepto. (SANTAELLA, 2005, p. 107. Sem grifos no original). 

 

Não obstante, talvez devido àquela concepção triádica de percepção (referida por SANTAELLA, 

2005, p. 107, citada em nota na p. acima), no início da citação anterior (CP 1.332), Peirce cuidara de usar 

“geralmente” (generally), ao invés de “sempre” (always), em relação à presença de um não-ego na 

percepção. Talvez por atentar-se a minúcias como essa, Legg (2014, p. 100) percebera que a Primeiridade, 

através da positividade das qualidades, também participa da constituição do percepto e, nessa via, a própria 

Santaella sugere um não muito frequente primeiro nível, afeito à Primeiridade (e, a nosso ver, à 

contemplação), para percepção:  

 

[...] como mera qualidade de sentimento [...] No primeiro nível, a consciência de quem 

percebe é assomada por uma onda vaga e indefinida de sentimento. Certamente, estamos 

aqui no domínio da primeira categoria fenomenológica. Produz-se, no campo perceptivo, 

uma espécie de fusão entre o percebedor e o percebido. A percepção é imediata na sua 

imediaticidade, pura presentificação [...] (SANTAELLA, 2005, p. 108). 

 

Um olhar ainda mais meticuloso sobre CP 1.332 (citado na p. acima) revela também que, apesar da 

maioria dos exemplos destacados até aqui, a continuidade de um estado de sentimento (contemplação) não 

se inicia exclusivamente através da visão, “normal ou imaginária” (expressão extraída de CP 6.222). Na 

verdade, a experiência contemplativa, tal qual conceituada neste tópico, para iniciar-se, não depende de 

quaisquer sentidos exteriores, empíricos, mas pode partir, por exemplo, da contemplação de um diagrama ou 

demonstração matemática, imaginada independentemente de quaisquer afecções sensoriais (cf. CP 1.304, 

citado no início do tópico seguinte) 
408

.  

Além das visões há muitos outros momentos nos quais o que é experienciado e a própria consciência 

experienciadora podem tornar-se um. Dentre esses momentos, destacar-se-á, no tópico vindouro, um modo 

de ouvir música similar à referida experiência do som “do apito da locomotiva [...], [que] vai continuando 

por alguma considerável fração de minuto [...]” (CP 1.332, citado acima, neste tópico), ou, de lapso de 

tempo.  

 

 

 

 

                                                           
408 Conferir, também, PEIRCE, 2003 (texto explorado no tópico seguinte), no qual recomendamos especial atenção (1) à 

expressão, “Com teus olhos abertos, acorda para o que está à volta ou dentro de ti [...]” (CP 6.461. Sem grifos no original); (2) à 

noção expandida de “experiência” em CP 6.492. 
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3.1.3. A linguagem sonora na proximidade da Primeiridade, e a experiência de ouvir 

contemplativamente  

 

“O essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração.”  

                         (SAINT-EXUPERY, Antoine de. 2004. p. 70). 

 

“[...] como para Deus, abre teus olhos – e teu coração, que também é um órgão perceptivo – e tu o verás.” 
409

 

(PEIRCE, Charles Sanders. CP 6.493, ou 2003, p. 127). 

 

No tópico anterior apresentou-se a contemplação como uma experiência pura em relação aos 

caracteres da Primeiridade. A despeito da maioria dos exemplos fornecidos, tal experiência, como 

conceituada, de modo algum se inicia exclusivamente pelo sentido da visão. A contemplação não é a fusão 

da consciência à imagem visual, mas a fusão da consciência a uma qualidade de sentimento. Essa qualidade 

de sentimento pode brotar do interior da própria consciência ou através da experienciação de uma paisagem 

ou som natural, de uma pintura ou partitura, dos tons dos mares ou das músicas, dos variados gostos, sabores 

e odores. Dito de outro modo, de maneira alguma o sentido da visão, ou qualquer sentido empírico, é o único 

porto de onde a mente singra, à deriva, as voláteis águas do sentimento contemplativo.  

Aliás, se Aristóteles estiver certo, e a visão for o sentido mais habituado à produção de conhecimento 

(cf. ARISTÓTELES, 2002, Livro I, cap. 1), isso talvez explique a raridade dos olhares contemplativos, se 

comparados à quantidade de tempo em que se olha com a intenção de conhecer e reconhecer objetos 

(nomeá-los, cf. IBRI, 2011). 

Após discorrer sobre a natureza mental (eidética) do sentimento e da qualidade, em CP 1.306-312, 

subsidiado pelas doutrinas do Sinequismo e do Idealismo Objetivo (ver nota 87 
410

), Peirce fala de uma 

“qualidade de sentido externo” de “profunda vermelhidão”, “fora de nós”, e “um correspondente 

[sympathetic] sentimento de vermelho em nossos sentidos.” (cf. CP 1.311), e, em seguida, menciona um 

“certo homem cego de nascença” (CP 1.312) que teria captado o “pano de fundo” comum às cores e aos 

sons, através de uma cândida pergunta direcionada “a uma pessoa de visão normal” (Ibidem) acerca da 

semelhança entre a cor escarlate e o som de uma trombeta (cf. CP 1.312-313). A partir dessas considerações, 

Peirce defende haver qualidades de sentimentos afins e subjacentes às naturezas de alguns sons e algumas 

cores (por exemplo, o som de trombeta e a cor escarlate) (cf. Ibidem). 

A partir da conaturalidade entre mente e matéria, defendida pelo Sinequismo e pelo Idealismo 

Objetivo de Peirce, sabe-se que a natureza qualitativa do cosmos subjaz não apenas sons e cores, mas à 

                                                           
409 Acerca do texto fonte desta citação (Um argumento negligenciado para a realidade de Deus -PEIRCE, 2003), Stewart 

comenta: “A concepção peirciana de Deus é uma concepção estética, e neste argumento ele delineia os passos de meditação para 

trazer aos nossos corações, assim como às nossas mentes, o apogeu estético da realidade: Deus.” (STEWART, 2000, p. 169). 
410 Sobre essas doutrinas, ver nota 87. 



121 

 

própria consciência (Ver nota 87). A qual é formada não apenas da natureza qualitativa, primeira, do 

cosmos, mas de sua natureza triádica, inclusas a factualidade segunda e a tendência terceira à geração de 

hábitos:  

 

Peirce, de fato, estava buscando uma explicação para a sensibilidade diferenciada dos 

diversos personagens do mundo à mudança de hábitos, não obstante ter reconhecido, à luz de 

seu idealismo objetivo, que todos eles teriam a capacidade de adquirir hábitos. Esta 

propriedade é que, propriamente, garantiria um monismo entre mente e matéria, fazendo 

desta um caso especial daquela. (IBRI, 2008, p. 230). 

 

A matéria é um caso especial de mente, grosso modo, porque possui a mesma tendência à aquisição 

de hábitos, em prol da economia energética, mas onde esses hábitos encontram-se mais cristalizados, mais 

difíceis de romperem, mais tomados pela Terceiridade que lhes confere maior previsibilidade de condutas 

(ver nota 87). Sem essa matriz comum à mente e à matéria, uma contemplação ou fusão, ou “ocupação do 

campo inteiro da consciência” (expressão extraída de CP 1.314, citado na p. seguinte), empreendida pelas 

qualidades sonoras, visuais, olfativas, não seria possível. Reflita-se, por analogia, em experimentos químico-

físicos nos quais elementos de constituições contrárias não sofrem fusão homogênea. 

Ibri explica como, segundo Peirce, se não houvesse uma natureza comum entre mente e cosmos, não 

seria possível compreender esse cosmos, tampouco, sentir suas qualidades:  

 

[...] parece mais sensata a hipótese de uma conaturalidade entre objeto e signo, fazendo-os 

substancialmente idealidade. Idealidade descoberta pelo cientista, admirado com a 

inteligência das leis da natureza. Idealidade passível de descoberta em silêncio pelo poeta, 

que em algum momento se perguntaria: “como a matéria morta desperta sentimentos vivos?” 

(IBRI, 1996, p. 120). 
411

  

  

Peirce, então, parece sugerir níveis de Primeiridade, isto é, de tendência à inteira fusão com a 

consciência, em “presentments”. No contexto, “presentments” são aquilo que se expressa, se exibe ou se 

apresenta aos sentidos ou à consciência de modo presente, imediato, contínuo, primeiro. Por exemplo, 

qualidades visuais, sonoras, olfativas. “Um mero presentment pode ser um signo” (CP 1.313), mas um signo 

afeito à Primeiridade (cf. CP 1.313; 332; 626) 
412

.   

Trata-se de níveis que crescem das cores (visão) para os sons (audição), e destes para os aromas 

(olfato):  

  

                                                           
411 Ver, também, IBRI, 1992, a partir do título: Kosmos Noetos, isto é, Universo de natureza Inteligível.  
412 A Semiótica de Peirce, a qual não constitui o escopo desta Pesquisa, defende que alguns signos estão mais próximos da 

Primeiridade, outros da Segundidade, e outros da Terceiridade. Ver, respectivamente, quali-signo, sin-signo e legi-signo, em 

SANTAELLA, 1983.  
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Quando o homem cego comum relata haver pensado que escarlate deve ser algo como o som 

de uma trombeta, ele tinha captado sua [do presentment] essência muito bem. O som 

certamente é um presentment [...]. Algumas cores são chamadas alegres, outras tristes. O 

sentimento dos tons [sonoros] é ainda mais familiar, isto é, tons são signos de qualidades 

viscerais de sentimento. Mas o melhor exemplo é esse dos aromas, [...] odores tem uma 

extraordinária tendência para presentmentate eles mesmos, ou seja, para ocupar o campo 

inteiro da consciência [...]. Essa é uma maneira, a saber, de associação contínua [...] Esse 

deve ser um efeito de associação por semelhança, se, em “associação por semelhança” nós 

incluirmos todas as associações naturais 413
 [...] (CP 1.313 

414
).  

 

A palavra presentmentate, aparentemente criada por Peirce, sugere-se ser um verbo. Costuma-se 

traduzir, por exemplo, “décor”, por decoração, e “decorate” por “decorar”. Desse modo, caso se opte por 

traduzir presentment por “apresentação, manifestação, fenômeno, signo ou aparição presente, imediata, 

contínua, primeira”, presentmentate ficaria “apresentar-se, manifestar-se, aparecer presentemente, 

continuamente, primeiramente”. Presentmentate aparece uma única vez em todo o Collected Papers. Na 

própria citação acima, Peirce define presentmentate como “ocupar o campo inteiro da consciência”. Ora, 

assim, presentmentate aproxima-se da tendência de algumas qualidades para serem contempladas, isto é, 

fundirem-se no presente a uma consciência de modo contínuo (sem partes, dualidades, choques), imediato 

(sem mediações), primeiro, de acordo com referida ordem crescente das cores (visão) para os sons (audição), 

e destes para os aromas (olfato).  

Na sequência do texto, o próprio Peirce reconhece que o sentido da visão, na espécie humana, está 

tão relacionado à cognição quanto parece estar, nos cães, o sentido do olfato: 

 

[...] quando eu reflito em quão pequeno grau de imagens visuais ele [meu cachorro] pensa, e 

em como o olfato participa de seus pensamentos e imaginações numa porção análoga à que a 

visão participa nos meus, eu paro para ser surpreendido que o perfume de rosas ou de flores 

de laranjeira absolutamente não atrai sua atenção [...]. Ele não pensa nos cheiros como 

fontes de prazer e repugnância, mas como fontes de informação, exatamente como eu não 

penso no azul como uma cor nauseante, nem no vermelho como uma cor desesperadora. (CP 

1.314 
415

. Os itálicos são nossos). 

 

                                                           
413 Acerca deste grifo de Peirce à palavra “naturais” estudar a questão da conaturalidade eidética entre mente e matéria, qualidades 

e sentimentos, hábitos e pensamentos, conforme nota 87. 
414 T. l. o.: “When the traditional blind man said he thought scarlet must be something like the sound of a trumpet, he had caught 

its blatancy very well; and the sound is certainly a presentment […]. Some colors are called gay, others sad. The sentiment of 

tones is even more familiar; that is, tones are signs of visceral qualities of feeling. But the best example is that of odors, […] odors 

have a remarkable tendency to presentmentate themselves, that is to occupy the entire field of consciousness, […] That is one 

way, namely by contiguous association, […] This must be an effect of resemblance-association, if under resemblance-association 

we include all natural associations […]”. 
415 T. l. o.: “[…] when I reflect to how small a degree he thinks of visual images, and of how smells play a part in his thoughts and 

imaginations analogous to the part played by sights in mine, I cease to be surprised that the perfume of roses or of orange flowers 

does not attract his attention […] He does not think of smells as sources of pleasure and disgust but as sources of information, just 

as I do not think of blue as a nauseating color, nor of red as a maddening one.” 
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De fato, deixa-se de atentar para, de surpreender-se por, expressões que revelam o choque da 

Segundidade (cf. tópico anterior), diante daquilo que é habitualmente experienciado. Mas nem toda ausência 

de choque, de surpresa, de atenção em face do fenômeno, procede através da continuidade terceira da 

cognição e do hábito. As qualidades naturais provenientes da liberdade do Acaso, a exemplo da frequência 

das gotas de chuva, das curvas dos galhos das árvores, da multiplicidade dos matizes no crepúsculo, dos 

desenhos das ondas na areia, são tão segundamente despercebidas que sequer costumam ser nomeadas (cf. 

IBRI, 2011).  

Aqui se recorda que, embora tão prodigamente acessível à experiência fenomenológica, o convite à 

contemplação, entregue pela abundante diversidade da natureza, é mais aceito pelo olhar contemplativo do 

artista que pelo olhar cognitivo do cientista, ou de todos quantos não se mortificaram, não se tornaram 

menos vívidos e mais insípidos pela brutalidade ou dureza dos fatos, ou pelo exagero em reconhecer, em 

raciocinar, em prever, em pós e preocuparem-se, ou seja, em fugirem à alegre ou triste, irascível ou 

tranquila, mas, em todos os casos, vívida 
416

 sinestesia do presente. Nesse sentido, Ibri, relacionando a 

Primeiridade em Peirce à filosofia de Schelling, refere-se à experiência contemplativa como “[...] uma 

experiência marginalizada por um racionalismo inconsciente de sua incompetência para apreender a 

totalidade do real.” (IBRI, 2008, p. 225). 

Não obstante, quando essa diversidade da natureza, componente da totalidade do real, ocupa a 

atenção do artista, trata-se de uma “atenção desatenta”, a qual não sente o choque segundo da alteridade e, 

logo, não se vê incitada a perder o presente mediante remissões pretéritas ou futuras. Uma “atenção” que não 

contamina a beleza idiossincrática primeira através do nomear científico terceiro. É apenas por viverem 

totalmente essa presentidade, que aqueles artistas podem comunicá-la pela liberdade das poesias, dos contos, 

das músicas, enfim, das linguagens artísticas (cf. IBRI, 2011). 

Apesar disso, é preciso saber que toda linguagem, conceitual, simbólica, verbal não é de natureza 

puramente primeira, sensível, mas terceira, racional (cf. SANTAELLA, 2005, cap. VI). Desse modo, o 

recurso ao dizer imagético e “desconstruído” da metáfora faz-se válido à tentativa de comunicar algo “[...] 

para o qual as palavras são incompetentes quando em seu universo de origem” (IBRI, 2011, p. 215), pois 

“Metáforas geram condições extraconceituais, extralinguísticas.” (HOUSMAN, 1989, p. 157).  

Por isso, Hausman defende que o uso icônico 
417

 de metáforas é valioso à tentativa de dizer algo 

sobre imediatidades 
418

 (cf. HOUSMAN, 1989, p. 211, 219, 222-223, 226), para além de meras analogias a 

                                                           
416 Rever CP 1.310 e CP 1.357, citados acima, e as questões da “irrepeptibilidade” e da inseparabilidade das noções de 

“vivacidade”, “presentidade” e “imediatidade” no sentimento, em CP 1.308-310.  
417 Ícones são signos peircianos mais próximos à Primeiridade que às outras duas categorias. Para um aprofundamento da noção 

peirciana de ícone, ver: SANTAELLA, 2000, p. 143-157; SANTAELLA e NOTH, W. 1998, p. 59-73. Para uma visão geral da 

Semiótica de Peirce, ver SANTAELLA, 1983. 
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fatos temporalmente anteriores (cf. Ibidem, p. 226), ou seja, para dizer algo sobre a presentidade, o lapso no 

tempo da Primeiridade. Em CP 2.277, Peirce propõe três classes de “hipoicons” (ver definição e exemplo de 

hipoicon um parágrafo antes: em CP 2.276), a partir do modo como esses signos participam da Primeiridade. 

À terceira dessas classes Peirce intitula “metaphors” (cf. CP 2.277). Referindo-se a CP 2.777, Housman 

explica que a metáfora caminha paralelamente ao objeto dinâmico 
419

 representado, cuja liberdade não 

intenta excluir novas interpretações, e não precisa referir-se a, ou convergir para um objeto imediato 
420

, 

como ocorre na ciência (cf. HAUSMAN, 1989, 226-227). 

Desse modo, para dizer algo sobre a qualidade de sentimento e a consciência contemplativa feitas 

um, de modo irrepetível, vívido, presentemente em si mesmo, tênue, volátil, faz-se válido, quando seu 

“presente em si” já voou, e quando o “vívido” já morreu, sob a liberdade de metáforas como essas (“voou” e 

“morreu”), tentar, pelas palavras, “[...] por em relação possível aquilo que não tem relação necessária” 

(IBRI, 2011, p. 215). 

Além da metáfora, a descrição aparece como outro recurso linguístico próximo à Primeiridade 

(Conforme SANTAELLA, 2005, p. 289. Confrontar com IBRI, 2011, 209-210), “Mas não se esqueça, 

qualquer descrição dele [do fenômeno primeiro] deve necessariamente falseá-lo.” (CP 1.357 
421

. Sem grifos 

no original). Por isso, mesmo sendo valiosas às explanações sobre o fenômeno primeiro (e, logo, sobre a 

experiência contemplativa), metáfora e descrição constituem um falseamento daquilo que esse fenômeno e 

contemplação são em suas imediatidades. 

Por considerações como essas, após apontar a descrição como um “único espaço lógico” restante para 

a linguagem na proximidade de uma experiência primeira, Ibri problematiza a relação entre a Primeiridade e 

a descrição pelo fato de toda linguagem envolver “recognição”, “fluxo de temporalidade”, “expectativa de 

permanência daquilo que observamos como regular no passado.” (cf. IBRI, 2011, p. 209-210) 
422

.  

Não obstante, conforme Ibri, o distanciamento primeiro da metáfora em relação à alteridade do 

mundo real permite a essa forma de linguagem “divertir-se” em subverter esse mundo, “[...] promovendo um 

sempre conspirador deslocamento semântico da metáfora que contradita todo non sequitur 
423

, levando 

                                                                                                                                                                                                                   
418 Lembremos, também, da dificuldade agostiniana em conceituar o presente positivamente, sem limitar-se a metaforizá-lo, sem 

recorrer a palavras de natureza espacial (aqui, antes, depois, anterior, posterior), e sem limitá-lo à mera negação do passado e do 

futuro (cf. AGOSTINHO, 2002. cap. XI).  
419 Sobre o “objeto dinâmico”, consultar SANTAELLA, 1983. 
420 Sobre o “objeto imediato”, consultar SANTAELLA, 1983. 
421 T. l. o.: “[…] assert it, and it has already lost its characteristic innocence; for assertion always implies a denial of something 

else. Stop to think of it, and it has flown! […] -- that is first, present, immediate, fresh, new, initiative, original, spontaneous, free, 

vivid, conscious, and evanescent.” Tradução confrontada à de SANTAELLA, 2005, p. 104. 
422 Por isso, Ibri ressalta não a descrição, mas a arte, como linguagem adequada para falar sobre a Primeiridade: “[...] que tipo de 

significação pode encerrar a relação entre diversidade exterior e unidade interior no plano da primeiridade? Esta pergunta deve ser 

respondida por uma reflexão sobre a natureza da arte, uma vez que, como procurei mostrar, é ela a linguagem adequada, em suas 

muitas formas e manifestações, para dizer sobre o que aqui chamei de mundo sem nomes.” (IBRI, 2011, 216). 
423 Expressão latina que significa, literalmente: “não se segue”. 
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desconforto àqueles espíritos estritamente dentro das regras aceitas da espacio-temporalidade.” (IBRI, 1996, 

p. 115). Não obstante, por constituir-se linguagem, mesmo à descrição metafórica “[...] já não bastará mais 

um olhar que apenas contempla o mundo [...]” (Ibidem), prescindido de todo juízo, de toda 

representatividade e de toda referência a algo exterior. 

Todo juízo implica uma dualidade (cf. CP 1.310, citado logo após o § seguinte). Um juízo afirmativo 

implicará a negação de outra(s) possibilidade(s) de afirmação, e todo juízo negativo relaciona-se com ao 

menos uma afirmação descartada. Não obstante, conforme lembra Ibri, não na ação segunda de afirmar ou 

negar, em si mesma, mas nas “formas judicativas”, na “estrutura lógica” dos juízos, há remissão ao tempo, 

há fundamentação na memória de similitudes, há previsão de permanências ou redundâncias e, logo, há à 

Terceiridade: “Por estruturarem a percepção de relações funcionais ou semelhanças, ou por aplicarem-se 

como hipóteses que requerem observação a posteriori, todas as formas judicativas envolvem uma 

consciência de tempo.” (IBRI, 2008, p. 232). 

