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Neste livro, Cornelis de Waals faz uma introdução concisa ao pragmatismo 

tendo como ponto de partida a máxima pragmática de Charles S. Peirce “Considere 

quais efeitos, que poderiam concebivelmente ter consequências práticas, concebemos 

que tenha o objeto de nossa concepção. Então, nossa concepção desses efeitos é todo de 

nossa concepção do objeto” (EP 1,132) presente em seu artigo “Como tornar nossas 

ideias claras”, de 1878. 

Em seguida, Waals faz um resgate histórico dos principais teóricos do 

pragmatismo passando por William James, Schiller, Dewey, Lewis, Rorty, até Susan 

Haack, além de outros autores, por doze capítulos do livro. O próprio Waals reconhece 

que não trata de todos os autores que poderiam ser chamados de pragmaticistas, mas 

apresenta um panorama que ele chama de “a ponta do iceberg”. 

Após uma breve apresentação do tema, o autor dedica um capítulo para uma 

definição esclarecedora sobre o pragmatismo e seus críticos, conceituando como a mais 

importante contribuição norte-americana à filosofia e ao pensamento contemporâneo. 

No segundo capítulo é apresentado o princípio do pragmatismo e aplicação da máxima 

pragmática de Peirce situando este pensamento na fixação da crença e conceituando 

como uma filosofia da significação e da verdade. Delineando que a máxima pragmática 

é, para Peirce, um método para determinar o significado de nossos conceitos. 

A parte disto, a máxima passou por mudanças de ênfase que levou o 

pragmatismo para outra direção da delineada por Pierce, fazendo com que ele, 

publicamente se afastasse do termo “pragmatismo” e introduzisse o termo 

“pragmaticismo” para defender suas ideias e seus princípios e diferenciá-lo dos 

conceitos de James e Schiller. 

Nos capítulos seguintes, Waals apesenta em ordem cronológica a evolução e 

distanciamento do pensamento de Peirce, tratando de William James e a vontade de 

acreditar, Ferdinand Schiller, o pragmatismo italiano em Florença com os Leonardini, 

até Haack, como já descrito acima, até as considerações sobre o pragmatismo na 

atualidade. Entre estes capítulos, destaca-se o sexto que trata das ideias maduras de 



Pierce, demonstrando sua reação às interpretações dadas à sua filosofia nos fins do 

século XIX e inícios do século XX. 

Waals afirma, logo de início, que o pragmatismo é um método e não uma teoria, 

sobretudo, um método de filosofia, um método para pensar, que, originalmente, era um 

método para determinar o significado dos termos científicos e filosóficos (p. 22). Para 

outros, o pragmatismo é uma teoria da verdade, trazendo um conflito neste princípio de 

apresentar o conceito como um critério de significação ou também um critério de 

verdade. Pierce defendia que eram duas questões diferentes e que o pragmatismo é um 

critério de significação. Ao longo do livro, o que se percebe, é a análise que o 

pragmatismo se desenvolveu primeiramente como uma doutrina do significado e sua 

tentativa de definir uma maneira filosófica de aproximação da verdade, transformando e 

distanciando-se do pensamento de Pierce, dirigindo-se para a substituição da ideia da 

verdade pela “assertividade garantida” em Dewey (p. 170) ou em Rorty (p. 215) que tira 

o valor da verdade para a filosofia. 

No intrigante sexto capítulo, o autor apresenta o esforço e dedicação de Peirce 

em defender seu pragmatismo como uma máxima lógica de significação introduzindo o 

termo “pragmaticismo” diante de seu descontentamento pelo que os outros fizeram 

sobre o termo original. 

A partir do texto de William James, “A vontade de acreditar”, iniciou uma 

intensa desavença intelectual com Peirce em uma nítida divisória entre os 

pragmatismos: James relaciona a significação de nossas concepções a efeitos 

particulares ou experiências concretas; Peirce sustenta que alguns gerais, não as 

particulares, são reais. Apresenta-se aqui uma separação de natureza metafísica onde 

Peirce é um realista e James um nominalista (p. 131). É realista porque Peirce situa a 

significação não nos particulares, mas em algo geral. Peirce defenderia suas ideias e seu 

distanciamento dos intelectuais ao longo de várias conferências, desenvolvendo seu 

próprio ramo do pensamento migrando para o pragmaticismo, mesmo desaprovando o 

termo. 

Segundo Waal, Pierce liga o significado de uma ideia com os hábitos gerais que 

ela ocasiona, enquanto James liga o significado com sensações e reações particulares 

enfatizando a ligação das consequências práticas dos conceitos com experiências 

particulares expericenciáveis pelo sujeito empírico (p. 56). 

Nos capítulos seguintes, Waal identifica outros caminhos do pragmatismo, 

dando destaque para o confronto contemporâneo entre Susan Haack e Richard Rorty e 



conclui que o pragmatismo é uma doutrina desassossegada com conflitos internos feito 

de um conglomerado de correntes desconexas, mas historicamente relacionadas. Waal 

enfatiza que o pragmatismo é, antes de tudo um método para se fazer filosofia e que 

ataca a filosofia no seu coração, sendo uma doutrina de significação que leva a uma 

filosofia completamente pragmatizada. 