Assim, em todo dizer, em toda palavra, em toda pergunta, em toda linguagem, mesmo descritiva ou 

metafórica, consta algo da natureza mediadora do pensamento terceiro, e todo juízo implica em uma 

dualidade segunda, de modo que, enquanto se vive a contemplação, nada se pode afirmar, negar ou mesmo 

perguntar acerca da imediatidade de seu sentimento:  

 

Afirme-o [o fenômeno primeiro] e ele já perdeu toda a sua inocência característica, porque 

afirmações sempre implicam a negação de outra coisa. Pare para pensar nele, e ele já voou! 

(CP 1.357 
424

) [...] é suficientemente claro que tudo que está imediatamente presente para um 

homem é o que está em sua mente no momento presente. [...] Mas quando ele pergunta qual 

é o conteúdo do momento presente, sua questão sempre vem muito tarde. O presente se foi, e 

o que dele permanece está muito metamorfoseado. (CP 1.310 
425

). 

 

Por isso, todos os julgamentos que nesta Pesquisa caracterizam ou relatam a contemplação não 

puderam ser empreendidos durante o lapso de tempo, ou presentidade contínua, ou, ainda, durante a 

descontinuidade entre passado e futuro ocasionada pela referida experiência, pois notar que se está a 

vivenciar uma experiência dessa natureza, parar para refletir ou pensar sobre ela, implica em introduzir uma 

separação entre a consciência que experienciava e aquilo que era experienciado, o qual, só após essa 

                                                           
424 T. l. o. (do trecho grifado por nós): “[…] assert it, and it has already lost its characteristic innocence; for assertion always 

implies a denial of something else. Stop to think of it, and it has flown! […] -- that is first, present, immediate, fresh, new, 

initiative, original, spontaneous, free, vivid, conscious, and evanescent.” Tradução confrontada à de SANTAELLA, 2005, p. 104. 
425 T. l. o.: “[...] the entire consciousness at any one instant is nothing but a feeling […]it is plain enough that all that is 

immediately present to a man is what is in his mind in the present instant. […] But when he asks what is the content of the present 

instant, his question always comes too late. The present has gone by, and what remains of it is greatly metamorphosed. […] a 

feeling is absolutely simple and without parts -- as it evidently is, since it is whatever it is regardless of anything else, and 

therefore regardless of any part, which would be something other than the whole […] and it is perfectly conceivable that a being 

should have that color for its entire consciousness, throughout a lapse of time, and therefore at every instant of that time.” 

Tradução confrontada à de IBRI, 2001, p. 72. 
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separação, pode adequadamente ser chamado objeto (visto que, antes, não passava de uma qualidade 

homogenia à consciência, sem caráter objetor): 

 

[...] enfrentamos a dificuldade de refletir sobre esta experiência de unidade dada pela 

qualidade de sentimento, não obstante essa reflexão, quando se dá, não pode ser simultânea à 

própria experiência. É interessante observar que a interposição do pensamento distancia o 

objeto na consciência, enquanto na mera contemplação ou no mero experimentar de uma 

qualidade a representação e seu objeto coincidem: ambos são, em verdade, aquela pura 

qualidade [...] (IBRI, 2002a, p. 49. Sem grifos no original). 

 

Parece ser neste sentido, o do amálgama representação-objeto, consciência-qualidade, que Peirce, 

subsidiado pelas doutrinas do Sinequismo e do Idealismo objetivo, deixa a entender que a fusão 

contemplativa é possível devido à coincidência natural, isto é, à conaturalidade entre os universos físico e 

psíquico, material e mental (ver nota 87):  

 

Frequentemente disponho de oportunidade para caminhar à noite, por cerca de uma milha, ao 

longo de uma estrada totalmente não trafegável. Grande parte [dessa caminhada segue] entre 

os campos abertos, sem nenhuma casa à vista. As circunstâncias não são favoráveis ao 

severo estudo, mas são, muito, à calma meditação. Se o céu está claro, eu olho em silêncio 

para as estrelas [...] Deixe um homem beber de tais pensamentos, do jeito que eles chegam 

ao contemplar o universo físico-psíquico sem nenhum propósito especial de seu interesse. 

Especialmente, o universo da mente, que coincide com o universo da matéria. (CP 6.501 
426

. 

Sem grifos no original). 
427

  

   

Na presentidade do sentimento e das qualidades reside a liberdade em relação a qualquer outra coisa. 

Essa presentidade manifesta-se na consciência contemplativa e na irregularidade espontânea da não 

nomeada, residual para a racionalidade, desprezada pela linguagem, embora majoritária parte do universo 

proveniente do Acaso 
428

. Essa presentidade não é partilhada nem pode ser apreendida pela estrutura lógica 

da linguagem, por isso, Ibri propõe à linguagem terceira, a liberdade da metáfora ou o calar-se:  

 

                                                           
426 Tradução livre do original: “I have often occasion to walk at night, for about a mile, over an entirely untravelled road, much of 

it between open fields without a house in sight. The circumstances are not favorable to severe study, but are so to calm meditation. 

If the sky is clear, I look at the stars in the silence […] Let a man drink in such thoughts as come to him in contemplating the 

physico-psychical universe without any special purpose of his own; especially the universe of mind which coincides with the 

universe of matter. […]”.  
427 Na sequência dessa fala, Peirce afirma que, a partir dessa contemplação, a ideia de haver um Deus sobre todo esse universo será 

clara e frequentemente sugerida, e quanto mais se considerar essa ideia, mais se será abraçado por seu Amor. No original: “The 

idea of there being a God over it all of course will be often suggested; and the more he considers it, the more he will be enwrapt 

with Love of this idea.” (CP 6.501). 
428 “A ideia de Primeiro é predominante nas ideias de novidade, vida, liberdade. Livre é aquilo que não tem outro atrás de si 

determinando suas ações [...]” (CP 1.302, citado no tópico seguinte). Conforme, ainda, a explanação sobre o Acaso como princípio 

primeiro responsável pelas disparidades imprevisíveis na Natureza (tópico 2.2). 
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Este belo absolutamente primeiro, genético, apaixona, mas se nega ao diálogo. Nada 

determina por ser apenas aparência. Cruel, desperta e frustra o insano desejo de posse. (IBRI, 

1996, p. 119). Há, assim, uma espécie de resíduo de mundo, algo “não recolhível” pela 

linguagem na sua expressão lógica, algo que é por ela desdenhado porque estranho à sua 

própria estrutura e interesse: ela sempre busca o que pode receber um nome. Mas os nomes 

requerem partilhamento e o que é primeiro de nada participa senão de si mesmo. A 

percepção destes aspectos anônimos da Natureza, desta diversidade e variedade, requer uma 

consciência que necessariamente se subtrai do tempo. Ao fazê-lo, ela inviabiliza toda 

operação judicativa: a razão sufoca sem o ar da temporalidade. A linguagem lógica, lastreada 

em conceitos construídos na espacio-temporalidade, diante do irregular também tem que se 

calar ou submeter-se à metáfora, desconstruir-se semanticamente pelo deslocamento de seus 

termos para ambientes de significação que não lhes são próprios, num esforço de 

aproximação daquilo que repugna toda generalização e que, por esta razão, é primeiro. 

(IBRI, 2008, p. 232). 

 

 

Assim, ninguém se preencherá contemplativamente durante a defesa do mais sofisticado argumento, 

ou pela força de qualquer quinhão de palavras. Ninguém tomará “posse” (termo utilizado em IBRI, 1996, p. 

119, citado acima) do valor, ou, comprará à contemplação por qualquer medida de ouro. Contemplar não é 

persuadir-se, tampouco, dominar ou tomar posse, mas ceder-se, perder-se, doar-se silenciosamente à 

idealidade qualitativa e abundante no cosmos, à “Idealidade passível de descoberta em silêncio pelo poeta 

[...]” (IBRI, 1996, p. 120). Até que, licitado por sua conaturalidade em relação a esse cosmos (ver nota 87), 

metaforicamente desapareça-se como gota de chuva que descansa seu ego na liquidez informe dos oceanos 

429
. Trata-se de calar-se, esperar e experienciar, antes de fazer, entender ou falar 

430
. Conforme o próprio 

Peirce parece ter experienciado em 1908, “aos cinquenta e dois anos de idade, quando, em meio a uma 

profunda crise pessoal, entrou em uma igreja 
431

 e sentiu-se transportado” (BRENT, 1998, p. 18) de tal modo 

que, à época, referindo-se a essa experiência, escreve: “Nunca antes fui místico, mas agora o sou.” (PEIRCE 

apud BRENT, 1998, p. 18). 

Esse “ser místico”, “religioso” de Peirce não se confunde com dogmatismos ou partidarismos 

institucionais, e não o privou das críticas dos “poderosos membros da elite religiosa” (BRENT, 1998, p. 18) 

                                                           
429 Essa metáfora será retomada à frente neste tópico, quando se apresentará sua fonte. 
430 Com o perdão pelo uso da primeira pessoa, justificada pela pessoalidade do relato: não fui primeiramente cativado pelo tema 

desta Pesquisa, a princípio, por quaisquer palavras ou argumentações racionais, mas pela experiência de confiantemente entregar 

pré e pós ocupações, agradecer, e depois calar-me, até esquecer-me de mim e ser preenchido por paz, alegria, harmonia, equilíbrio, 

amor, justiça, serenidade, luzes, motivações, ideias, entusiasmo (do grego: in + teos + ismos = “repleto de Deus dentro”), em 

suma, pelo que entendo por Deus, através da contemplação, na capela. Devido à antecedência dessa experiência, interessei-me 

tanto pelas explicações do prof. Ivo Ibri acerca da experiência contemplativa, na Primeiridade de Peirce, durante a Graduação em 

Filosofia, na Faculdade de São Bento de São Paulo, em 2011.  
431 Embora Peirce não especifique, aqui, de qual igreja se trata,  segundo Ibri, provavelmente, é a Saint Thomas Church, situada na 

Fifth Avenue de New York (anotações em sala de aula referentes ao curso de Pragmatismo Clássico e Semiótica Filosófica 

ministrado no primeiro semestre de 2011 na Faculdade de São Bento), próxima ao Hotel Brevoort no qual Peirce costumava 

hospedar-se (cf. BRENT, J. 1998, p. 116).  
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de sua época 
432

. Não o impediu, tampouco, de investir-se na ciência e assenhorear-se “[...] de tudo quanto 

era então conhecido no campo da física e da química [...]” (CP 1.3), e possuir contribuições positivas 

também para a Matemática, a Gravitação, a Ótica, a Química e a Astronomia. (Ibidem). No entanto, Peirce 

parece haver sido marcado de tal forma por aquela experiência que, mesmo passados seis anos, ainda se 

pronuncia deste modo: “Nenhuma quantidade de especulação pode assumir o lugar da experiência.” 

(PEIRCE apud BRENT, 1998, p. 19), e parece sugerir a quietude e o silêncio como caminho para outras 

pessoas vivenciarem algo desse tipo: “Se um homem não teve nenhuma experiência religiosa, então qualquer 

religião, não uma afetação [affectation], é ainda impossível para ele, e o único caminho digno é esperar em 

silêncio até que essa experiência venha.” (PEIRCE apud BRENT, 1998, p. 19. Grifos nossos). 
433

  

Por isso, a nosso ver, quando Santaella sugere a linguagem sonora como mais afeita à Primeiridade 

que a visual (à Segundidade) e a verbal (à Terceiridade) (cf. SANTAELLA, 2005 
434

), não concebe, em 

primeiro plano, uma análise racional, especulativa, dos componentes nomeados da sonoridade e da música, 

mas um tipo de ouvir que não é analisar, conhecer, mas calar-se, silenciar os pensamentos, as reflexões, e 

experienciar os sons em presentidade, primeiramente. Um tipo de ouvir contemplativo. Desprendido da 

ocupação com as causas, razões e intenções do som e, logo, com aquilo que o fazia uma linguagem 

propriamente dita. 

Dessa forma, sem negar aquele falseamento necessário a toda tentativa de dizer algo acerca da 

experiência puramente primeira (cf. CP 1.357, citado acima, neste tópico), Santaella acrescenta que “[...] 

nenhuma linguagem pode ser mais propícia do que a linguagem sonora para exemplificar os vários níveis de 

iconicidade” (SANTAELLA, 2005, p. 106 – sobre a primeiridade do ícone, ver n. 413). De fato, no âmbito 

da Semiótica de Peirce, da teoria dos signos, da lógica e da linguagem, nada mais afeito à Primeiridade que a 

iconicidade, “pois, em precisão de discurso, os ícones nada podem representar além de formas e 

sentimentos.” (CP 4.544 
435

. Sem grifos no original).  

                                                           
432 Aliás, sobre suas críticas, de modo geral, o autor comenta: “Sou um homem de quem os críticos jamais disseram qualquer coisa 

de bom. Quando não podiam ver oportunidade para injuriar-me, suspendiam o juízo. Dessa fonte se originou o reduzido louvor 

que pude merecer, e a única satisfação que pude encontrar, migalhas que marcaram meu caminho. Tanto quanto me recordo, 

somente uma vez em toda minha vida experimentei o prazer do elogio [...] E decorreu de um crítico haver dito que eu não parecia 

estar inteiramente seguro de minhas próprias conclusões.” (PEIRCE, 1975, p. 46). O prazer de Peirce sob a crítica recebida, 

decorre, a nosso ver, de sua postura Falibilista (cf. IBRI, 1992, cap. 3; 2000c). 
433 Para uma possível relação entre a não convencional religiosidade de Peirce (cf. BRENT, 1998, p. 18) e a experiência 

contemplativa, recomendamos o texto A Neglected Argument for the Reality of God (CP 6.452-493), traduzido em PEIRCE, 2003. 
434 Na verdade, já em 1988, Santaella propusera essas três matrizes da linguagem e pensamento, em artigo intitulado “For a 

classification of visual signs.” In: Semiotica, Berlin: Mouton de Gruyter, v. 70, p. 59-78, jul./dez. 1988. Traduzido em 

SANTAELLA, 1989. Não obstante, aqui, dialogaremos quase que unicamente com SANTAELLA, 2005, por considerarmos esta 

uma obra mais completa e que inclui desenvolvimentos da proposta daquelas.  
435 T. l. o.: “For in precision of speech, Icons can represent nothing but Forms and Feelings.” Tradução confrontada e mantida 

conforme à de SANTAELLA, 2005, p. 107. 
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Sem embargo, após reiterar o ícone como possuidor dos “caracteres primordiais [...] da possibilidade, 

acaso, indeterminação, indefinição, vagueza, espontaneidade, presentidade, imediaticidade, potencialidade, 

qualidade, sentimento, incerteza, conjectura, hipótese.” (SANTAELLA, 2005, p. 104), Santaella recorda que 

comumente se exemplifica o ícone através de fotografias ou daquilo que representa seu objeto por 

semelhança (cf. SANTAELLA, 2005, p. 104-106). Todavia, dentre aqueles “[...] vários níveis de 

iconicidade” (SANTAELLA, 2005, p. 106, citado na p. acima), as formas visuais estariam menos próximas à 

Primeiridade que as sonoras: “Estando sob o domínio da categoria da primeiridade, a linguagem sonora é a 

mais primordial [...]” 
436

. Logo, a música constituiria um melhor exemplo de ícone que as fotografias (cf. 

SANTAELLA, 2005, p. 104-106).  

Justamente por ser a mais afeita à Primeiridade, a linguagem sonora é:  

 

“[...] a que mais controvérsias apresenta sobre seu próprio estatuto de linguagem. A 

sonoridade é tão dominantemente qualitativa e, consequentemente, quase-sígnica, em nível 

de primeiridade, que torna sua natureza e funcionamento como linguagem algo a ser 

discutido.” (SANTAELLA, 2005, p. 79) 
437

. 

 

Santaella, então, passa a defender que “Nesse contexto [o da iconicidade quase-sígnica primeira], a 

palavra linguagem não é tomada como sinônimo de língua, pois seu sentido é expandido para uma visão 

fundamentalmente sintática da linguagem [...]” (SANTAELLA, 2005, p. 102) e, a partir da p. 112 da referida 

obra (2005), explica que a sintaxe da linguagem sonora se procede de modo análogo à da gramática, pelo 

estabelecimento de uma continuidade ou conectividade entre seus elementos internos.  

Tal conectividade, que pressupõe pontos, partes, elementos ou “objetos” 
438

 internos, a nosso ver, 

afeiçoar-se-ia mais à continuidade da Terceiridade que da Primeiridade (confrontar com Ibidem, p. 119-120). 

Entretanto, dentre sua variegada divisão dos níveis de Primeiridade da linguagem sonora, Santaella, embora 

não trate diretamente sobre a contemplação, distingui um tipo de ouvir que, a nosso ver assume plenamente a 

continuidade e os demais caracteres atribuídos à experiência contemplativa nesta Pesquisa (cf. 

SANTAELLA, 2005, p. 82-83, citado mais à frente, neste tópico). 

Passando da análise da sonoridade em geral para iconicidade específica da música, Santaella também 

distingue um estágio puramente primeiro e, por isso, a nosso ver, afeito à contemplação: 

 

Ícone puro é ícone em estado nascente. [...] Esses nascedouros das linguagens, aurora da 

criação em quaisquer formas de arte, apresentam caracteres que o processo de criação 

musical exibe de maneira tão privilegiada até o ponto de podermos afirmar que a sonoridade 

                                                           
436 SANTAELLA, 2005, p. 79. Conferir, também, a retomada da questão a partir de Ibidem, p. 97 e 104ss. 
437 Conferir, também, a retomada da questão a partir de Ibidem p. 97. 
438 “objetos” é termo usado por SANTAELLA, 2005, p. 112 
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em gestação é aquela que mais se aproxima do ícone puro. O que é uma ideia musical, antes 

de se materializar numa certa sequência sonora, quando ela apenas perambula ainda vaga e 

indefinida na mente do compositor, senão o exemplo mais sutilmente perfeito do quali-signo 

icônico remático? 
439

 (SANTAELLA, 2005, p. 107). 

 

 Ora, esse estágio da pré-composição musical (cf. Ibidem), a nosso ver, afeiçoa-se ao que se dissera 

acerca da experiência contemplativa, sobretudo, à contemplação como um lugar originário, genético (cf. 

IBRI, 2011, p. 216; IBRI, 2014b, p. 8, citados acima, neste e no tópico anterior), como “um ‘estado 

germinal’ (expressão extraída de CP 1.325) o qual ainda não é nada (cf. ‘sentimento’ em CP 1.332) de fato, 

mas corresponde tão somente a uma qualidade em si mesma [...], da natureza de um sentimento presente em 

uma consciência. Uma qualidade potencial, isto é, não inerente a algo, não atualizada objetivamente, não 

realizada, não ‘objetificada’ (isto é, que não oferece nenhuma objeção, resistência, senso de exterioridade). 

Uma mera possibilidade positiva de estar em uma ocorrência, de existir, embora, em si, não ocorrida, não 

existente [...]” (p. 116 desta Pesquisa) 
440

.  

O escopo deste tópico, recorde-se, é tão somente sugerir, brevemente, um tipo de experiência não 

visual afeiçoada aos caracteres aqui sugeridos como pertencentes à experiência primeira de contemplar. Não 

é escopo deste tópico, nem desta Pesquisa, uma aprofundada análise da música e de seu processo 

composicional a partir da filosofia de Peirce. Ao interessado nessa análise, na p. 103 de seu livro, Santaella 

(2005) cita: (1) 7 obras de outros autores que abordam a semiótica, de modo geral, em relação à música; (2) 

13 obras especificamente sobre a aplicação da semiótica de Peirce à música; e (3) 4 trabalhos ainda mais 

específicos, sobre a dominância da Primeiridade icônica nos signos musicais. 

Informe-se, ainda, ao interessado no tema da análise racional da música a partir do pensamento de 

Peirce, que Housman, por sua vez, ao comparar a música à pintura e à metáfora, afirma que: 

 

[...] os recursos a serem encontrados na música estão presentes no que é intrinsecamente 

temporal. Claro, é preciso tempo e atenção para passar sobre os componentes de uma 

pintura, e é preciso tempo para “ler” uma metáfora verbal. Mas o objeto de atenção nestes 

casos oferece seus recursos de uma só vez, de modo que [esse objeto] não é visível, 

auricular, ou presença cognitiva pronta para se atentar a uma fonte. Se alguém apreende a 

música através da leitura de uma nota, o mesmo tipo de relação entre a atenção e seu objeto 

irá vigorar. No entanto, o objeto da atenção é uma série de inscrições que são instâncias de 

tipos de signo, isto é, tipos de notas que compõem um código para padrões virtuais de sons. 

E esses sons não estão distribuídos espacialmente como são as cores e as formas de uma 

pintura. (HOUSMAN, 1989, p. 155). 

 

                                                           
439 Acerca da pureza primeira do “quali-signo icônico remática” na Semiótica de Peirce, além de SANTAELLA, 2005, conferir 

SANTAELLA, 1983; 2000, p. 143-157; SANTAELLA e NOTH, W. 1998, p. 59-73. 
440 Conferir também: CP 1.304; 6.455; IBRI, 2009, p. 278, citado anteriormente, no corpo do texto ou em nota. 
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 Embora a segunda afirmação de Housman, acerca da não espacialidade dos sons, pudesse interessar 

à intenção do presente tópico, de relacionar a música à contemplação, sua primeira afirmação, sobre a 

temporalidade dos recursos musicais, comprometeria uma aproximação da música ao lapso de tempo da 

Primeiridade, tal qual se vem defendendo. Outra dificuldade em utilizar, aqui, a breve abordagem sobre a 

música em HAUSMAN, 1989, reside no fato de o autor, a nosso ver, não estar a tratar de um ouvir primeiro, 

como Santaella (2005) o faz, mas a empreender uma análise lógica dos componentes práticos da música. 

Desse modo, de volta aos trabalhos de Santaella, nota-se que, desde 1989 (cf. Bibliografia), essa 

autora já propusera uma terceira (de três) matriz para a linguagem, intitulada, na ocasião, como “Virtual” (ao 

invés de “Sonora”, como em 2005 
441

), afeita à Primeiridade do ícone peirciano. Essa linguagem Virtual 

apresentava-se como algo sem poder de referência a, ou representação de qualquer coisa exterior a si mesma, 

e seu principal exemplo era a linguagem sonora (cf. SANTAELLA, 1989). 

A associação do referido texto de Santaella (1989) ao que se dissera acerca da contemplação, no 

tópico anterior, permite inferir que um tipo de ouvir contemplativo, de escuta primeira, precisa ser algo que 

não faça referência a nada, que não envolva dualidades, vontade ou desejo de, juízos, interesse em, choque, 

mudança, alteridade reativa, identificação, sensação ou percepção de coisas particulares, existentes, 

individuais, enfim, que não evolva a Segundidade. Conforme visto, sem o choque característico da segunda 

categoria, não haverá, tampouco, aquilo que estimula à síntese cognitiva, a busca pelas causas, o 

entendimento das razões, a produção do conhecimento, enfim, a experienciação da Terceiridade.   

Ora, conforme dito, neste e no tópico anterior, aquilo que se encontra prolífica, ubíqua, semelhante, 

contínua ou igualmente presente, quer através dos hábitos que envolvem o transcurso de tempo, quer através 

da presentidade contínua da contemplação, não sofre o choque reativo da Segundidade e, logo, tende a ser 

pouco ou nada perceptível (no sentido bruto, segundo, da percepção) 
442

. Como também já fora dito, para 

que, posteriormente, se estabeleça um hábito, se produzam os conhecimentos, antes precisa ter havido um 

choque, uma resistência, uma atualidade, uma mudança de percepção, a qual estimulara a produção do 

hábito ou do conhecimento. Sob este enfoque, em busca de um exemplo de “ouvir contemplativamente”, 

conforme o título deste tópico, recorda-se a mitológica música das esferas, de Pitágoras, usada por Peirce 

para ilustrar o modo como a diversidade ubíqua da natureza (proveniente do princípio primeiro do Acaso – 

cf. tópico 2.2) passa despercebida pelos ouvidos cognitivos cotidianos (cf. CP 1.159, citado à frente).  

                                                           
441 Na verdade, a primeira edição desta obra, citada como SANTAELLA, 2005, ocorrera em 2001, conforme Bibliografia. 
442 Ver, também, em CP 5.120, os exemplos (1) do americano que, por não conhecer outras culturas, não percebe as características 

particulares dos americanos; (2) do escritor que não se conscientiza das peculiaridades de sua própria escrita; (3) do fato de 

nenhum de nós conseguir “[...] se ver como os outros nos veem.”  
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Rege o mito que Pitágoras, quando interrogado sobre o motivo pelo qual não se podia ouvir, naquele 

instante, a tal música proveniente do movimento dos astros, respondera que a referida música não era 

ouvida, naquele instante, porque era ouvida sempre: 

 

É curioso como certos fatos nos escapam porque são tão penetrantes e ubíquos, assim como 

os antigos imaginavam que a música das esferas não era ouvida porque ela era ouvida o 

tempo todo. Mas não vai alguém gentilmente dizer ao restante do público qual é o 

personagem mais abundante e intrusivo da natureza? É claro que quero me referir à sua 

variedade. (CP 1.159 
443

). O mundo é pleno deste elemento de irresponsável e livre 

Originalidade. (CP 2.85 
444

).  

  

Ora, a música das esferas passaria despercebida não por já haver, no passado, sido objeto da atenção 

e, posteriormente, apreendida pela constância de suas similitudes no transcurso do tempo. Ou seja, não se 

trata de uma experiência segunda cuja reatividade cedeu lugar à continuidade de um hábito ou de um 

conhecimento terceiros, mas de uma experiência de ouvir contínua e despercebidamente, 

“desobjetivadamente”. Uma experiência de ouvir de modo meramente possível, sem atos. Um ouvir que não 

passou pelo choque perceptivo da mudança, da dualidade, do objeto, similar àquele outro exemplo da escuta 

de uma nota musical contínua, desvencilhada de inícios ou fins, a qual, se nunca parasse de tocar durante o 

inteiro transcurso de uma vida, jamais seria percebida pelo vivente (cf. CP 1.303 e 381, já citados nesta 

Pesquisa, e CP 1.336).  

Trata-se de um ouvir afeito à desatenção sobre a majoritária (em relação às regularidades das Leis) 

espontaneidade assimétrica do Acaso, manifesta na não nomeada variedade da natureza (cf. CP 1.159; cf. CP 

2.85, citados logo acima do § anterior; cf. IBRI, 2011), e “Peirce insiste que estas assimetrias do mundo não 

são comumente percebidas, mas que são ubíquas e muito mais frequentes que as simetrias ou regularidades. 

Certamente isto se dá porque a razão mediadora sempre se alimenta do conceito e, este, daquilo que nos 

objetos do mundo constitui classes de predicados.” (IBRI, 2008, p. 232) 
445

. 

Sob a terminologia peirciana, a posição de Pitágoras poderia ser dita como: não nos interessamos por, 

não nos atentamos para, ou, não sentimos o choque segundo da música das esferas porque a sentimos, 

vivenciamos, experienciamos primeiramente, isto é, em imediata presentidade contínua. Identifica-se, assim, 

um exemplo do próprio Peirce sobre um tipo de ouvir contínuo, não percebido no sentido segundo e, logo, 

não mediado por algo terceiro, ou seja, um ouvir contemplativo, ou, genuinamente afeito à Primeiridade. 

                                                           
443 T. l. o.: “It is curious how certain facts escape us because they are so pervading and ubiquitous; just as the ancients imagined 

the music of the spheres was not heard because it was heard all the time. But will not somebody kindly tell the rest of the audience 

what is the most marked and obtrusive character of nature? Of course, I mean the variety of nature.” Tradução confrontada à de 

IBRI, 1992, p. 12. 
444 Tradução confrontada à de IBRI, 2002a, p. 49. 
445  Sobre o assunto, ver, também: CP 1.406.  
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Tomar-se-á por satisfeita, então, a proposta deste tópico? Talvez não, pois, apesar da coerência lógica, o 

leitor exigente poderá, também com coerência, objetar que se trata de um exemplo fictício, mitológico, 

irreal, não acessível à experienciação fenomenológica.  

O referido leitor, no entanto, poderá recorrer às suas próprias observações cotidianas e 

fenomenológicas: 

 

De fato, ele [o leitor] realmente deve repetir minhas observações e experimentos por ele 

mesmo [...] (CP 1.286 
446

) [Ainda:] O leitor, da sua parte, deve repetir as observações do 

autor por si, e decidir por suas próprias observações se o relato das aparências do autor é 

correto ou não. (CP 1.287 
447

)  

 

Para, então, experienciar ouvir, por exemplo, o baixo contínuo do Canon de Pachelbel 
448

, não de 

modo analítico, terceiro, mas sensível, primeiro, “despoliciado”, “cândido”, “com a sensibilidade 

esgarçada”, e testar a validade da seguinte fala de Santaella: 

 

Em situações de audição como essa, o receptor fica bem próximo de se transformar em uma 

mera cápsula de sentimento flutuando fora do tempo e do espaço. Não são poucos os 

musicólogos e filósofos que têm chamado atenção para a capacidade da música para produzir 

estados de sentimento. É claro que são estados excepcionais. Não é a todo e qualquer 

momento que alguém pode se converter em uma vaga bolha ou nuvem de sentimento. Mas, 

dependendo do estado em que nos encontramos, cândidos, porosos, despoliciados, com a 

sensibilidade esgarçada, se a música nos colhe em momentos como esse, ela nos converte em 

uma pura qualidade de sentir. São instantes fugidios de sentimento despojado, desprovido de 

qualquer objeto de atendimento ou atenção, sentimento em si mesmo, imantado na 

evanescência sonora, fugacidade do som que aparece para desaparecer; sentimento que 

resiste a definições ou explicações, visto que é aquilo que é, sem relação com qualquer outra 

coisa. [...] Nessa modalidade do ouvir, convertemo-nos em cápsulas de sentimento porque 

nosso eu fica passivo, incerto, errante, um eu que não interpreta e não julga porque, nesses 

raros instantes de imantação do som, nossa consciência não passa de um todo indiscernível, 

qualidade de sentir que é só sentir. [...] visto que o eu está somado pelo sentimento 

(SANTAELLA, 2005, p. 82-83).  

  

Até onde esta Pesquisa pôde averiguar, Peirce parece não haver deixado nenhum texto 

especificamente dedicado à música. Em How to make our ideas clear (CP 5.388-410 
449

), profere uma rara 

                                                           
446 T. l. o.: “Indeed, he must actually repeat my observations and experiments for himself [...]”. 
447 Nossa tradução fora confrontada com a tradução de Octanny Silveira da Mota e Leonidas Hegenberg (PEIRCE, C. S. Semiótica 

e Filosofia. São Paulo: Cultrix, 1975. p. 46). Os tradutores citados optaram por traduzir o original decide pelo verbo conjugado 

“decide”, todavia, optamos pela tradução no infinitivo, “decidir”, pois se refere à terceira pessoa do singular (The reader – “O 

leitor”) e, logo, caso Peirce quisesse conjugar o verbo, teria escrito decides, e não decide. 
448 O Cânone (Kanon, do alemão) é, hoje (a partir, sobretudo, da década de 1970), a obra mais famosa do compositor 

alemão Johann Pachelbel (1653-1706). De origem não abastada, Pachelbel precisou, uma vez, abandonar os estudos por carência 

de recursos. De religião protestante (luterana), mas profundo conhecedor da música religiosa católica, compôs, entre outras obras, 

95 fugas para o Magnificat, hino de louvor proferido por Maria, segundo Lucas 1,46-55. Foi professor de Johann Sebastian Bach,  

segundo Robert Cummings (http://www.allmusic.com/artist/mn0000635037/biography Acesso em 27-12-15). 
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fala sobre a música (entrelaçada aos parágrafos 395-400) como mera ilustração ou analogia durante sua 

explicação do método pragmático.  

Durante essa fala, Peirce não descarta a possibilidade de, em meio a uma “peça de música”, notas, 

sons ou tons se fazerem contínua, total, ubíqua ou “completamente presentes” (expressão extraída de CP 

5.395), ou, presentes de modo inteiro, não dual, não partido, primeiro, em uma consciência: 

 

Em uma peça de música há as notas separadas, e há a melodia. Um único som [ou tom] pode 

ser prolongado por uma hora ou um dia, e, dessa forma, existir tão perfeitamente em cada 

segundo desse tempo quanto no seu todo, tomado de modo conjunto [ou fundido]. Então, 

enquanto soar, ele [aquele som único] pode estar presente de um modo para o qual tudo no 

passado está completamente ausente, bem como, o próprio futuro. (CP 5.395 
450

). 

 

Não obstante, na continuação do texto, Peirce deixa entender que a percepção de uma melodia, a seu 

turno, é uma experiência da Terceiridade, pois requer uma síntese, no fluxo do tempo, a qual reúna mediata 

ou indiretamente numa representação a totalidade das notas ouvidas, sentidas, percebidas nos imediatos e 

presentes lapsos de tempo. De modo que, para essa síntese, esses lapsos de tempo não podem mais estar de 

modo primeiro, contemplativo, na consciência que sintetiza, mas precisam já ter sido percebidos, 

identificados, diferenciados, de uma forma dual, isto é, que envolve o senso de separação ou de mudança da 

Segundidade.  Dito de outra maneira, embora as “notas separadas” possam ser primeiramente experienciadas 

(cf. Ibidem), a continuidade atemporal da Primeiridade apenas transmuta-se na continuidade terceira, no 

tempo, quando essas notas param de ser contempladas, são segundamente identificadas e, posteriormente, 

interligadas ou mediadas pelo pensamento que as compreende numa única linha melódica: 

 

Mas é diferente com a melodia, cujo desempenho ocupa um certo tempo [...]. Ela [a melodia] 

consiste em uma sequência de sons que afetam o ouvido em diferentes instantes, e para 

percebê-la deve haver alguma continuidade de consciência que torna presentes a nós os 

acontecimentos de um período de tempo. Certamente, apenas percebemos a melodia por 

ouvirmos as notas separadas [...] (CP 5.395 
451

). 

 

                                                                                                                                                                                                                   
449 Traduzido sob o título Como tornar claras nossas ideias (ou Como tornar as nossas ideas claras) em PEIRCE, 1975; 2008b e 

2009a. 
450 Tradução livre do original, confrontada à de António Fidalgo em PEIRCE, 2009a: “In a piece of music there are the separate 

notes, and there is the air. A single tone may be prolonged for an hour or a day, and it exists as perfectly in each second of that 

time as in the whole taken together; so that, as long as it is sounding, it might be present to a sense from which everything in the 

past was as completely absent as the future itself.” 
451 Tradução livre do original, confrontada às traduções contidas em PEIRCE, 1975 e 2009a: “But it is different with the air, the 

performance of which occupies a certain time [...]. It consists in an orderliness in the succession of sounds which strike the ear at 

different times; and to perceive it there must be some continuity of consciousness which makes the events of a lapse of time 

present to us. We certainly only perceive the air by hearing the separate notes [...]”.  
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De fato, até onde essa Pesquisa pôde perseguir, Peirce parece apenas se referir à experiência sonora, 

sob um viés contemplativo, em relação a notas isoladas ou sons únicos, não distinguidos de outros, e não 

reunidos na sequência de uma melodia, conforme se observa, por exemplo, nas seguintes passagens (já 

citadas, total ou parcialmente, ao longo desta Pesquisa):  

 

Em uma condição letárgica, me imagino a fazer, a ter um vago, não objetificado, muito 

menos subjetificado, senso de vermelhidão, [...] ou de uma prolongada nota musical. Esse 

seria, tão próximo quanto possível, um puramente monádico estado de sentimento. (CP 

1.303. Sem grifos no original). Imagine, se puder, uma consciência na qual não há 

comparação, relação, reconhecimento de multiplicidade (onde partes seriam distinguíveis do 

todo), mudança, previsão de qualquer modificação do que lá está positivamente, sem 

reflexão – nada além de um simples caractere positivo. Tal consciência poderia ser apenas 

um aroma [...]. Ela poderia ser o som de um eterno assobio penetrante. (CP 5.44. Sem grifos 

no original). [Também:] [...] significando por sensação a iniciação de um estado de 

sentimento; [...] quando um “romper de ouvido”, ou, um “arrebentar de alma” do apito da 

locomotiva começa, há uma sensação, que cessa quando o estampido vai continuando por 

alguma fração considerável de minuto; e no momento em que ele para há uma segunda 

sensação. Entre elas há um estado de sentimento. (CP 1.332. Sem grifos no original). 

[Ainda:] Mas esse elemento de cognição que não é nem sentimento, nem senso de 

polaridade, é a consciência de um processo, e isto sob a forma do senso de aprendizagem, de 

acúmulo, de crescimento mental eminentemente característico da cognição. Este é um tipo 

de consciência que não pode ser imediata, porque abrange um tempo, e isso não apenas 

porque ela continua através de cada instante desse tempo, mas porque ela não pode ser 

contraída em um instante. Ela difere da consciência imediata como uma melodia difere de 

uma nota prolongada. (CP 1.381). 
452

 

 

No final daquela didática analogia entre o método pragmático e a música (cf. CP 5.395-400, referida 

acima), ainda que não afirme, Peirce também não nega a possibilidade de uma unidade entre as sensações, 

quando se ouve uma peça de música: “Se há uma unidade entre as nossas sensações que não têm referência 

ao modo como devemos agir em uma determinada ocasião, como por exemplo, quando ouvimos uma peça 

de música, a isso não chamamos pensamento.” (CP 5.400 
453

). Ora, em que consistiria uma tal “unidade 

entre as nossas sensações que não têm referência ao modo como devemos agir”, nem tem referência a nada, 

e que pode se formar da união ou do amálgama contínuo das nossas sensações “completamente presentes” 

(expressão extraída de CP 5.395)? De um modo imediato, presente, monádico, primeiro, isto é, sem atenção 

ou interesse voltado às dissonâncias (Segundidade), e sem refletir ou pensar na experiência que se vive, sem 

empreender análises cognitivas (Terceiridade), “como, por exemplo, quando ouvimos uma peça de música” 

(trecho extraído de CP 5.400, citado logo acima)? A nosso ver, em acordo com a filosofia de Peirce, a esse 

modo de ouvir música, de fato “não chamamos pensamento” (Ibidem), mas experiência estética, 

contemplação.  

                                                           
452 Para os textos originais, ver a primeira vez em que essas passagens foram citadas nesta Pesquisa. 
453 Tradução confrontada e mantida idêntica à de António Fidalgo, em PEIRCE, 2009a. 
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Embora Peirce, aparentemente, não tenha explicitado isso, confeccionara em sua filosofia 

ferramentas para que outros o fizessem, ou, ao menos, dispusera, para o cultivo do tema, sementes teóricas 

(cf. IBRI, 2011), isto é:  

 

[...] um sistema teórico que, 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. [...] 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. (IBRI, 2014b, p. 

2) 

 

Se, por um lado, o tema das artes e, no caso, da música, em Peirce, configura uma das “[...] 

potencialidades associativas para temas que ele mesmo não pode em vida explorar.” (IBRI, 2011, p. 217), 

por outro, dentre aqueles “musicólogos [...] que têm chamado atenção para a capacidade da música para 

produzir estados de sentimento” (SANTAELLA, 2005, p. 82, citado acima, neste tópico), Santaella destaca, 

entre outros 
454

, Schaeffer (1996), especialmente, por sua descrição dos fenômenos por ele intitulados 

“escuta reduzida” (écoute réduite), e “escuta acusmática”. Sobre o último termo, Schaeffer afirma, partindo 

da definição do Grand Larousse: “Acusmática, adjetivo: se diz de um som que escutamos sem ver as causas 

de onde provém. [...] nome dado à escuta dos discípulos de Pitágoras, os quais, durante cinco anos, no mais 

rigoroso silêncio, escutavam as lições do mestre escondido atrás de uma cortina”. (SCHAEFFER, 1996, p. 

91 
455

).  

Trata-se de uma escuta em si, imediata, presente, desvencilhada de referência às causas do som e, 

inicialmente, despreocupada com o que doravante de produzirá a partir dessa escuta, conforme 

pormenorizadamente analisa Santaella (2005) ao dividir tal escuta em níveis mais e menos próximos da 

Primeiridade, e conforme parece implícito nas seguintes falas do próprio Schaeffer:  

 

[...] antes era uma cortina, hoje são o rádio e a cadeia de reprodução, os quais, por meio do 

conjunto de transformações eletroacústicas, restituem a nós, ouvintes modernos de uma voz 

invisível, as condições de uma experiência similar [...] (SCHAEFFER, 1996, p. 91). Não se 

trata mais de saber como uma escuta subjetiva interpreta ou deforma a ‘realidade’, isto é, 

estudar as reações aos estímulos; é a escuta, em si mesma, que se torna a origem do 

fenômeno a estudar. (Ibidem, p. 92). [...] a situação acusmática, de um modo geral, nos 

impede simbolicamente toda relação com aquilo que é visível, palpável, mensurável (Ibidem, 

p. 93).  

 

                                                           
454 Por exemplo: Iannes Xenakis e Michel Chion – cf. SANTAELLA, 2005.  
455 Tradução confrontada à de REYNER, I. 2012, p. 96, e à paráfrase de SANTAELLA, 2005. p. 111.  
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Ao desvencilhar a escuta acusmática da “interpretação da realidade”, “das reações aos estímulos”, de 

toda simbólica “relação com” algo exterior à própria escuta, Segundo Reyner, Schaeffer “Descobre nesta 

experiência auditiva um meio de restituição da autonomia da escuta.” (REYNER, I. 2012, p. 98). Conforme 

Schaeffer, não se trata de estudar o modo, o “como” de “uma escuta subjetiva”, mas “a escuta, em si mesma” 

(SCHAEFFER, 1996, p. 92, citado acima).  

Ora, embora, em Peirce, o estudo, o raciocínio, o conhecer subsuma à Terceiridade, na experiência da 

Primeiridade a subjetividade também não é focada. Recorde-se, em Peirce, é a Segundidade, isto é, o choque 

imediato ante um objeto ou não-eu que desvela o sujeito, o eu (cf. IBRI, 1992, caps. 1, 2 e 6; cf. 

SANTAELLA, 2004). Essa proximidade, em relação a Peirce, acentua-se diante do enfoque não pessoal 

(mas interpessoal) defendido por Schaeffer para a escuta acusmática, conforme observa Reyner: “a 

subjetividade não é propriamente o campo de estudo de Schaeffer [...] Schaeffer busca no presente 

comportamentos similares àqueles pré-socráticos, pois vê neles um potencial criativo.” (REYNER, I. 2012, 

p. 98).  

Visto que as possíveis aproximações (e distanciamentos) entre a escuta em Schaeffer e a 

contemplação em Peirce não constituem o escopo central desta Pesquisa, tampouco, deste tópico 
456

, convém 

encerrar a referência a esse exemplo (segundo SANTAELLA, 2005) de musicólogo “[...] que têm chamado 

atenção para a capacidade da música para produzir estados de sentimento” (SANTAELLA, 2005, p. 82, 

citado na p. acima), através da repetição de que se, por um lado, Schaeffer vê na escuta reduzida “um 

potencial criativo” (cf. REYNER, I. 2012, p. 98, citado no § anterior), por outro, a partir da Primeiridade em 

Peirce, Ibri sugere a contemplação como acesso a um “pano de fundo” cósmico potencialmente criativo, 

originário de hipóteses (cf. IBRI, 2002a e 2006b). 
457

 

Como um exemplo, não mais dos musicólogos, mas dos “[...] filósofos que têm chamado atenção 

para a capacidade da música para produzir estados de sentimento” (SANTAELLA, 2005, p. 82, citado 

                                                           
456 Conforme anunciado, trata-se de mero exemplo de uma teoria musical que, segundo Santaella, é passível de aproximação com 

a Primeiridade de Peirce. Um aprofundamento revelaria, além das possíveis proximidades, várias distinções entre o pensamento do 

musicólogo citado e o de Peirce. Conforme o interessado pode perquirir a partir de SCHAEFFER, 1996; SANTAELLA, 2005,  

REYNER, I. 2012, e da análise do conceito de admirável em CP 1.615. 
457 Além de Schaeffer, Chion e Xenakis, outro musicólogo indicado por Santaella (2005) que aborda um tipo de escuta 

genuinamente primeiro, é Françoys Bayle. Desenvolvendo os referidos conceitos de Schaeffer, Bayle, de modo declaradamente 

embasado na filosofia de Peirce (cf. BAYLE, 1993, introdução), sugere a escuta acusmática como afeita à Primeiridade por ser em 

si mesma, profunda, sem começo ou fim (cf. Ibidem, p. 142-144), vívida, frágil, na qual a atenção é móvel e o gesto é fino, e para 

a qual o ser empresta totalmente sua percepção sob o máximo silencio de si (cf. Ibidem, p. 74). Uma escuta desprendida das causas 

do som, sejam elas as vibrações físicas do ar ou dos instrumentos, onde as próprias partículas moventes no ar, condição física do 

som, são referidas como “corpos ausentes, virtualizados” (cf. Ibidem, p. 56). Dito de outro modo, Bayle defende a Primeiridade da 

“escuta acusmática” por provocar um “corte” entre a consciência experienciadora do som e as causas objetuais desse som (cf. 

Ibidem, p. 142-143), e sugere que, para ouvir dessa forma, para vivenciar esse “fato tão frágil”, além do “extremo silêncio de si” é 

preciso “fineza de gosto” (cf. Ibidem, p. 74). 
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acima, neste tópico. Sem grifos no original), sugere-se Schopenhauer 
458

 (cf. IBRI, 2008; ALMEIDA, C. R. 

Locoselli, 2011 
459

). Esse filósofo não apenas discorre sobre a música, como o faz em relação à 

contemplação, e de uma maneira que, segundo Ibri (2008) e C. R. L. Almeida (2011), aproxima-se da 

Primeiridade de Peirce. 

Como observa Ibri, “Peirce parece ter tido pouco contato com a filosofia de Schopenhauer, com base 

na extrema escassez de menções a este autor.” (IBRI, 2008, p. 229). O realismo e a metafísica na filosofia de 

Peirce distinguem-na fundamentalmente do nominalismo de Schopenhauer (cf. Ibidem) 
460

. A despeito dessa 

e de muitas outras discrepâncias, Ibri (2008) vislumbra alguns pontos de inflexão entre esses dois autores, 

antecipe-se: no que tange à contemplação. A mínima compreensão de alguns desses pontos, bem como, a 

confirmação de Schopenhauer como um exemplo daqueles “[...] filósofos que têm chamado atenção para a 

capacidade da música para produzir estados de sentimento” (SANTAELLA, 2005, p. 82, citado acima, neste 

tópico, sem menção a Schopenhauer), exigiria que se adentrasse ainda que sumariamente aos fundamentos 

da filosofia schopenhaueriana, o que extrapolaria demasiado os limites dessa Pesquisa.  

Não obstante, convém destacar que, inspirado na filosofia platônica das formas, e em diálogo com a 

filosofia alemã antecedente, Schopenhauer - no lugar de um Demiurgo inteligente (cf. PLATÃO, 2011) que 

reproduziria as formas ou ideias inteligíveis, eternas e universais, na imperfeição dos indivíduos materiais, 

efêmeros e particulares, e no lugar do conceito de coisa em si como origem incognoscível do fenômeno (cf. 

KANT, 2010) - concebe uma Vontade cósmica, em si mesma, imaterial, eterna, incognoscível, “cega”, no 

sentido de sem telos, sem finalidade, causa final, propósitos, planos, previsões. Não obstante, uma Vontade 

que se objetiva imediatamente ao dar origem às formas (Ideias) e, mediatamente ou por meio dessas formas, 

às coisas particulares, sensíveis, fenomênicas (cf. SCHOPENHOUER, 2001, sobretudo, livros I-III). 

Para Schopenhauer, o indivíduo nunca está plenamente satisfeito, quieto e livre do sofrimento. Sua 

inquietude deriva de sua escravidão em relação àquela Vontade. Mesmo quando o indivíduo supõe agir por 

si próprio, em busca de seus próprios objetivos, e saciando seus próprios desejos, na verdade, está a agir de 

modo impulsionado por aquela Vontade cósmica, “cega” (sem telos) e insaciável, da qual brotarão novos 

                                                           
458 Sabemos que, por exemplo, Platão, em diálogos como A República, Leis e Fédon, aborda a temática da música. Assim como 

Aristóteles no livro VIII da Política; no Livro X da Ética a Nicômaco (muito brevemente), e, sobretudo, na Poética. Entre outros. 

Não obstante, não se trata de um estudo da capacidade da música em produzir sentimentos, na história da filosofia, mas apenas de 

um exemplo de filósofo que aborda a questão e, para tanto, Schopenhauer é o bastante.    
459 Nossa abordagem do tema da contemplação funda-se na filosofia de Peirce, e logo, a breve menção à contemplação em 

Schopenhauer, à frente, tem caráter meramente exemplificador da referida sugestão de Santaella sobre “[...] filósofos que têm 

chamado atenção para a capacidade da música para produzir estados de sentimento” (SANTAELLA, 2005, p. 82), visto que 

identificamos estes “estados de sentimento” à experiência contemplativa (cf. IBRI, 2008; ALMEIDA, C. R. L. 2011).  
460 A proximidade de Schopenhauer do nominalismo, e seu consequente distanciamento do realismo (sobre essas correntes 

filosóficas, ver tópico 1.4), manifestam-se (segundo IBRI, 2008, p. 229), por exemplo, na afirmação de que o “[...] mundo é 

apenas representação e, portanto, requer o sujeito que conhece como aquilo que fundamenta sua existência” (SCHOPENHAUER, 

1969, book I, § 7). 
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desejos a instigar esse indivíduo, a inquietá-lo, a fazê-lo querer permanecer vivo. (cf. SCHOPENHOUER, 

2001, sobretudo, livros I-II). 

Neste contexto, a contemplação desinteressada surge como um raro momento de descanso no qual o 

homem liberta-se da referida “escravidão” da Vontade, perdendo-se no objeto contemplado, ao ponto de 

esquecer-se de sua própria individualidade “desejante” ou querente. Isso ocorre, por exemplo, no âmbito da 

ciência, quando brusca e excepcionalmente se descobre algo novo, e o sujeito se insere em uma presente, 

profunda e repousante experiência de conhecer sem telos, de modo liberto de toda da dependência da 

utilidade ou daquilo que posteriormente se poderá produzir a partir desse conhecimento. Por esse raro tipo de 

conhecer, independente das necessidades cotidianas, o homem se liberta da contingência das coisas 

particulares, fenomênicas, mediatamente geradas, e insere-se no mundo eterno ou atemporal das formas ou 

ideias, imediatamente provindas da Vontade:  

 

Esta passagem do conhecimento comum das coisas particulares ao das ideias é possível, 

como indicamos, mas deve ser vista como excepcional. Produz-se bruscamente: é o 

conhecimento que se liberta do serviço da vontade. O sujeito [...] torna-se então puramente 

um sujeito que conhece e isento da vontade; [...] absorvido daqui em diante na contemplação 

profunda do objeto que se lhe oferece, livre de qualquer outra dependência, é aí que daqui 

em diante ele repousa e se desenvolve (SCHOPENHOUER, 2001. p. 186-187. Sem grifos no 

original). [...] quando aí completamente nos submergimos e preenchemos toda a consciência 

com a contemplação serena de um objeto natural atualmente presente [...] desde o momento 

em que nos perdemos neste objeto, [...] ou seja, a partir do instante em que nos esquecemos 

de nossa individualidade, da nossa vontade, e só subsistimos [...], de forma tal que tudo se 

passa como se só o objeto existisse, sem alguém que o percebesse, que fosse impossível 

distinguir o sujeito da própria intuição e que ambos se fundissem num único ser, numa única 

consciência inteiramente plena de uma visão única [...] quando, enfim, [...] o sujeito [se 

liberta] de toda relação com a vontade, então, aquilo que é conhecido deste modo já não é a 

coisa particular enquanto particular, é a ideia, a forma eterna, a objetividade imediata da 

vontade; neste grau, por conseguinte, aquele que é tomado por esta contemplação já não é 

um indivíduo, que em verdade está aniquilado nesta mesma contemplação, mas é o sujeito 

que conhece de modo puro, liberto da vontade, da dor e do tempo. (SCHOPENHAUER, 

1969, book III, § 34 
461

. Sem grifos no original).  

   

Por tudo o que já se dissera nesta Pesquisa, e através da citação anterior, espera-se que o leitor 

perceba algumas possíveis aproximações entre Peirce e Schopenhauer, acerca do tema da contemplação (cf. 

IBRI, 2008). Por exemplo, (1) sobre a consciência contemplativa nada querer, não ter vontade de, ou 

interesse em, nada; (2) a questão do presente ou da libertação do fluxo do tempo; (3) o perder-se do ego, a 

não individualização devido à não percepção segunda do objeto, ou devido à fusão sujeito-objeto, 

consciência-qualidade, em um único ou inteiro, sem partes, amálgama “[...] despersonalizante, nas palavras 

de Schopenhauer, por desfazer nossa noção de ego [...]” (IBRI, 2011, p. 216).   

                                                           
461 Tradução confrontada à de Sá Correia em SCHOPENHAUER, 2001, p. 187, e à de IBRI, 2008, p. 228. 
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Por outro lado, espera-se que o leitor já consiga, também, perceber ao menos algumas distinções 

conceituais e terminológicas entre os dois referidos sistemas teóricos. Por exemplo, em relação às 

concepções de “sujeito”, “objeto”, “atual” e “existência”, nas falas de Schopenhauer supracitadas. Essas 

concepções, na filosofia de Peirce, não se enquadrariam bem ao contexto fenomenológico da contemplação, 

mas ao da Segundidade, conforme já explicitado no transcurso dessa Pesquisa. Outra diferença: em Peirce, 

durante a contemplação, não se conhece nada. O “conhecimento”, para Peirce, conforme dito, pertence à 

Terceiridade. 

Aprofundar-se nas possíveis aproximações e distanciamentos entre o tema da contemplação em 

Peirce e Schopenhauer não é o escopo deste tópico, mas, ao interessado 
462

, sugere-se uma investigação 

acerca do sentido em que o termo “conhecimento” está empregado em relação à contemplação, em 

Schopenhauer. Possuiria, de fato, o sentido midiático (de mediação) terceiro, ou guardaria alguma 

imediatidade afeita à Primeiridade, tal qual guarda o verbo “conhecer” quando é comumente empregado, por 

exemplo, nas versões em português da Bíblia, onde aparece não com um sentido propriamente racional, 

intelectual, de entendimento ou compreensão, mas com o sentido sensível de “saborear”, “experienciar em 

profundidade”, “relacionar-se intimamente”? A exemplo do trecho em que, após o anúncio do anjo Gabriel, 

Maria inquire: “[...] Como se fará isso, visto que não conheço 
463

 homem algum?” (Lucas 1,34).  

Sobre a expressão “liberto da dor”, na contemplação schopenhaueriana (cf. SCHOPENHAUER, 

1969, book III, § 34, citado na p. acima), Barboza comenta: “[...] toda genuína vivência do belo, é um 

momento beatífico, de iluminação.” (BARBOSA, 1995, p. 10. Sem grifos no original), onde por “beatífico” 

se compreende, feliz, alegre, isento da dor (cf. Ibidem). Assim, a referida expressão, em Schopenhauer, 

instiga uma problematização introdutora de uma questão ainda não satisfatoriamente explorada nesta 

Pesquisa, acerca da contemplação, em Peirce: a experiência estética ou a contemplação, incitada pela visão, 

audição ou de maneira independente dos sentidos, liberta ou isenta da dor? Sim e não, parece ser uma 

resposta adequada e não contraditória. 

No contexto da filosofia de Peirce, prazer (pleasure) e dor ou sofrimento (pain) podem indicar 

experiências imediatas, presentes, mas duais, isto é, polarizadoras, ativas ou passivas, de atração ou repulsão, 

vinculadas à ação e à reação, reveladoras ou determinantes do ego querente (cf. CP 1.330, 333; cf. a relação 

entre CP 1.304 e 1.350), ou, do “ser volitivo” (expressão extraída de CP 1.333). Isto é, experiências que 

                                                           
462 Que, de preferência, domine o alemão a fim de perquirir, no original, o termo destacado a seguir. 
463 Transliterado do grego: ginosko. Conforme o Novo Testamento: transliterado do grego, disponível em 

http://dubitando.no.sapo.pt/nt_gr.htm. Acesso em 12/12/2015. 
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aludem à vontade e às modificações na consciência e, por tudo isso, à Segundidade (cf. CP 1.330, 333, e a 

relação entre CP 1.304 e 350) 
464

.  

A partir desse sentido segundo, volitivo, de dor (pain), poder-se-ia afirmar que, semelhantemente 
465

 

ao que dissera Schopenhauer (SCHOPENHAUER, 1969, book III, § 34, citado acima, neste tópico) a 

contemplação, também em Peirce, eximiria da dor, por eximir ou privar do querer, do ter vontade de, do agir 

e logo, da negação ou da reação, por vezes dolorosa da Segundidade: “Neste ponto, Fichte e Schopenhauer 

estavam parcialmente certos: a reação do mundo, a segundidade no vocabulário de Peirce, aparece sempre 

que queremos algo.” 
466

 (IBRI, 2011, p. 211).  

Não obstante, nada impede que, em outras ocasiões, um prazer ou dor manifeste-se em si mesmo, 

destituído de toda relação com a vontade. De modo que, uma dor, neste último caso, poderia “ocupar o 

campo inteiro da consciência” (expressão extraída de CP 1.313, citado acima, neste tópico), desvinculando 

essa consciência de relações duais e inserindo-a em um estado monádico, total, imediato, presente, contínuo, 

potencial, puro, “desobjetificado” (não inerente a um objeto), “desubjetificado” (não identificador de algum 

sujeito), conforme o próprio Peirce sugere no exemplo a seguir: 

 

Em uma condição letárgica, me imagino a fazer, a ter um vago, não objetificado, muito 

menos subjetificado, senso de vermelhidão, ou do gosto do sal, ou de uma dor, de tristeza, ou 

de alegria [...]. Esse seria, tão próximo quanto possível, um puramente monádico estado de 

sentimento. (CP 1.303 
467

. Sem grifos no original). 

                                                           
464 Em CP 1.333, por exemplo, um parágrafo de dificílima tradução, sobretudo em seu começo, Peirce diz: “Quanto ao prazer e à 

dor - que Kant e outros defenderam serem da essência do sentimento, seja meramente porque eles [Kant e outros] (e a parte do 

mundo psicológico à qual, nesse momento, tenho a presunção de me dirigir) usam a palavra “sentimento” para diferentes 

modificações de consciência, ou porque suas análises contêm falha em um ou outro ponto - nós certamente não pensamos que um 

sentimento não adulterado [unadulterated], caso possa ser isolado, tenha qualquer relação com dor ou prazer. Pois, em nossa 

opinião, se há alguma qualidade de sentimento comum a todas as experiências agradáveis [...], e outra qualidade de sentimento 

comum a tudo que é doloroso (o que estamos inclinados a duvidar, para dizer o mínimo), então, [...] uma é o sentimento de ser 

atraído, e a outra é esse de ser repelido pelo estado presente da experiência. [...] eles [prazer e dor] são sentimentos dos estados de 

vontade. Ora, talvez prazer e dor sejam nada além de nomes para o estado de ser atraído e para o de ser repelido pela experiência 

presente. [...] a dor indica uma atividade, e o prazer apenas uma passividade, a determinação de nosso ser volitivo.”  
465 Embora não identicamente, devido às disparidades em relação aos dois sistemas filosóficos (cf. páginas anteriores e cf. IBRI, 

2008).  
466 Acerca dessa consideração, Ibri recorda a diferença entre o realismo de Peirce e o nominalismo de Schopenhauer (já referida 

neste tópico), o qual não comportaria uma noção de Acaso real como surpreendedor do pensamento, negador das previsões, 

chocante contra a vontade prévia, ou contra o conhecimento prévio, o hábito ou a Lei (cf. tópico 2.2), ao ressaltar: “Dizemos 

parcialmente porque o determinismo Iluminista que acompanhou o idealismo alemão, do qual é exceção apenas Schelling, não 

poderia conceituar a acidentalidade do fato independente da vontade: não apenas agimos sobre o mundo provocando sua reação, 

como também ele age sobre nós, invadindo insolentemente a vida humana, quebrando a paz dos afetos ou denunciando como 

absurda nossa pretensão de tudo mediar racionalmente. Mas este reconhecimento do Acaso como força viva nos fenômenos 

requereria um realismo como pressuposto ontológico, algo que, uma vez mais excetuando Schelling, de Kant a Schopenhauer não 

se encontra no idealismo alemão, período da história com o qual Peirce dialogou intensamente.” (IBRI, 2011, p. 211). 
467 T. l. o.: “Imagine me to make and in a slumberous condition to have a vague, unobjectified, still less unsubjectified, sense of 

redness, or of salt taste, or of an ache, or of grief or joy, or of a prolonged musical note. That would be, as nearly as possible, a 

purely monadic state of feeling.” Optamos por traduzir slumberous por “letárgico”, no lugar de sonolento, como seria mais 

comum, considerando não a primeira, “prolongada inconsciência”, mas a segunda opção de significado para o termo, segundo o 

Caudas Aulete: “incapacidade de reagir e de expressar emoções; apatia, inércia e/ou desinteresse.” (Sem grifos no original). Pois 
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A partir do sentido primeiro de dor (ache) nessa última passagem, pode-se afirmar que, 

diferentemente do que dissera Schopenhauer (SCHOPENHAUER, 1969, book III, § 34, citado acima, neste 

tópico) a consciência contemplativa, em Peirce, não necessariamente exime da dor. Ademais, “Tal 

consciência poderia ser apenas [...] uma infinita dor [ache] de morte.” (CP 5.44, citado no tópico 3.1.2).  

Por um lado, a contemplação, na ciência, segundo Schopenhauer, se dá em um momento de 

libertação da interminável análise das causas e dos efeitos dos fenômenos do mundo (ou das coisas 

particulares), sendo marcada pela relação de “passagem do conhecimento comum das coisas particulares ao 

das ideias [...] mas deve ser vista como excepcional.” (SCHOPENHOUER, 2001. p. 186, citado acima neste 

tópico. Sem grifos no original). Dito de outro modo, o conhecimento tende a permanecer sujeito à vontade 

insaciável, sujeito às necessidades cotidianas ou à busca infinita, sem termo, das causas, e apenas se livra 

desse jugo, isto é, só mergulha na contemplação, excepcionalmente.  

Por outro lado, a contemplação, nas artes, para Schopenhauer, se estabelece sem a mesma 

excepcionalidade.  Salta a etapa da passagem “do conhecimento comum das coisas particulares”, (expressão 

extraída de Ibidem), subtrai o objeto fenomênico àquilo que o faz “fugir” de si mesmo, ou seja, a remissão às 

causas, à corrente do tempo e, assim, não busca conhecer o objeto como parte de um fluxo infinito de plurais 

causas e efeitos, no tempo e no espaço, mas insere o sujeito na essência atemporal e não espacial desse 

objeto, naquilo a que esse objeto particular equivale, imita, isto é, nas Ideias. As quais, em si mesmas, não 

estão no tempo e, logo, destituem-se de quaisquer relações com antecedentes ou subsequentes, e são 

singulares em relação à pluralidade de suas cópias fenomênicas. Ou seja, a contemplação, nas artes, introduz 

o sujeito nas ideias universais, eternas, e “representantes do todo”, de modo que comunicar essas formas ou 

ideias contempladas torna-se, então, a única finalidade das Artes:  

 

A arte reproduz as ideias eternas que concebeu por meio da contemplação pura, isto é, o 

essencial e o permanente de todos os fenômenos do mundo; [...] A sua origem única é o 

conhecimento das ideias; o seu fim único, a comunicação desse conhecimento. – Seguindo a 

corrente interminável das causas e dos efeitos, [...], a ciência encontra-se, em cada 

descoberta, reenviada sempre e sempre mais longe; para ela não existe nem termo nem 

satisfação completa [...]; a arte, pelo contrário, tem em todo lado seu termo. Com efeito, 

arranca o objeto da sua contemplação à corrente fugidia dos fenômenos; possui-o isolado 

perante si; e este objeto particular, que era na corrente dos fenômenos apenas uma parte 

insignificante e fugidia, torna-se para a arte, o representante do todo, o equivalente dessa 

pluralidade infinita que enche o tempo e o espaço. A arte agarra-se, por conseguinte, a este 

objeto particular; ela para [do verbo parar] a roda do tempo, para [preposição] ela as relações 

                                                                                                                                                                                                                   
a experiência puramente primeira, a contemplação, não depende da inconsciência, do sonhar, mas pode se dar em uma mente 

desperta, consciente, desde que preenchida por uma qualidade de sentimento vívida, presentemente contínua, sem reações e 

desinteressada de tudo o mais. 
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desaparecem; o seu objeto é apenas o essencial, a ideia. (SCHOPENHAUER, 1969, book III, 

§ 52 
468

. Sem grifos no original).  

 

As artes não dependem de representação real do mundo, são livres para criar, desvencilham-se de 

toda necessidade em relação a causas pretéritas ou quereres futuros (cf. IBRI, 2011), não se subordinam a 

quaisquer desejos e necessidades ordinárias e incessantes, mas inserirem os homens em momentos presentes, 

liberta-os da particularidade das coisas fenomênicas, sensíveis, e proporciona-os instantes de respiro, de 

descanso e de liberdade, em meio à sufocante escravidão querente e insaciável da vida cotidiana (cf. 

SCHOPENHAUER, 1969, book III). 

Se, por um lado, para Schopenhauer, as artes proporcionam esse modo privilegiado de contemplação 

(cf. SCHOPENHOUER, 1969, § 36), por abstraírem os homens das coisas particulares e os inserirem nas 

formas eternas, criadas imediatamente por aquela Vontade, a qual, conforme dito, em Schopenhauer, 

assumira o lugar da coisa em si kantiana, a música, por sua vez, constitui um modo privilegiado de arte 

(aguardar p. seguintes). A música insere o homem não no interior das formas, mas da própria Vontade 

cósmica em si mesma, a qual, conforme dito, corresponde a uma interioridade fomentadora (sem telos) das 

nunca plenamente realizadas aspirações humanas:  

 

Mas a música [...] é completamente independente do mundo fenomenal; ignora-o 

completamente [...] Ela não é, portanto, como as outras artes, uma reprodução das ideias, 

mas uma reprodução da vontade [...] ela exprime a presença do que é metafísico no universo 

físico, a coisa em si de cada fenômeno [...] a música nos fornece aquilo que antecede toda 

forma, o núcleo íntimo, o coração das coisas. (SCHOPENHAUER, 1969, book III, § 52 
469

) 

A música, portanto, expressa a essência verdadeira de todas as possíveis aspirações e 

disposições humanas, a, por assim dizer, alma interior delas. (SCHOPENHAUER, 2003, p. 

234).  

 

A contemplação musical conduz a uma Vontade oculta e interior a si mesma, imaterial, sem 

propósitos, una, exterior ao tempo 
470

, “desparticularizada”, total, livre (no sentido de não presa ou guiada 

por nenhum telos) e anterior às coisas, às existências, ao mundo de cujas possibilidades é gênese. Um mundo 

dolorosamente escravizado no permanente fluxo do tempo, no interminável fluir dos desejos, como recorda 

Ibri: 

 

                                                           
468 Tradução confrontada e mantida conforme à de Sá Correia em SCHOPENHAUER, 2001, p. 194.  
469 Tradução confrontada e mantida conforme à de IBRI, 2008, p. 228-229. 
470 “A melodia intervém até mesmo como parte integrante da harmonia, assim como esta naquela; e, como apenas assim, na 

plenitude das vozes, a música expressa o que intenta expressar, assim também a Vontade una e exterior ao tempo encontra sua 

objetivação perfeita somente na união completa de todos os graus que manifestam, em estádios cada vez mais nítidos, sua 

essência.” (SCHOPENHAUER, 2003, p. 239-240. Sem grifos no original). 
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A experiência da contemplação na música conduz a esta essência das coisas, aquilo que se 

oculta como Vontade, como pura interioridade primeira, aonde as possibilidades de mundo 

irão se desenhar. Schopenhauer, assim, torna a coisa em si uma instância na qual aparece [a] 

liberdade do humano por meio da arte em geral e, mais profundamente, da música em 

especial. Desta comunhão em que toda particularidade se dissolve, se exclui a existência, 

palco do desejo irrealizado que se transforma em permanente dor. (IBRI, 2008, p. 229). 

 

Não obstante, e em meio a uma análise dos componentes da música (tons, harmonia, intervalos, 

melodia, entre outros), Schopenhauer afirma que a música é uma arte experienciada exclusivamente no 

tempo (cf. SCHOPENHAUER, 1969, book 3; 2003, p. 228-241; cf. IBRI, 2014b, p. 19). A nosso ver, aqui, 

porém, Schopenhauer não se refere à apreciação da música em si, contemplativamente, do contrário não teria 

dito que quem é tomado pela contemplação “[...] é o sujeito [...] liberto da vontade, da dor e do tempo.” 

(SCHOPENHAUER, 1969, book III, § 34, citado acima, neste tópico). Na afirmação anterior, 

Schopenhauer, a nosso ver, está a empreender, conforme dito, ama análise cognoscente que reconhece, 

nomeia, diferentes elementos composicionais da música.  

A afirmação schopenhaueriana de que a música é experienciada no tempo, a nosso ver, ocorre em um 

contexto afeito ao que Hausman defende os recursos encontrados na música como “[...] presentes no que é 

intrinsecamente temporal.” (HAUSMAN, 1989, p. 155, citado no tópico anterior), embora os sons da música 

não estejam “[...] distribuídos espacialmente como são as cores e as formas de uma pintura.” (Ibidem). 

Valendo-se das classificações e nomenclaturas de Santaella (2005, caps. 3-4), poder-se-ia afirmar que, 

nessas passagens, Schopenhauer e Hausman não se referem à Primeiridade do “ouvir emotivamente”, mas à 

Terceiridade do “ouvir intelectualmente”, a qual “significa incorporar princípios lógicos que guiam a 

recepção da música.” (SANTAELLA, 2005, p. 82).  

Ibri, por sua vez, ao discorrer sobre a contemplação em Peirce, deixa em aberto (ironicamente ou 

não) a possibilidade de Schopenhauer (1969, book 3) ter se referido ao tempo na experiência musical não tão 

no sentido terceiro, de Chronos, quanto no primeiro, de Kairós (cf. IBRI, 2014b, especialmente, p. 7-10, 17-

19): “Quando Schopenhauer afirmou que a música era a arte exclusivamente experienciada no tempo, 

esqueceu-se, a meu ver, de dizer a que tempo se referia.” (IBRI, 2014b, p. 19).  

Tendo ou não “esquecido” de explicar a qual o tipo de tempo se relacionaria à experiência musical, o 

fato é que uma tal “experienciação no tempo”, em Schopenhauer, não se adequaria a uma possível 

contemplação musical, como este tópico sugere estar de acordo com a Primeiridade de Peirce (cf. 

SANTAELLA, 2005, p. 82ss). 
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Ora, visto que, conforme dito, a análise pormenorizada das possíveis aproximações e distâncias entre 

a contemplação em Schopenhauer e Peirce não constitui o escopo central desta Pesquisa 
471

, convém 

encerrar a presente sugestão (a partir de IBRI, 2008), acerca deste filósofo como um dos “[...] que têm 

chamado atenção para a capacidade da música para produzir estados de sentimento” (SANTAELLA, 2005, 

p. 82, citado acima, neste tópico), ecoando a recomendação schopenhaueriana para uma educação 
472

 que 

permita a fruição da música mais que qualquer arte, “já que nenhuma outra nos permite conhecer tão 

profundamente e imediatamente a essência do mundo” (SCHOPENHAUER, 2003, p. 240), mas de modo 

que “conhecer” e “a essência do mundo”, na referida fala, transfigurem-se, respectivamente, em 

“experienciar” e em “a gênese primeira de tudo”, em Peirce 
473

.  

Parece oportuno, então, retomar a proposta do tópico, sobre “a linguagem sonora na proximidade da 

Primeiridade, e a experiência de ouvir contemplativamente”, para concluir que:  

(1) A generalidade da linguagem, da fala, das representações, por exemplo, das próprias palavras que 

aqui foram metalinguisticamente usadas para referir-se à linguagem e à sonoridade, não são de natureza 

primeira, mas terceira (cf. SANTAELLA, 2005, cap. VI; cf. IBRI, 1996, p. 119; 2008, p. 232; 2011, p. 209-

219), pois representam uma coisa para uma consciência e, logo, são terceiras em relação a essa coisa e a essa 

consciência: “Terceiridade, como eu uso o termo, é apenas um sinônimo para Representação [...]” (CP 5.105 

474
).  

(2) Há, não obstante, um tipo de ouvir, descrito por Santaella (2005, sobretudo, p. 82-83), 

tangenciado por Schaeffer (1996) 
475

, e abordado por Schopenhauer (1969 ou 2001, cap. III; 2003, cap. 17 - 

apesar das diferenças em relação a Peirce, devido à distância entre o sistemas filosóficos dos autores; cf. 

IBRI, 2008), tão dominantemente qualitativo, sentimental (no sentido primeiro), presente, contínuo, ou seja, 

tão diligentemente tomador dos caracteres associados à contemplação no tópico anterior, que permite 

intitulá-lo: um ouvir contemplativo. 
476

  

                                                           
471 O interessado pode dar continuidade ao estímulo aqui recebido por meio de IBRI, 2008; SCHOPENHOUER, 1969, traduzido 

em SCHOPENHOUER, 2001 e, especialmente, em SCHOPENHOUER, 2003, com destaque para o capítulo 17 (p. 227-241), 

sobre a música, e em C. R. L. ALMEIDA, 2011. 
472 “Se, portanto, alguém opina que toda música variegada nada significa para ele, que só consegue fruir música dançante ou 

canção para cítara, isso é justamente carência de formação” (SCHOPENHOUER, 2003, p. 241). 
473 “Schelling e Peirce partilham o reconhecimento de toda gênese na unidade. Schopenhauer, de sua vez, toma a unidade como 

forma de acesso à gênese da coisa em si, a saber, a Vontade [...]”. (IBRI, 2008, p. 229).  
474 T. l. o. (confronta e mantida conforme à de IBRI, 1992, p. 15): “Thirdness, as I use the term, is only a synonym for 

Representation [...]”. 
475 E Bayle (1993), conforme nota acima, neste tópico. 
476 A quem interessar, indicamos que a música, Segundo Santaella (2005), propicia não apenas um tipo de ouvir ao qual 

atribuímos, aqui, o adjetivo “contemplativo”, mas, também, um tipo de dançar relativamente próximo da Primeiridade de Peirce 

(cf. SANTAELLA, 2005, p. 169-172). A autora (cf. 2005, p. 82) afirma que a dança não pode manifestar-se em pureza primeira 

pois essencialmente: “É existente, na medida em que seu ser não consiste em quaisquer qualidades, mas em seus efeitos.” (CP 

6.318). Não obstante, o ritmo musical, promotor da dança, aparece, não como genuinamente primeiro, mas como algo mais afeito 

à Primeiridade que outros componentes da música: “De fato não é difícil constatar que o ritmo está para a categoria da 
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 (3) Assim, a despeito da maioria dos exemplos fornecidos no tópico anterior, a experiência 

contemplativa de modo algum se inicia exclusivamente pelo sentido da visão (ou depende de qualquer 

sentido empírico, exterior, para iniciar-se). A contemplação não é a fusão da consciência a uma imagem 

visual, mas a uma qualidade de sentimento, e imagens podem, talvez, incitar menos a essa fusão que sons, 

músicas, e aromas (cf. CP 1.313-314, citados neste tópico).  

(4) Desse modo, conclui-se que há uma, e apenas uma, forma 
477

 geral que é “o verdadeiro 

representante psíquico da primeira categoria” (CP 5.44), a saber: a forma informe, meramente possível, 

desatualizada, inexistente, monádica, da qualidade de sentimento, ubiquamente presente na contemplação, 

quer essa experiência tenha sido estimulada pela visão, pela audição, pelo olfato, pela imaginação ou por 

qualquer sentimento interior a uma consciência, independente dos sentidos exteriores, conforme se ratificará 

no tópico seguinte.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                   
primeiridade, assim como a melodia está para a segundidade e a harmonia para a terceiridade.” (SANTAELLA, 2005, p. 22). 

Assim, Santaella indica a possibilidade de uma dança marcada por uma “acusmatitude”, a qual tira as vestes dos índices, 

reconverte as figuras sonoras à sua iconicidade quali-sígnia primeira através da fusão entre as vibrações físicas do som, da própria 

escuta, e as do corpo (cf. SANTAELLA, 2005, p. 142.). Conforme defende, também, Coelho de Souza, fundamentado na 

iconicidade semiótica de Peirce: “[...] os sons têm a capacidade de estimular, com grande eficiência, reações corporais por 

similaridade ao estímulo apresentado [...] Um pulso sonoro constante, principalmente em frequências baixas, pode estabelecer 

rapidamente uma ressonância com nossos ritmos corporais inconscientes e provocar alterações em nosso estado de percepção 

consciente. Isso poderia explicar as reações de transe hipnótico desencadeadas pela percussão nos rituais de candomblé” 

(COELHO DE SOUZA, 1994, p. 33). Segundo Santaella, em situações como essa, descritas por Coelho de Souza, há uma fusão 

consciência-som na qual até mesmo o ritmo deixa de ser percebido enquanto existente (segundo): “[...] nem poderíamos falar na 

existência do ritmo [...] o pensamento tenderá a se converter em puro ritmo, na dança dos sentidos interiores: intraduzível, nem 

audível, nem visível, mas puro movimento de ideias imaterializadas, fluxo sem refluxos, lusco-fusco, avanços e recuos de ideias 

não repetíveis, associações de quase formas, nascedouro do pensamento na iminência de adquirir uma forma.” (SANTAELLA, 

2005, p.171). 
477 “forma” não no sentido aristotélico, definido, específico, do termo “forma” (morphé); tampouco no sentido conceitual, também 

definido, da ideia (eidos) ou do universal (catolon) platônico. Trata-se da forma informe, indefinida, potencial, indeterminada das 

qualidades de sentimento, conforme a sequência do texto.  
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3.1.4. Em suma: simplesmente a qualidade de sentimento na contemplação 

 

Por mais instigante que seja o contexto da complexidade filosófica, vez em quando a gente 

se cansa dele. O jardim é o lugar da contemplação, e a contemplação não é outra coisa senão 

o descanso do pensamento. É por isso que vez em quando a alma grita pela necessidade de 

silenciar-se. Grita pelo direito de cessar as perguntas, de interromper, ainda que 

temporariamente, a produção de respostas. O amor não seria isso, meu jovem Alfredo, o 

conforto da contemplação mística que o outro nos desperta? 
478

 Sei que não é fácil 

compreender isso. A contemplação não pertence aos territórios da inteligência. Pertence aos 

da sabedoria 
479

. Eu também já perdi muito tempo correndo atrás de perguntas e respostas. 

Hoje eu espero que elas me venham naturalmente. Descobri que a contemplação minimiza as 

ansiedades que antes me roubavam a alegria. [...] Não foi isso que fez Clara com você? 

Talvez pela primeira vez na vida você tenha esquecido sua obsessão pelas metas futuras, 

pelo sucesso que ainda habita o amanhã, pelo reconhecimento que você tanto espera receber. 

Por quê? É simples. Porque no tempo em que Clara permaneceu ao seu lado, o presente 

prevaleceu. [...] Antes de Clara chegar, o seu tempo desejado era o futuro. Clara começou a 

lhe curar dos exageros deste desejo. [...] Depois dela você compreendeu que só a Filosofia 

não basta para lhe preencher o coração. (MELO, Fábio de. 2011, p. 25-27).  

 

Nessa epígrafe, extraída do romance Tempo de Esperas, Fábio de Melo faz algumas considerações 

que se adéquam à filosofia de Peirce (embora, em alguns instantes, com diferenças de vocabulário), as quais 

se mostram enriquecedoramente ilustrativas à sinóptica explanação deste tópico. Espera-se que, de posse das 

ferramentas oferecidas até aqui, sobre o tema da contemplação em Peirce, o leitor dê conta de, sem 

dificuldades, na passagem acima, reconhecer a afeição, em relação a Peirce, de trechos como: (1) “a 

contemplação não é outra coisa senão o descanso do pensamento”, e “A contemplação não pertence aos 

territórios da inteligência. Pertence aos da sabedoria”; onde a contemplação estaria para a Primeiridade, para 

o sabor do saber (conforme a afinidade etimológica entre esses dois termos, discorrida em nota na 

Introdução desta Pesquisa), enquanto “pensamento” e “inteligência” estariam para as perguntas e respostas 

da Terceiridade, para o universo cognitivo, medianeiro (cf. tópicos 2.1 e 3.1.2); (2) o silenciar-se para 

contemplar (cf. PEIRCE apud BRENT, 1998, p. 19; IBRI, 1996, p. 120, citados no tópico anterior 
480

); (3) o 

prevalecer do presente e, logo, o desfazer-se de ansiedades, obsessões e interesses em recompensas ou 

quaisquer “habitações futuras” (expressão extraída da referida epígrafe).  

                                                           
478 Embora sem referir-se diretamente à contemplação, ao descrever a experiência de ouvir sob a modalidade da emoção, a mais 

afeita à Primeiridade, Santaella afirma que “Nesses instantes privilegiados, chegamos muito perto da vulnerabilidade do amor. 

Amor em estado puro, amor que não pede retorno e que melhor se expressa na forma mais simples, aberta e grata do amor pela 

vida.” (SANTTAELLA, 2005, p. 82). Acerca da relação entre Primeiridade e amor, conferir, também, “agapismo” em PEIRCE, 

2010a e 2010b; IBRI, 2005 e 2013.  
479 Aqui parece pressuposta a distinção empreendida pelo filósofo espanhol Fernando Savater (2001, p. 5ss – citando Ortega y 

Gasset), entre informação, conhecimento e sabedoria, na qual, grosso modo, “sofia”, isto é, “sabedoria”, refere-se às decisões 

refletidas que visam um caminho para o bem viver; “Conhecimento” refere-se à ciência das causas, sem vínculo necessário com o 

bem comum; e “informação” trata de dados adquiridos pelo uso da memória, sem o compromisso com a busca das causas. 
480 Ver, também, a questão do silêncio de si na escuta acusmática em SCHAEFFER, 1996, p. 91, e BAYLE, 1993, p. 74, ambos 

citados no tópico anterior, no corpo do texto ou em nota. 



148 

 

Neste tópico, sublinhar-se-ão as qualidades de sentimentos imediata (sem mediações) e 

instantaneamente (presentes, sem preocupações futuras ou reconhecimentos proporcionados por memórias 

passadas) constituidoras da contemplação. Qualidades de sentimentos cuja evanescência, cujo ser volátil, 

frágil, em si mesmo, desvanece, evapora, se desfaz, “é roubado” (expressão extraída de MELO, 2011, p. 26, 

citado como epígrafe deste tópico) por qualquer toque de remissão ao futuro, de ansiedade. 

Recorde-se que Peirce defende que o “eu” nasce na experiência imediata, instantânea e dual, isto é, 

bruta, dura (hard), crua ou cruel e muitas vezes dolorosa, da negação do não-eu, na Segundidade (cf. tópicos 

2.1, 3.1.2), e não sob as reflexões meditativas e mediáticas, “cogitativas”, da razão cartesiana, metódica, 

cronológica, previdente, planejadora, terceira (Ibidem). Ao ponto de termos a “[...] noção, de sermos tais 

quais as outras coisas nos moldam [...]” (CP 1.324, citado no tópico 2.2), ou seja, ao ponto de o “eu” definir-

se, constituir sua existência, na experienciação dessas relações diádicas, desconfortáveis, circunstanciais, 

limitadoras, do senso de exterioridade, do choque segundo da realidade (Ibidem). Embora citando a 

historicidade de Ortega e Gasset, e não a imediatidade existencial e segunda de Peirce, Melo, na voz da 

personagem Abner (professor Doutor em Filosofia), parece haver compreendido algo similar:      

 

[...] você tem a possibilidade de olhar-se sem os subterfúgios de seus muitos planos. A 

realidade é crua. Vez em quando a vida nos prega essa peça. Os recursos que até então 

cobriam e ofereciam abrigo à nossa fragilidade, de repente são cruelmente retirados. [...] 

Tudo o que nos envolve, de alguma forma, define-nos. Recorda-se da antropologia filosófica 

de Ortega e Gasset? O filósofo espanhol dizia: “Eu sou eu e minhas circunstâncias”. [...] É 

na trama instável das circunstâncias históricas que o “eu” é nascido. (MELO, Fábio de. 2011, 

p. 28-29. Sem grifos no original). 

 

Na passagem a seguir, Melo, a nosso ver, de um modo afeito à filosofia de Peirce (cf. tópicos 1.4, 

2.1, 3.1.2, e obras citadas nesses tópicos, especialmente, PEIRCE, 2003; IBRI, 1992 e 2002b; MAYORGA, 

2013, STEWART, 2000; SANTAELLA, 2000 e 2004), parece haver compreendido que: (1) a essência da 

beleza e, por conseguinte, do que baliza a busca do bem, do justo e do verdadeiro (Ibidem, sobretudo, 

STEWART, 2000), reside no apresentar-se sem partes, de modo simples, total, contínuo, positivo, imediato, 

original, vívido, fresco, monádico, primeiro, sendo só o que é, em presentidade (Ibidem, sobretudo, IBRI, 

2002b); (2) pessoas viciadas em conhecimento, em mediações, em complexidades, em raciocinar, “inteligir”, 

pensar, e que não dão espaço à contemplação, tendem a ser menos felizes (cf. tópico 3.1.2) 
481

; (3) o 

desserviço das dúvidas, complexidades, reflexões, mediações ou meditações fictícias, cartesianas, isto é, que 

                                                           
481 Além das breves considerações do tópico 3.1.2, sobre contemplação e felicidade, pessoas que não abrem espaço à 

contemplação talvez tendam a serem menos felizes, também, por haverem cortado a Primeiridade de suas vidas e, desse modo, 

mutilado um terço de seus próprios seres, os quais, assim como o cosmos, são triadicamente constituídos (Comentário nosso, 

inspirado em Ibidem, principalmente, nas doutrinas do Idealismo Objetivo e do Sinequismo, e no texto contido em PEIRCE, 

2003). 
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não afetam real e pragmaticamente à conduta, que não geram de fato mudança no trajeto da vida cotidiana, 

complexidades produzidas sem o choque dual, real e bruto da Segundidade (Ibidem, especialmente, IBRI, 

1992, caps. 1 e 6; SANTAELLA, 2000 e 2004):  

  

[...] tudo o que é belo tende a ser simples. Afirmação generalizante? Não sei. O que sei é que 

a beleza anda de braços dados com a simplicidade. Basta observar a lógica silenciosa que 

prevalece nos jardins 
482

. Vida que se ocupa de ser só o que é. Não há conflito nas bromélias, 

não há angústia nas rosas, nem ansiedade nos jasmins. [...] Não há desperdício de forças, 

nem há dispersão de energias. Tudo concorre para a realização do instante. De forma simples 

e original. Não sei se há alguma novidade nisso que vou lhe dizer, mas não me importo em 

repetir essa verdade, afinal há sempre um jeito novo de escutar o que é velho. Simplicidade é 

um conceito que nos remete ao estado mais puro da realidade. Talvez seja por isso que as 

pessoas simples sejam mestras em alcançar a felicidade com poucos recursos. Elas fazem 

uma experiência direta da vida. Deixam-se afetar por tudo o que é vivo, e não perdem tempo 

com complexidades que não alterarão a vida que precisa ser vivida. (MELO, Fábio de. 2011, 

p. 30). 

 

Melo deixa entender que pessoas demasiadas cognitivas, demasiadas habituais, privadas da 

contemplação, tornam-se ressequidas de sentimento, de afetos, e, ao experienciarem uma gota de repousante 

orvalho contemplativo, de sentimento presentemente vívido, trocam feixes de mórbidas ideias, de exaustivas 

argumentações, por mais daquela experiência. Na obra de Melo, esse fenômeno é retratado pelo abandono de 

Alfredo (estudante de Filosofia) por parte de Clara, a qual se cativara pela simplicidade silenciosa do gesto 

de um florista:  

  

[...] O amor da sua vida foi levado por um vendedor de flores. Seu discurso inteligente, sua 

boa conversa não foram mais convincentes que uma rosa vermelha, ofertada em um fim de 

tarde, quando a vida era outono e os corações estavam desprevenidos. Presumo que o 

vendedor não disse muitas coisas. Apenas sorriu com simplicidade e entregou à Clara uma 

rosa recém-colhida. O seu banquete, o de Platão, as iguarias de suas ideias não representaram 

muita coisa diante da rosa vermelha. (MELO, Fábio de. 2011, p. 30). 

 

Assim, Melo profere uma advertência que deveria ser preventivamente ressoada a todo que adentra 

ao academicismo: aquele que não contempla expõe-se ao risco de sufocar o coração, de relegar à 

mendicância a própria sentimentalidade, pelas mãos da razão, da racionalidade. Incorre na ilusão de tentar 

compensar sua lacuna de afeto presentemente sentido através da arbitrária e exagerada dedicação aos 

estudos, à aquisição de informações e de títulos; utilizando o vocabulário de Peirce: através de o demasiado 

estender-se da Terceiridade sobre áreas outrora ocupadas pela Primeiridade: 

  

                                                           
482 A nosso ver, Peirce talvez dissesse que Estética, antes de qualquer Lógica, prevalece nos jardins. 
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Já vi muita gente perder a si mesma 
483

. Gente que construiu uma carreira sem para ela ter 

aptidão, só para preencher lacunas afetivas. Gente que acumulou títulos e mais títulos, 

quando na verdade só desejava um amor para amar. Diante da frustração de não ser amado, 

muita gente reage assim. Refugia-se na vida intelectual, reveste-se de arrogância acadêmica 

e vive como se não tivesse um coração [...]. Minha procura pela verdade filosófica nem 

sempre foi por ela mesma. Não ansiava à verdade pela verdade. O motivo que me movia era 

escuso. No fundo no fundo, eu ansiava era pela vaidade do reconhecimento. O que eu queria 

era a admiração, o afeto, o cortejo. Passava boa parte de meu tempo fazendo pesquisas que 

depois me rendessem temporários lustres no ego. Lamentável, não é mesmo?  (MELO, Fábio 

de. 2011, p. 27-28). 

 

Recorde-se: a qualidade de sentimento, na contemplação, em Peirce, não precisa ser de alegria, mas 

pode corresponder a “uma infinita dor de morte” (expressão extraída de CP 5.44, citado no tópico anterior), 

desde que essa dor assuma ou se funda ubiquamente a uma consciência fazendo-a desaperceber-se de si 

própria (cf. tópico anterior). Ora, eis o caminho sugerido por Melo para a dissolução da dor da perda: não 

tentar negar essa dor, não lutar ou chocar-se (segundamente) contra ela, não dispensar energias querendo que 

ela ali não estivesse, pois isso negrita sua existência, a torna cada vez mais forte, reagente, resistente, real e 

insistente. A princípio, é preciso tão somente acolhê-la, vivenciá-la em plenitude, em simplicidade, em 

presentidade, em contemplação (primeiramente). Despido de toda instrumentação racional, de todo o aparato 

cognitivo do pensamento (da Terceiridade), da Filosofia:  

  

Eu não a busco [à dor], mas, quando ela chega, ofereço-lhe um café, olho nos seus olhos para 

que cesse o medo e depois me empenho em deixar que fique o tempo necessário, até que se 

dissolva por si só [...]. Quando acolhida, a dor se dissipa aos poucos, e, de maneira incrível e 

surpreendente, o que parecia ser tão definitivo transforma-se em matéria transitória. Pode 

parecer-lhe estranho, mas eu prefiro que ela se acomode na sala. Se eu não permito que ela 

entre, ela fica batendo na minha janela, dia e noite, impedindo-me o sono. Eu poderia muito 

bem ter escolhido lidar com ela a partir de todo o instrumental filosófico que tenho à minha 

disposição. Foram anos e anos ensinando a milenar arte de arquitetar o pensamento, mas 

descobri que não era o melhor caminho. Filosofar sobre a dor não ameniza o seu poder, ao 

passo que acolhê-la com simplicidade, isso sim faz sentido. [...] muito mais que receber 

respostas para sua dor, do que você verdadeiramente precisa é aprender a perder. (MELO, 

Fábio de. 2011, p. 31-32). 

 

Apenas após esse primeiro tempo sem tempo, imediato, presente, de luto, de acolher sem reservas, de olhar 

nos olhos e presentemente contemplar à dor, é que o autor sugere o remédio terceiro da análise, da reflexão, na 

tentativa de dissolver o que restara da dor posicionando-a no fluxo do tempo, através da mediação, do conhecimento, 

de perscrutar seus mecanismos ou causas com o propósito de minimizar-lhe o estrago das consequências:  

 

Não estou dizendo que abro mão de refletir sobre meus dilemas [...] (Ibidem, p. 32). Ou 

aprendia [com a dor], ou morreria com ela. Resolvi aprender. Desde então, minha dor é 

                                                           
483 É óbvio que não se trata, aqui, do perder-se do ego na contemplação, conforme discorrido no tópico anterior. 
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minha companheira, minha mestra, minha parceira. Deixou de ser minha inimiga no 

momento em que eu a olhei nos olhos e aceitei conhecê-la com mais propriedade. Quis 

entrar nos mistérios de seus mecanismos com o intuito de poder administrar melhor as suas 

consequências. (Ibidem, p. 31). 

 

O tópico anterior já mencionou, brevemente, que a essência da contemplação não reside em um olhar 

(tampouco, ouvir, ou em qualquer outro sentido exterior) empírico, mas na ausência de coisas individuais 

(ou existentes), percebidas (ou distinguidas) em uma experiência “in totum” 
484

, monádica, contínua, isto é, 

sem interrupções, alterações, mudanças, choques, resistências, a exemplo do não empírico saborear de “uma 

bela demonstração matemática” (cf. CP 1.304, citado logo após o § seguinte). Convém, não obstante, 

analisar mais algumas passagens nas quais Peirce refere-se à contemplação, a fim de consolidar a proposta 

dessa Pesquisa, qual seja, a de que a contemplação consiste em uma experiência pura, genuína, de encontro 

dos caracteres subsumidos à Primeiridade, uma experiência heurística para o entendimento dessa categoria.  

Para tal fim, convém perguntar: o que, na experiência contemplativa, se funde à consciência de modo 

imediato, total, despercebido, desatualizado, isto é, meramente potencial; desconhecido, contínuo, ilimitado, 

livre, indiferente e dessemelhante, monádico, isto é, único, em si mesmo, presente, ou, sem relação, sequer 

com o tempo, conforme tal experiência fora descrita nesta Pesquisa? É Peirce quem responde: 

  

Entre os fanerons, há certas qualidades de sentimento tais como a cor da magenta, o perfume 

da attar [essência de rosas], o som do silvo de um trem, o sabor do quinino, a qualidade da 

emoção ao se contemplar uma bela demonstração matemática, a qualidade de sentimento do 

amor, etc. (CP 1.304 
485

. Grifos nossos). 
486

 

 

Essa última citação, por um lado, comprova o que se dissera brevemente no tópico anterior, acerca de 

a experiência contemplativa, para iniciar-se, não depender de quaisquer sentidos exteriores, empíricos, pois, 

se, por um lado, “a cor da magenta, o perfume da attar, o som do silvo de um trem e o sabor do quinino” 

referem-se a qualidades experienciadas, respectivamente, através dos sentidos da visão, do olfato, da audição 

e do paladar, a percepção sensorial não rege a experiência da “qualidade de sentimento do amor”, tampouco, 

a de “se contemplar uma bela demonstração matemática” (trechos retirados de Ibidem), pois, conforme dito 

no capítulo 1, a “Matemática é a mais abstrata de todas as ciências. Por ela não fazer observações externas 

                                                           
484 Expressão latina que significa: total, do todo, em totalidade. 
485 Tradução livre do original: “Among phanerons there are certain qualities of feeling, such as the color of magenta, the odor of 

attar, the sound of a railway whistle, the taste of quinine, the quality of the emotion upon contemplating a fine mathematical 

demonstration, the quality of feeling of love, etc.” Trad. confrontada à de IBRI, 1992, p. 10. 
486 “Magenta” é um tipo de lilás. “Quinino” (ou quinina) é um pó branco extraído da casca da árvore de mesmo nome, de sabor 

amargo, com propriedades antitérmicas e analgésicas, utilizado na produção da água com gás industrializada e no combate à febre 

malárica. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Antit%C3%A9rmicas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Analg%C3%A9sicas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A1ria
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[...]” (CP 3.428 
487

). Ela é “O estudo do que é verdadeiro quanto ao estado de coisas possível.” (CP 4.233 

488
). De modo que, em uma “bela demonstração matemática” (expressão extraída de CP 1.304, citado logo 

acima), “Estamos lidando apenas com a matéria da experiência possível – experiência na plena acepção do 

termo, não meramente como alguma coisa que afeta os sentidos [...]” (CP 6.40 
489

). Aliás, conforme dito em 

3.1:  

 

Por experiência deve-se entender o produto mental inteiro. [...] dizer relacionar-se todo nosso 

conhecimento meramente à percepção sensível é dizer que nada podemos saber – nem 

mesmo equivocadamente – acerca de assuntos mais elevados, como honra, aspirações e 

amor. (CP 6.492 
490

. Sem grifos no original).  

 

Por outro lado, aquela mesma passagem (CP 1.304, na p. acima) ratifica que, caso a contemplação, a 

fusão qualidade-consciência (quale-consciência) seja iniciada pela visão, esta pode advir de “olhos normais 

ou imaginários” (expressão extraída de CP 6.222), pode partir tanto do que parece estar fora quando do que 

parece vir de dentro da consciência 
491

. Por isso, ao recordar um aspecto comum entre a Matemática e a 

Fenomenologia, qual seja, “Ambas essas ciências estão, dentro do quadro classificatório das ciências 

segundo Peirce, isentas de referência objetual a uma realidade.” (IBRI, 2001, p. 70), Ibri afirma que o 

método observacional da Fenomenologia “[...] deve advir da Matemática em um sentido interessante que 

inclui, também, a capacidade de contemplação do matemático para suas próprias construções, constituídas 

pelo que Peirce denomina diagramas [...]” (Ibidem. Grifos nossos) 
492

 e lembra que, segundo Peirce: “O ato 

de inferência consiste [...] na construção na imaginação de um tipo de diagrama ou imagem [...] no qual, por 

manipulação mental e contemplação, as relações que não foram notadas são descobertas.” (Peirce 
493

 apud 

IBRI, 2001, p. 70. Grifos nossos). 

A “Qualidade de Sentimento”, no título deste tópico, já fora tratada nos tópicos anteriores, à medida 

que “sentimento” e “qualidade”, no contexto da Primeiridade, são termos afins:  

 

                                                           
487 Tradução livre do original: “Mathematics is the most abstract of all the sciences. For it makes no external observations […]”. 
488 T. l. o.: “Mathematics is the study of what is true of hypothetical states of things.” 
489 T. l. o.: “We are dealing only with the matter of possible experience -- experience in the full acceptation of the term as 

something not merely affecting the senses [...]”. Tradução confrontada e mantida idêntica à de IBRI, 1992, p. 28. 
490 Para o texto original, ver a primeira vez que essa passagem foi citada nesta Pesquisa. 
491 Conferir, em PEIRCE, 2003, o contexto da expressão, (1) “Com teus olhos abertos, acorda para o que está à volta ou dentro de 

ti [...]” (CP 6.461). 
492 Na sequência do texto, Ibri (2001, p. 70) recorda brevemente o capítulo 4 de sua tese de Doutorado (1994; publicado como 

2006b, vide bibliografia), no qual relaciona a atemporalidade e a heurística da experiência de contemplação, tal qual abordada 

nesta Pesquisa, à contemplação diagramática, como condição de possibilidade de novas descobertas na Matemática. Trata-se, 

conforme admite o autor, de questão “suficientemente complexa” para que fosse abordada no estreito espaço daquele artigo (IBRI, 

2001, p. 70). De modo que, também nós, caso pretendêssemos nos aventurar sobre a questão, provavelmente necessitaríamos de 

um novo tópico para esta já extensa Pesquisa.  
493 A publicação omitira a nota final de número 14, na qual deveria constar a referência a essa passagem.  
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[...] o sentimento é simplesmente uma qualidade de consciência imediata. (CP 1.307 
494

). 

[Também:] [...] Ele [alguém] pode, é verdade, reconhecer que estava, naquele instante, 

olhando, por exemplo, para uma espécie de vermelho-chumbo, e deve ter visto que essa cor, 

a qual ele percebe, é algo positivo e sui generis, da natureza do sentimento. [...] Pois nós já 

vimos que sentimento é nada, apenas uma qualidade [...]. Nós podemos, isso é verdade, ver 

que um sentimento, em geral, é, por exemplo, como este ou aquele vermelho.  [...] Assim, se 

você percebe que, no instante em questão, deve ter estado a olhar para uma dada amostra de 

vermelho-chumbo, você sabe que essa cor tem algumas semelhanças com o seu sentimento 

naquele instante. (CP 1.310 
495

. Grifos nossos). Ao invés da familiar divisão de Tetens ou 

Kant, que fazem prazer-dor, cognição e vontade as três categorias de fenômeno mental, nós 

temos sentimento ou qualidade, ação de oposição e pensamento sintético. (Em CP 1.350 
496

. 

Sem grifos no original). 
497

 

 

Talvez alguém possa defender que o termo “sentimento” é mais afeito à Primeiridade no ambiente da 

fenomenologia, da consciência, da mente (sem o sentido cosmológico ampliado), como pode parecer, por 

exemplo, a partir dos estudos isolados de CP 1.332 e do tópico 2.1 desta Pesquisa, e que “qualidade” seria 

um termo mais apropriado à Primeiridade no âmbito da Metafísica, como pode parecer, por exemplo, pelo 

estudo isolado do tópico 2.2 desta Pesquisa. Todavia, onde há qualidades metafísicas, impregnadas na 

variedade da realidade exterior pelo livre princípio do Acaso, ali se encontra, em igual medida, sentimento, 

como um lado interior dessa realidade: “Onde quer que a espontaneidade do acaso seja encontrada, lá existe 

sentimento na mesma proporção. De fato, acaso nada é senão o aspecto externo daquilo que em si mesmo é 

sentimento.” (CP 6.265 
498

) 
499

.  

Por outro lado, o que há de comum, de unidade, qual o “pano de fundo”, qual o elemento único que 

subjaz tanto à espontânea, inumerável, pouco percebida, e geralmente não nomeada variedade da Natureza 

(cf. IBRI, 2011), quanto à variedade das qualidades de sentimento, as quais, quando exteriorizadas para a 

mente cognitiva, podem ser reunidas em nomes, mas, em si mesmas, internamente, não são idênticas a 

nenhuma outra 
500

 (cf. CP 1.304, 332-333, 318; cf. tópico 2.1)? Peirce responde: a unidade do quale-

                                                           
494 T. l. o.: “[...] the feeling is simply a quality of immediate consciousness.” 
495 T. l. o.: “He can, it is true, recognize that he was at that time, for example, looking at a specimen of red-lead, and must have 

seen that color, which, he perceives, is something positive and sui generis, of the nature of feeling. [...] For we have seen already 

that feeling is nothing but a quality [...].We can, it is true, see what a feeling in general is like; that, for example, this or that red is 

a feeling [...]. Thus, if you perceive that you must at the instant in question have been looking at a given specimen of red-lead, you 

know that that color has some resemblance to your feeling at that instant.”  
496 T. l. o.: “Instead of the familiar division of Tetens or Kant which makes pleasure-pain, cognition, and volition the three 

categories of mental phenomena, we have feeling or quality, the action of opposition, and synthetic thought.” 
497 Conferir, também, CP 1.304-319. 
498 T. l. o.: “Wherever chance-spontaneity is found, there in the same proportion feeling exists. In fact, chance is but the outward 

aspect of that which within itself is feeling.” Tradução confrontada e mantida idêntica à de IBRI, 2005, p. 192.  
499 Também: “[...] a primeiridade ou mônada é o começo, correspondendo às noções de acaso, indeterminação, vagueza, 

indefinição, possibilidade, originalidade irresponsável e livre, espontaneidade, frescor, potencialidade, presentidade, 

imediaticidade, qualidade, sentimento.” (SANTAELLA, 2005, p. 36). Ainda: “A primeiridade e o acaso correspondem àquela 

liberdade da mente para experienciar os sentimentos mais íntimos em relação às coisas, livres de qualquer imposição, únicos no 

momento em que aparecem e sempre diversos de qualquer outro.” (GHIZZI, 2014, p. 50). 
500 Se pararmos para pensar, por exemplo, em um pomar de laranjeiras, nenhum formato de copa, galho, nervura de folha é 

perfeitamente idêntico a outro. Da mesma forma, nas qualidades de sentimento reunidas, por exemplo, sob o nome de “paixão”, 
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elemento, isto é, a qualidade natural ou cósmica que, por constituir-se da mesma natureza mental ou eidética 

do sentimento e da consciência (cf. Idealismo Objetivo e Sinequismo – nota 87), encontra-se contemplada, 

isto é, fundida, unida, sentida em presentidade contínua, ou tornada um só elemento com a consciência (cf. 

IBRI, 2005): “[...] aquele mesmo elemento lógico da experiência, o quale-elemento que aparece 

internamente como unidade, quando visto pelo lado exterior, o é como variedade.” (CP 6.236 
501

).  

Nessa unidade da contemplação não há ato, mas, há sentimento, há potência, pois, conforme dito, 

sentimentos e qualidades, em si, não atualizadas em nenhum objeto individual, equivalem a meras 

possibilidades de se objetificarem, de existirem de fato (cf. CP 1.310, citado acima, neste tópico; cf. tópicos 

2.1 e 3.1.3). Dito de outro modo, visto que a consciência contemplativa é nada além de um sentir, ou, que 

nela não há nada senão um sentimento (cf. CP 1.318, citado à frente, neste tópico), a contemplação 

corresponde a um mero estado potencial, germinal, isto é, a continuum de possibilidades, pois, “[...] 

sentimento é nada, apenas uma qualidade [...] isto é, mera possibilidade.” (CP 1.310 
502

. Sem grifos no 

original).  

Ora, esse continuum de possibilidades, esse estado germinal livremente criativo, acessado pela 

experiência de contemplação, é a forma lógica não apenas da Primeiridade no âmbito da Fenomenologia do 

autor (cf. tópico 2.1), mas também, do princípio ontológico ou da unidade metafísica primeira intitulada 

Acaso (cf. tópico 2.2), responsável pela singularidade no mundo:  

  

Peirce irá afirmar que esta experiência [a de contemplação] revela a presença da unidade na 

diversidade – esta parece ser o lado exterior daquela [...] Assim, a experiência de 

primeiridade aparece por um lado interior, como contemplação, como puro qualisigno, como 

um continuum no qual se indiferenciam sujeito e objeto. De sua vez, pela sua face exterior, 

esta experiência viabiliza-se quando um olhar, esforçando-se por despir-se de conceitos e de 

memória, puder perceber tudo aquilo que é singular no mundo, aquilo que propriamente não 

pode integrar classes, não partilha predicados comuns com possíveis objetos que 

pretensamente se lhe assemelham e que, por todas estas razões, é assim primeiro. (IBRI, 

2008, p. 231-232) 

 

Se as qualidades são “da natureza do sentimento” (cf. 1.310, citado acima, neste tópico), embora 

possam se manifestar em experiências segundas, inerentes a, impregnadas em, “objetificadas”, ou, a 

constituírem singularmente os objetos existentes (cf. CP 1.304 e CP 1.303, já citados nesta Pesquisa; cf. CP 

                                                                                                                                                                                                                   
nenhuma é perfeitamente idêntica à outra. O que sentimos na primeira vez que nos apaixonamos não foi idêntico ao que 

experienciamos na segunda vez, tampouco o será em qualquer outra. O mesmo vale para os nomes “alegria”, “sofrimento”, 

“saudade”, “tristeza”, etc. 
501  T. l. o.: “And thus it is that that very same logical element of experience, the quale-element, which appears upon the inside as 

unity, when viewed from the outside is seen as variety. Tradução confrontada e mantida idêntica à de IBRI, 2005, p. 192. Embora 

Ibri remeta essa passagem a CP 6.231, em nossa versão dos CP (cf. Bibliografia), a referida fala consta em CP 6.236.  
502 “For we have seen already that feeling is nothing but a quality [...]: it is a mere possibility.” Conferir, também, a possibilidade 

como forma lógica da Primeiridade, no tópico 2.1. 
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1.545-560), “em si mesmas, assim como contempladas” (expressões extraídas de CP 1.318, citado na p. 

seguinte), cada qualidade é primeira, ou seja, é o que é, positivamente, sem referências, sem dualidades (cf. 

tópico 2.1) 
503

. De modo que se pode afirmar, a partir desse segundo caso, que na contemplação não existe 

nada, isto é, a qualidade de sentimento fundida à consciência não guarda quaisquer relações duais que lhe 

confiram existência (cf. conceito de existência em Ibidem) 
504

.  

Desse modo, a contemplação promove um encontro entre as formas lógicas da Primeiridade na 

Fenomenologia (tópico 2.1) e na Metafísica (tópico 2.2). Eis uma questão cuja espantosa profundidade não 

permite, ainda, aos limites desta Pesquisa (e do Pesquisador), nada além de um breve apontamento: na 

contemplação da diversidade sem nome da Natureza (cf. IBRI, 2011), uma qualidade de sentimento (ou um 

amálgama dessas qualidades) traz à consciência uma unidade na qual nada (nem sequer essa própria 

consciência) se encontra em ato, isto é, em relações duais, resistentes, existentes. De modo que a 

contemplação permite, então, acessar um pano de fundo de natureza interior, anterior e cosmicamente 

originária de toda existência (aguardar demais referências na conclusão deste tópico). 

Se nada existe, de fato, realmente, segundamente no interior da contemplação, o que há nela, a que 

ele corresponde? Confirme dito, apenas a uma qualidade de sentimento, a qual nada é de fato ou em ato, a 

qual não existe, não obstante, antecede e gesta, em seu interior, a possibilidade de todas as existências. No 

todo sem partes da contemplação, pode-se dizer que uma qualidade de sentimento tomou a consciência e fez-

se um com ela, ou vice-versa, ou, ainda, tomou total ou conjuntamente a atenção 
505

 e expulsou tudo o mais 

da consciência inteira e imediata: 

 

Contemplar qualquer coisa por si mesma, o que quer que possa ser assim contemplado. 

Atender ao todo e pôr as partes todas juntas fora da atenção. 
506

. [...] em sua consciência, 

nesse momento, não haveria nada, apenas uma qualidade de sentimento. Essa qualidade de 

sentimento, em si mesma, assim como contemplada, não teria partes. [...] Visto que [ou 

Desde que] isso é verdadeiro sobre o que quer que contemplemos, por mais complexo que 

possa ser o objeto, segue-se que não há nada mais em uma consciência imediata. Ser [ou 

Estar] consciente é nada além do que sentir. (CP 1.318 
507

. Sem grifos no original). 

                                                           
503 Conforme dito no início, este tópico possui caráter sinóptico, logo, é natural que alguns temas venham novamente à tona. 
504 Ao ponto de Peirce sequer falar em duas coisas distintas, uma consciência e uma qualidade, mas defender a possibilidade de 

que “[...] uma consciência cuja vida inteira - seja de modo bem acordada, sonolenta ou sonhando - deva consistir em 

absolutamente nada além de uma cor violeta, ou um mau cheiro de repolho podre.” (CP 1.304, já cita nesta Pesquisa). 
505 Trata-se, na passagem a seguir, não daquela (já mencionada nesta Pesquisa) atenção transitiva, isto é, voltada para alguma 

coisa, mas de uma atenção “desatenta”, intransitiva, isto é, totalmente tomada por um sentimento, despercebida de quaisquer 

dualidades. 
506 Outra possibilidade de tradução livre para este trecho inicial: “Contemplar algo por si mesmo - qualquer coisa que pode ser, 

desse modo, contemplada - Atende ao todo e põe as partes fora da atenção conjunta [ou total, fundida, amalgamada]”.  
507 Tradução livre do original. Parágrafo importante, porém, de difícil tradução. Por isso, para facilitar o confronto do leitor, 

optamos por trazê-lo inteiro nesta nota, inclusas as partes omitidas, e grifadas por nós, em itálico, as partes traduzidas no corpo do 

texto: “Contemplate anything by itself -- anything whatever that can be so contemplated. Attend to the whole and drop the parts 

out of attention altogether. One can approximate nearly enough to the accomplishment of that to see that the result of its perfect 

accomplishment would be that one would have in his consciousness at the moment nothing but a quality of feeling. This quality of 
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Se, aqui, Peirce permite entender que contemplar algo por si mesmo atende ao “todo” (whole), 

haveria se contradito ao dizer que aquilo que é em si mesmo, isto é, primeiro, “não consiste no todo” 

(whole), na citação a seguir? Ou, estará questionada a sugestão da contemplação como privilegiada 

experiência primeira?  

 

Por um sentimento, eu entendo uma instância daquele tipo de consciência que não envolve 

análise, comparação ou qualquer processo, nem consiste no todo ou na parte de qualquer ato 

pelo qual uma extensão de consciência é distinguida de outra, que possui sua própria 

qualidade positiva, a qual não consiste em nada mais, e que por si só é tudo o que é, [...] de 

modo que, se este sentimento está presente durante um lapso de tempo, está total e 

igualmente presente em todo momento desse tempo. (CP 1.306 
508

. Sem grifos no original).   

 

Não, é a resposta. Conforme notara Ibri, ao sugerir um caráter heurístico, isto é, engendrador de 

novas hipóteses, criativo, a emergir da “suspensão do juízo” (cf. IBRI, 2002a, p. 51, citado à frente), ou do 

“aprendizado de desaprender” (cf. PESSOA, F. poema citado no tópico 3.1.2) correspondente à fusão quali-

sígnica, à síntese 
509

 consciência-sentimento, enfim, à fusão ou unidade sintética, imediata, da contemplação: 

 

A unidade sintética dá-se na experiência de primeiridade que, em última análise, implica a 

suspensão do juízo, não por uma cética convicção da impotência da razão em dirimir aporias, 

mas pela certeza de que o todo somente aparece ao abandonarmos as operações do espírito 

que fragmentam a consciência, tornando-a comparativa e judicativa e, por essa razão, 

inserida na temporalidade. Este afastar-se do tempo parece ser essencial para uma espécie de 

repouso heurístico do espírito, no qual ele engendrará com liberdade novas formas sígnicas. 

(IBRI, 2002a, p. 51). 
510

 

 

Observe-se que, depois daquela afirmação, em CP 1.306 (citado acima, nesta p.), de que o sentimento 

primeiro não consiste no todo, Peirce cuidou de acrescer: “de qualquer ato” (of any act). Atualizar-se implica 

em abandonar a mera possibilidade de ser, e introduz uma dualidade, perceber alguma atualidade é fazer 

                                                                                                                                                                                                                   
feeling would in itself, as so contemplated, have no parts. It would be unlike any other such quality of feeling. In itself, it would 

not even resemble any other; for resemblance has its being only in comparison. It would be a pure priman. Since this is true of 

whatever we contemplate, however complex may be the object, it follows that there is nothing else in immediate consciousness. To 

be conscious is nothing else than to feel.”  
508 T. l. o.: “By a feeling, I mean an instance of that kind of consciousness which involves no analysis, comparison or any process 

whatsoever, nor consists in whole or in part of any act by which one stretch of consciousness is distinguished from another, which 

has its own positive quality which consists in nothing else, and which is of itself all that it is; […] so that if this feeling is present 

during a lapse of time, it is wholly and equally present at every moment of that time.” 
509 Não se trata, aqui, daquela síntese sugerida como forma lógica da terceira categoria no tópico 2.1, e em passagens como: “[...] 

as três categorias de fenômenos mentais, temos sentimento ou qualidade, a ação de oposição, e o pensamento sintético.” (CP 

1.350. Sem grifos no original), pois não se trata do pensamento, da mediação, do conhecimento, da regra, lei ou hábito, mas de 

uma fusão, uma unidade despercebida de si mesma, que não pode referir-se a nada exterior sem perder-se, uma síntese primeira.   
510 “repouso heurístico do espírito”: expressões como essa nos inspiram a, diante da ausência de criatividade, de descoberta, de 

novidade, de vivacidade, de Primeiridade, durante empreendimentos como o desta Pesquisa, a parar, por algum lapso de tempo, e 

entregar-se à contemplação. 
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cessar a não resistente experiência contemplativa, pois, conforme dito no tópico 2.1: “A atualidade do evento 

parece residir nas suas relações com o universo dos existentes. [...] Atualidade é alguma coisa bruta. Nela 

não há razão. (CP 1.24 
511

) [Também:] [...] toda reação é anti-geral. É este ato. É ato, não potência. 

Segundidade, não primeiridade.” (NEM, 136-137, apud IBRI, 1992, p. 85). 

Logo, o todo, ao qual atende a contemplação (cf. CP 1.318, citado acima, neste tópico), de fato não é 

o todo “de qualquer ato” (expressão extraída de CP 1.306, citado acima, nesta p.), mas da mera 

potencialidade na qual nenhum ente é distinguido. Conforme dito, na contemplação nada oferece resistência, 

logo, nenhuma existência é percebida. Se não há resistente, existente, segundo, não há “[...] qualquer ato 

pelo qual uma extensão de consciência é distinguida de outra” (Ibidem). Trata-se de um amálgama contínuo 

ao qual até mesmo o eu se funde, e no qual “todo” e “consciência” não se reconhecem, não se identificam, 

isto é, não se particularizam, não se tornam partes, não se separam, ou: não se atualizam desse continuum 

potencial.  

A última sentença daquela fala de Peirce sobre a contemplação dizia: “Ser [ou Estar] consciente é 

nada mais do que sentir” (CP 1.318, citado acima, neste tópico). Essa sentença, se relacionada à citação 

seguinte, na qual Peirce caracteriza o genuíno fenômeno primeiro, ratifica o modo como o sentir 

contemplativo não é inconsciente, mas cônscio: “Ele [o primeiro] também é algo vívido e consciente, porque 

só assim pode evitar ser objeto de alguma sensação. [...] isso é primeiro, presente, imediato, fresco, novo, 

iniciante, original, espontâneo, livre, vívido, cônscio e evanescente.” (CP 1.357 
512

. Sem grifos no original). 

Ora, essa caracterização do genuíno ou puro fenômeno primeiro, ou da “ideia do absolutamente primeiro” 

(expressão extraída de CP 1.357, citado neste §), ou, ainda, daquela “qualidade de sentimento, em si mesma, 

assim como contemplada” (expressão extraída de CP 1.318), conforme dito, está interna e ubiquamente 

fundida a uma consciência, logo, não é exterior a essa consciência para que possa “ser objeto de alguma 

sensação” (expressão extraída de CP 1.357), de alguma percepção sensorial ou sentido empírico.   

Embora sentir corresponda a estar de certo modo consciente (cf. § anterior), isso não significa que 

quando uma consciência experiencia algum sentimento presentemente, continuamente, sem dualidades, ela 

está consciente desse sentimento e de si mesma. Não significa que a consciência percebe algo atual, ou, sabe 

que experiencia algo distinto de si própria. Significa, sim, que o sentimento é um “tipo de consciência” 

(expressão extraída de CP 1.306, citado acima, neste tópico, ou de CP 1.310, citado no § seguinte), ou, 

ainda, que o sentimento se faz um com a consciência.  

                                                           
511 T. l. o.: “The actuality of the event seems to lie in its relations to the universe of existents. [...] Actuality is something brute. 

There is no reason in it.” 
512 T. l. o.: “It is also something vivid and conscious; so only it avoids being the object of some sensation. [...] that is first, present, 

immediate, fresh, new, initiative, original, spontaneous, free, vivid, conscious, and evanescent.” Tradução confrontada à de 

SANTAELLA, 2005, p. 104. 
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Trata-se, portanto, de uma consciência monádica, isto é, que não envolve díade, como a dualidade 

sujeito-objeto (cf. CP 1.328-329). Um sentimento, experienciado desse modo, não é um objeto, pois não 

objeta, isto é, não resiste à consciência. Neste sentir sem partes, aquela consciência diádica, reveladora do 

eu, não está presente. Daí a não incoerência de falas como: “De fato, embora um sentimento seja consciência 

imediata, isto é, um tipo de consciência que está imediatamente presente, ainda não há consciência nele 

porque ele é instantâneo.” (CP 1.310. Sem grifos no original). 

Ora, a consciência dual da Segundidade também é imediata, isto é, sem mediações terceiras (cf. 

IBRI, 1992, p. 7, § 5), e instantânea, isto é, presente (cf. CP 1.328-329), acontecida num instante 

descontínuo do fluxo cronológico contínuo (cf. IBRI, 2011, p. 210). O que, então, a diferencia da 

consciência primeira? Justamente a referida ausência de resistência, de dualidade, no sentimento 

primariamente experienciado ou contemplado. É essa ausência de resistência que desconfigura a 

Primeiridade como acontecimento, evento, fato, oposição e, logo, evita a percepção do eu (cf. CP 1.334; cf. 

IBRI, 1992, p. 8, § 1-2), ocultando-o ou diluindo-o no sentimento (conforme dito, este é um tópico sinóptico, 

logo, alguns temas são revisitados).  

Algum leitor, confrontando esse ponto de vista com sua vida cotidiana (conforme sugerido por Peirce 

em CP 1.241, 286, 287, parágrafos já citados nesta Pesquisa), poderá nela encontrar ocasiões de negar a não 

resistência de um sentimento. Quantas vezes se luta contra os próprios sentimentos? Deseja-se que sejam 

diferentemente, ou, que não sejam, que não existam? E, no entanto, eles permanecem presentemente 

imutáveis, resistentes, reagentes, exigindo uma mediação (no fluxo cronológico) solucionadora ou, pelo 

menos, diminuidora de sua força de negação da vontade, força bruta e incômoda? Neste caso, entretanto, não 

se trata mais de uma consciência contínua, em si, contemplativa, fundida ao sentimento, ou, tornada um com 

uma qualidade, ou com um facho de qualidades de sentimento não distinguidas. Trata-se, sim, de um evento 

resistente, descontínuo, delimitador do ego, promotor da percepção dupla de algo mais, diverso.  

Feito um com a consciência contemplativa, vivido ou experienciado em presentidade ou 

atemporalmente, um amálgama de qualidades, ou cada qualidade de sentimento em si, “[...] é isolada e 

única” (cf. CP 5.44), o que corresponde a dizer: “é primeira”, pois “ser primeiro” nada mais é que não 

possuir vínculo causal com nada anterior, tampouco, ulterior, e é esse “ser sem vínculo” que legitima 

adjetivar o fenômeno primeiro como original, irresponsável, contínuo, indeterminado, fresco, livre, novo e 

vívido: “A ideia de Primeiro é predominante nas ideias de novidade, vida, liberdade. Livre é aquilo que não 

tem outro atrás de si determinando suas ações [...]” (CP 1.302 
513

). 

                                                           
513 T. l. o.: “The idea of First is predominant in the ideas of freshness, life, freedom. The free is that which has not another behind 

it, determining its actions [...]”. Tradução confrontada e mantida idêntica à de IBRI, 1992, p. 9-10. 
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A contemplação é uma experiência contínua, também, porque nela não há diferenciação entre a 

mente que sente e o sentimento que é sentido. Se não há a percepção de algo diferente, pode-se dizer que a 

mente continua no sentimento vivenciado, ou, que a mente assume a natureza da qualidade de sentimento, 

tornando-se uma continuidade do que essa qualidade é em si mesma. Metaforicamente: como uma gota de 

chuva que se funde ao oceano onde mergulha 
514

. Há, assim, na contemplação, apenas uma coisa, e não duas 

(embora a qualidade de sentimento não se perceba como uma “coisa”).  

A metáfora da gota de água de chuva fundida a um lago ou ao oceano (cf. § anterior) é, a nosso ver, 

ilustrativa, também, para a questão, já mencionada neste tópico, de que a continuidade ou o continuum da 

contemplação se deve a uma fusão possibilitada pela natureza eidética 
515

 comum entre a mente 

contemplativa e a qualidade inerente ao contemplado (cf. IBRI, 2002a, p. 51). Diante dessa tese, todavia, não 

seria absurdo inquirir: como uma mente viva pode se fundir a uma natureza morta? Ao sugerir a 

conaturalidade entre mente e matéria (cf. referências na nota 87) como pano de fundo das relações entre 

sentimentos e qualidades, Peirce antecipa tal objeção e sugere que as qualidades exteriores à mente humana 

não estão mortas, mas, uma vez que possuem a mesma natureza do sentimento psíquico, são, de algum 

modo, tão vívidas quanto à mente que as sente: 

 

As pessoas se perguntam, também, como matéria morta pode excitar sentimentos na mente. 

De minha parte, ao invés de perguntar como isso é possível, sinto-me mais disposto a negar 

categoricamente que isso seja possível. Essas novas descobertas [da ciência] nos têm 

lembrado quão pouco sabemos sobre a constituição da matéria, e eu prefiro pensar que é um 

sentimento psíquico de vermelho fora de nós que desperta um análogo sentimento de 

vermelho em nosso interior. (CP 1.311 
516

). 

 

 Conforme brevemente dito neste tópico, essa posição licitaria uma abordagem da contemplação não 

apenas como uma experiência primeira no âmbito da Fenomenologia, mas, também, no da Metafísica de 

Peirce, à medida que, através da contemplação, a mente mergulha ou experiência um estado genético, 

                                                           
514 Esta metáfora nos foi fornecida pelo prof. Dr. Ibri, durante curso sobre a Contemplação em Peirce e Schopenhauer, ministrado 

no primeiro semestre de 2015, na PUC-SP. 
515 Não se trata, aqui, do sentido formal, conceitual, do eidos platônico, mas talvez se aproxime do sentido platônico da fusão entre 

beleza, verdade e bem: “Não há dúvida, também, que o tema [do admirável, em Peirce] deverá passar pela obra de Platão, num 

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, [...]” (IBRI, 2002, 122-123). Exigindo, a nosso ver, também, um estudo das noções platônicas de 

justiça, medida e inteligência presentes tanto no cosmos quanto nos homens (imitadores do cosmos) (cf. PERINE, M. 2007; 

CARONE, G. R. 2008).  
516 T. l. o.: “People wonder, too, how dead matter can excite feelings in the mind. For my part, instead of wondering how it can be, 

I feel much disposed to deny downright that it is possible. These new discoveries have reminded us how very little we know of the 

constitution of matter; and I prefer to guess that it is a psychic feeling of red without us which arouses a sympathetic feeling of red 

in our senses.” “sympathetic”, no contexto, também poderia ser traduzido por “correspondente”, “compreensivo”, “agradável”, 

“semelhante”, e mesmo “simpático” (valendo-se da etimologia grega desse termo: sym + pathos). Preferimos, apesar disso, 

traduzi-lo por “análogo” considerando a subjacência eidética e conatural entre mente e matéria defendida pelo realismo e pelas 

doutrinas do Sinequismo e do Idealismo Objetivo do autor (cf. nota 87). 
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germinal, primeiro, anterior às atualidades segundas, às existências e, logo, às permanências geradoras dos 

hábitos ou das mediações terceiras, na realidade (cf. IBRI, fontes citadas nesta página, na anterior e na 

seguinte). De modo que, acerca do sentido cosmológico da experiência estética, contemplativa, Ibri discorre: 

 

Uma filosofia genética, expressão emprestada de Schelling que tão bem cabe a Peirce 

quando se estuda sua cosmologia, irá evidenciar que toda origem do universo se dá pela 

unidade de um continuum de qualidades cuja ruptura gera um mundo exterior de início 

caótico. Tal mundo, por sua tendência eidética, irá dar origem a relações de terceiridade. As 

três categorias, na cosmologia de Peirce, se evidenciam em seu surgimento como uma 

sequência lógica. O estudo desta cosmologia acaba semeando a ideia quase inevitável de 

associar a quale-consciência, que tipifica a experiência estética, a um estado cosmicamente 

originário. Já na história da filosofia se encontra esta associação metafísica entre o 

sentimento de unidade, entre o continuum da quale-consciência, despersonalizante, nas 

palavras de Schopenhauer, por desfazer nossa noção de ego, e algo cosmicamente originário. 

[...] A metafísica de Peirce oferece um sem número de correlatos para o significado da 

experiência de unidade que caracteriza a experiência estética [...] (IBRI, 2011, p. 216). 

 

 Trata-se de teses estudadas pelo professor Ibri, cujo entendimento exige uma apurada compreensão 

das doutrinas do Idealismo Objetivo e do Sinequismo, da Cosmologia e da ubiquidade das categorias de 

Peirce (cf. cf. IBRI, 1992; 2002a; 2006b; 2008; 2009; 2011) 
517

, e toca, até mesmo, a questão de Deus na 

Metafísica Religiosa do autor, e em relação às Ciências Normativas 
518

: 

                                                           
517 Para um entendimento mais profundo da questão, talvez interesse, ainda, um estudo do Pancalismo, doutrina imaginada pelo 

contemporâneo de Peirce “James Mark Baldwin” (1861-1934), citado por Peirce em CP 6.454. Segundo o Pancalismo, “somente a 

contemplação estética poderia dar uma compreensão da realidade inteira, dissolvendo, por isso, as oposições entre mecânico e 

vital, psíquico, mental e material, empírico e abstrato.” (RODRIGUES, Cassiano T. in: PEIRCE, 2003, p. 99, n. 5). 
518 Em artigo no qual analisa o texto A neglected argument for the reality of God (CP 6.452-493), traduzido como Um argumento 

negligenciado para a existência de Deus (PEIRCE, 2003), Stewart conclui que: “Deus desvela-se como a forma extrema do kalos, 

o sublime, em outras palavras. [...]” (STEWART, 2000, p. 81). Sobre o título desse texto, “Argumento negligenciado [...]”, 

Rodrigues explica que “A negligência é da parte dos teólogos, que demonstraram, surpreendentemente, pouco interesse em por 

que a mera contemplação da ideia de Deus leva à crença. [...] uma crença exibida na mudança de conduta; mas, acontece que esse 

argumento não é, definitivamente, uma questão de raciocínio.” (RODRIGUES, Cassiano T. in: PEIRCE, 2003, p. 128, n. 1. Sem 

grifos no original). De fato, não é a partir de um raciocínio, mas da contemplação que, segundo Peirce, a ideia de haver um Deus 

sobre todo o Universo será clara e frequentemente sugerida, e quanto mais se considerar essa ideia, mais se será abraçado por seu 

Amor (cf. CP 6.501). Relacionando a Primeiridade em Peirce ao conceito de Absoluto, em Schelling, Ibri refere-se a “Um Deus 

que jamais se oculta, que é, de fato, o primeiro que aparece mediante a mais primária experiência humana, a de simplesmente 

contemplar o mundo e perder-se nele.” (IBRI, 2008, p. 226. Sem grifos no original). O próprio Peirce sugere uma relação entre a 

contemplação e a questão de Deus em, por exemplo: CP 6.457-459, 486-487, 501-503. Nessas passagens, Peirce apresenta, como 

favorável à realidade de Deus, o nosso “instinto”, o qual é “a grande fonte interna de toda a sabedoria e de todo o conhecimento” 

(CP 6.500), e do qual “a razão é um mero sucedâneo para ser usado onde o instinto está querendo” (Ibidem). Conforme explica 

Waal, o instinto, em Peirce, é uma elevada faculdade da qual a razão apenas difere por possuir a capacidade de autocontrole (cf. 

WAAL, 2007, cap. 6). Almeida, por sua vez, lembra: “Deve-se tomar o cuidado de não supor o conceito Deus como um 

pressuposto da metafísica científica peirciana. Isto, em definitivo, não ocorre. Porém, a concepção de Deus em Peirce [...] exerce 

um papel importante em sua filosofia.” (ALMEIDA, 2011, p. 57, n. 162). Almeida também levanta a hipótese de que a 

importância dessa questão se relacione ao fato de que “[...] o crescimento da razoabilidade concreta do universo aponta 

exatamente para uma complexa e peculiar concepção de Deus, na medida em que a razoabilidade do universo pode ser 

interpretada como uma espécie de instanciação de Deus. [...] Não estamos a dizer que o conceito de Deus constitui uma espécie de 

núcleo do pensamento peirciano. [...] Muito menos estamos sugerindo que um Deus absolutamente transcendente seja o ponto de 

partida, quase que biográfico, do sistemático projeto arquitetônico peirciano. [...] No entanto, estamos sugerindo que o pensamento 

peirciano como um todo parece seguir o propósito de formular uma explicação científica daquilo que ele entendia ser o ideal dos 
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Trata-se de uma experiência [a contemplação] 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 

Saber, mas, também, sobre uma ontologia cosmo-originária. (IBRI, 2014b, p. 8).  

 

 Eis um empreendimento tão grandiosamente interessante quanto complexo para ocupar mais que os 

referidos apontamentos nesta Dissertação, cujo escopo geral, recorde-se, resume-se em uma defesa da 

experiência contemplativa como subsumida de modo privilegiado à Primeiridade. Antes, porém, de focar 

novamente esse escopo geral, há uma passagem a qual parece gritar desejosa por ser citada, mesmo sem 

maiores comentários, devido ao seu privilegiado caráter de revisitar, em um só trecho, o tema da 

contemplação heuristicamente imbricado no edifício filosófico de Peirce, por meio da intersecção entre 

Fenomenologia e Metafísica, Sentimento e Acaso, e das várias doutrinas do autor (citadas no § anterior, 

incluindo a teoria abdutiva – cf., principalmente: IBRI, 2006b): 

 

Consideremos, agora, o que poderia aparecer estando no instante presente de modo 

completamente separado do passado e do futuro. Só podemos adivinhar, pois nada é mais 

oculto do que o presente absoluto. Claramente, não poderia haver aí ação alguma e, sem a 

possibilidade de ação, falar em dualidade seria proferir palavras sem sentido. Poderia haver 

um tipo de consciência, ou sentimento, sem nenhum “eu”, e esse sentimento poderia ter seu 

próprio tom. [...] as partes desse sentimento não poderiam ser sintetizadas e, portanto, [nele] 

não haveria partes reconhecíveis. Não poderia haver sequer um grau de vivacidade nesse 

sentir, pois esse grau corresponde ao montante comparador da mudança da consciência [...] 
519

. O mundo seria reduzido a uma qualidade de sentimento não analisada. Haveria, aqui, 

uma total ausência de dualidade. Não posso nem chamá-la de unidade, pois a unidade supõe 

a pluralidade. Posso chamar sua forma de Primeiridade, Oriência ou Originalidade. Seria 

algo que é aquilo que é sem referência a qualquer outra coisa dentro ou fora dele, independe 

de toda força e de toda razão. Ora, o mundo está cheio deste elemento de Originalidade 

irresponsável, livre. [...] Todos esses [fatos casuais, originais, livres, irresponsáveis, 

primeiros, no mundo 
520

] são fatos que são o que são, simplesmente porque acontece de 

serem assim. Na maioria das vezes, negligenciamos tais fatos; mas há casos, como nas 

                                                                                                                                                                                                                   
ideais, que se justifica por si só e para o qual toda a realidade tende a se conformar. A isto Peirce chamou de razoabilidade 

concreta do universo. Se esta razoabilidade concreta, em um contínuo processo de renovação e crescimento, que abarca em si a 

realidade das três categorias, for efetivamente identificada com um Deus, então, ao menos não é um absurdo dizer que o 

pensamento peirciano pode ser visto como uma tentativa de descrição rigorosamente científica de como a realidade que recebe o 

nome de Deus aparece no universo. E isto é, sim, uma espécie de panteísmo [...]” (ALMEIDA, 2011, 131-132. Sem grifos no 

original). Ver, também: W 1.502-504. Trata-se de um texto de juventude no qual, embora as categorias fenomenológicas ainda não 

estejam plenamente desenvoltas, parece sugerir-se uma relação entre concepções semióticas de juventude e a Santíssima Trindade. 

Veja-se, ainda: DELEDALLE, G. 2000. Part Four, cap. 17: Theology - The Reality of God: Peirce’s Triune God and the Church’ 

Trinity. Conferir, por fim: ALMEIDA, 2014. 
519 Este último período é de difícil tradução: Coelho Neto, em PEIRCE, 2008, p. 24, assim o traduz: “Não poderia nem mesmo 

haver um grau de nitidez desse sentir, pois tal grau é o montante comparativo de distúrbio da consciência geral por um 

sentimento.”  
520 O trecho anteriormente omitido pelas últimas reticências apresenta uma lista de exemplos de manifestações do Acaso 

metafísico (cf. tópico 2.2). 
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qualidades de sentimento, [...] nos quais esses lampejos isolados assumem o primeiro plano. 

[...] (CP 2.85 
521

).  

  

O acompanhante do inteiro percurso desta Pesquisa não terá dificuldades em associar esses “casos”, 

nos quais a qualidade de sentimento, original, livre, primeira, funde-se, ou, “assume o primeiro plano” (cf. 

citação acima), ou o território ou pano de fundo da consciência (cf. “ground” em IBRI, 2009), ao que esta 

Pesquisa apresentara como contemplação. De volta a essa experiência, e ao escopo central desta Dissertação, 

conclui-se que, sem dualidades e sem mediações, o sentimento, a qualidade, ou simplesmente:  

 

A qualidade de sentimento é o verdadeiro representante psíquico da primeira categoria, do 

imediato como ele é em sua imediatidade, do presente em sua direta e positiva presentidade. 

[...] A primeira categoria, então, é Qualidade de Sentimento, ou o que quer que seja como ela 

é, positivamente e de modo independente de tudo mais. (CP 5.44 
522

).  

 

Logo, se, na consciência contemplativa “[...] não haveria nada, apenas uma qualidade de sentimento” 

(cf. CP 1.318, citado acima, neste tópico), a contemplação constitui um exemplo de experiência pura, 

genuína, fiel aos caracteres da Primeiridade fenomenológica: “O conceito de primeiridade nasce como uma 

categoria na filosofia de Peirce, um modo de aparecer fenomenológico que é caracterizado pela experiência 

de unidade entre sujeito e objeto, indiferenciando mundos interior e exterior.” (IBRI, 2008, p. 229). 

Ressalte-se, em tempo, que o adjetivo “psíquico”, atribuído à qualidade de sentimento em CP 5.44 

(citado logo acima), e em CP 1.311 (citado acima, neste tópico), bem como, o adjetivo “interior”, atribuído a 

“mundos”, em IBRI, 2008, p. 229 (citado no último §), não se limitam à mente, à psique ou à interioridade 

do sujeito, ou do homem, pois:  

 

Em verdade, esta experiência [a contemplação] é de natureza interior – ressalvando que, 

entretanto, mundo interior para Peirce não se reduz a mundo subjetivo – ou, em outras 

palavras: interioridade e subjetividade não mantêm relação de equivalência. Esta 

                                                           
521 T. l. o.: “Let us now consider what could appear as being in the present instant were it utterly cut off from past and future. We 

can only guess; for nothing is more occult than the absolute present. There plainly could be no action; and without the possibility 

of action, to talk of binarity would be to utter words without meaning. There might be a sort of consciousness, or feeling, with no 

self; and this feeling might have its tone. […] parts of the feeling could not be synthetized; and therefore there would be no 

recognizable parts. There could not even be a degree of vividness of the feeling; for this [the degree of vividness] is the 

comparative amount of disturbance of general consciousness by a feeling. […] The world would be reduced to a quality of 

unanalyzed feeling. Here would be an utter absence of binarity. I cannot call it unity; for even unity supposes plurality. I may call 

its form Firstness, Orience, or Originality. It would be something which is what it is without reference to anything else within it or 

without it, regardless of all force and of all reason. Now the world is full of this element of irresponsible, free, Originality. […] All 

these are facts which are as they are, simply because they happen to be so. We mostly neglect them; but there are cases, as in 

qualities of feeling […] in which such isolated flashes come to the front.” Tradução confrontada à de J. Teixeira Coelho Neto, in: 

PEIRCE, 2008, p. 24.   
522 Tradução livre do original: “The quality of feeling is the true psychical representative of the first category of the immediate as 

it is in its immediacy, of the present in its direct positive presentness. […] The first category, then, is Quality of Feeling, or 

whatever is such as it is positively and regardless of aught else.” Tradução confrontada à de IBRI, 2011, p. 210. 
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consequência advém, é preciso ressaltar, de seu realismo metafísico, de seu idealismo 

objetivo e de sua simetrização das categorias, a saber, de sua validação como categorias 

fenomenológicas e simultaneamente metafísicas. (IBRI, 2008, p. 229). 

 

Visto que esse aprofundamento sobre o realismo metafísico, o Idealismo Objetivo e a simetrização 

das categorias não constituíram o escopo desta Pesquisa, sobre a presente descrição da experiência 

contemplativa, conclui-se que: “Em suma, qualquer simples e positiva qualidade de sentimento seria algo a 

que nossa descrição se encaixa, pois ela é tal qual é, muito independentemente de qualquer outra coisa.” (CP 

5.44 
523

). Muito independentemente, portanto, das palavras que aqui se lançaram à inatingível tarefa de 

abarcá-la em sua totalidade (cf. tópicos 3.1 e 3.1.3). De tal modo, convém fazer cessarem essas palavras e 

“esperar em silêncio até que essa experiência venha” 
524

 completar no leitor o que faltara à explanação desta 

Pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
523 T. l. o.: “In short, any simple and positive quality of feeling would be something which our description fits that it is such as it is 

quite regardless of anything else.” 
524 Trecho extraído daquela já citada (no tópico 3.1.3) fala de Peirce, a qual exalta o valor persuasivo da experiência acima de 

quaisquer discursos: “Se um homem não teve nenhuma experiência religiosa, então qualquer religião [...] é ainda impossível para 

ele, e o único caminho digno é esperar em silêncio até que essa experiência venha.” (PEIRCE apud BRENT, 1998, p. 19. Sem 

grifos no original). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

“O importante é fazer as coisas com gosto. [...] Se fez a tese com gosto, há de querer continuá-la.” (ECO, 

Umberto. 2003, p. 169-170).  

 

A primeira coisa a se considerar, aqui, é necessidade de, quando se for continuar esta Pesquisa, 

dedicar um tópico às doutrinas que emanam da ontologia e da epistemologia de Peirce e regam 

conceitualmente todo o pensamento do autor, quais sejam: Pragmatismo, Idealismo Objetivo e Sinequismo. 

Esse futuro tópico contribuirá para se tomar posse de um arcabouço conceitual mínimo a partir do qual a 

posição angular 
525

 e a amplitude heurística do tema da contemplação, no interior da arquitetura filosófica de 

Peirce, serão mais bem explicitadas.  

Acerca da tentativa de uma abordagem temática profunda e coerente, em Peirce, Ibri observa: “Uma 

coisa é pensar um tema à luz de uma doutrina, outra, sob um complexo sistema de doutrinas que se 

entrelaçam.” (IBRI, 2011, p. 207). Ora, através desta Pesquisa introduzimo-nos a esse “complexo sistema de 

doutrinas que se entrelaçam”, e pudemos comprovar que a esse conjunto cabe, sem excessos, não apenas a 

metáfora do edifício 
526

, mas também a do caule único abaixo de ramificada e densa copa, rio que se abre em 

delta, em cuja fundação, raiz ou nascente encontram-se, de fato, as categorias fenomenológicas do autor. 

Não obstante, nossa abordagem da contemplação não se aprofundara na relação dessa experiência 

com todo esse complexo de doutrinas. Um empreendimento adiado, junto com a contextualização do tema 

na História da Filosofia, para, talvez, uma futura Tese de Doutorado. Todavia, para subsidiar essa Tese 

futura, a presente Dissertação apresentara, através da coesa classificação das ciências proposta por Peirce, as 

diversas linhas de Pesquisa possíveis de serem abordadas a partir da obra do autor (capítulo 1), e, em 

seguida, apontou a posição fundamental ocupada pela Filosofia nesse sistema (tópico 1.1).  

Para compreender ou ao menos indicar a abrangência da experiência contemplativa na Filosofia de 

Peirce, fez-se necessário distinguir, brevemente, as propostas, investigações, ou, objetos de estudo das três 

divisões da Filosofia segundo o autor: Fenomenologia, Ciências Normativas e Metafísica (tópicos 1.2 a 1.4), 

                                                           
525 Buscamos o adjetivo “angular” na seguinte passagem bíblica: “A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra 

angular” (Salmo 118, 22. Citada, também, em: Mt 21, 42; Mc 12, 10; Lc 20, 17; At 4, 11; 1 Pd 2, 7; e possivelmente aludida 

também em 1 Cor 3, 11 e Ef 2, 20). A pedra angular era uma pedra fundamental nas antigas construções. Pode referir-se à primeira 

pedra, muitas vezes, em forma de cruz, assentada na esquina de duas paredes, formando um ângulo reto, ou remeter à última pedra 

encaixada na parte superior e arredondada de alguns pórticos, de modo a fornecer sustentação e equilíbrio às demais pedras dessa 

parte superior. Aos olhos da Cristologia primitiva, essa pedra representa Jesus que, rejeitado pela liderança religiosa de sua época, 

tornara-se a pessoa central da religião nascente. 
526 Cf. subtítulo de IBRI, 1992: “a arquitetura metafísica de Charles S. Peirce” (Sem grifos no original). Também na página 53 

deste livro, Ibri, graduado em Engenharia, afirma o conceito peirciano de continuum como um dos “pavimentos centrais do 

edifício metafísico de Peirce.” Sem grifos no original. 
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com ênfase à primeira, de onde nascem as concepções das categorias de Primeiridade, Segundidade e 

Terceiridade. 

O capítulo 2, então, focou a Primeiridade, sob o viés da Fenomenologia, como uma das três classes 

nas quais Peirce reúne as características universais, ou, os “elementos logicamente indecomponíveis” (CP 

1.288), encontrados nos fenômenos. Ao estudar essa categoria, diferenciando-a das outras duas, desterrou-se, 

sucintamente, alguns conceitos relevantes às três categorias, tais como: singularidade, ocorrência, objeto, 

sensação, indivíduo, outro, díade, relação, resistência, força, diferente, afirmar, pensamento, representação, 

mediação, tríade, conceito, mônada, liberdade, totalidade, continuidade, talidade (“suchness”), qualidade, 

sentimento e quale-consciência (tópico 2.1).  

Em 2.2, a Primeiridade foi abordada sob o ponto de vista da Metafísica de Peirce, a qual apresenta o 

Tiquismo como doutrina que concebe o Acaso como um princípio ontológico de natureza potencial, 

espontânea, livre ou casualmente responsável pela multiplicidade irregular e inumerável observada nos 

fenômenos. Distinguiu-se o Acaso da Lei, outro princípio metafísico, o qual carrega os caracteres da 

Terceiridade, e do qual provêm ocorrências dotadas de regularidades, similitudes, hábitos e previsibilidades. 

Observou-se, por fim, que Acaso e Lei não poderiam ser inferidos, e, grosso modo, nada seriam, não fossem 

as Existências imediatas que originam (correlatos metafísicos da Segundidade fenomenológica). 

O capítulo 3, inicialmente (tópico 3.1), tratou da possibilidade de experiências tipificarem, isto é, 

manifestarem ou incorporam plenamente, no âmbito da Fenomenlogia, os caracteres das três categorias 

caracterizadas no capítulo anterior. Na sequência, sugeriu a experiência do passado como fenomenológica e 

genuinamente segunda, e a experiência de mediar, representar, raciocionar, pensar, refletir, como 

fenomenologicamente afeita à Terceiridade (3.1.1). 

À luz da Filosofia de Peirce, e sobre o palco conceitual erigido nos capítulos anteriores, a  

contemplação apresentou-se como uma experiência privilegiada de encontro dos caracteres da Primeiridade, 

isto é, um tipo de olhar instantâneo, não no sentido de um tempo que dura pouco, mas no sentido de 

“atemporal”, desvencilhado de ocupações pretéritas e futuras. Um olhar totalizante (que se ocupa do todo 

contínuo, sem distinção de pontos ou partes) que não percebe separação entre sujeito e objeto, mas é 

“desobjetivado” (sem objeto específico, sem atualidades, dualidades, resistências) e imediato, isto é, sem 

mediações e, logo, diverso do olhar cognitivo, cujo escopo é mediar e minimizar resistências na relação 

sujeito-objeto (3.1.2).  

Realçou-se, então, a inadequação de toda linguagem para envolver a totalidade da experiência 

contemplativa, quer essa experiência tenha sido estimulada pelo sentido da visão, da audição, ou de um 

modo independe de qualquer sentido empírico (3.1.3). Por fim, de uma maneira sinóptica, se sublinhou a 

qualidade de sentimento, já tangenciada nos tópicos anteriores, como o verdadeiro representante da 
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Primeiridade fenomenológica, e como ubiquamente presente na contemplação, confirmando experiência 

contemplativa como tipificadora da Primeiridade (3.1.4). 
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