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Neste texto, Peirce faz uma reflexão sobre o processo de fixação das crenças e 

expande a ideia de método científico analisando como essa concepção perpassa por outros 

métodos de fixação de crenças. Peirce afirmava que os métodos não-científicos eram 

incapazes de levar ao progresso  do conhecimento. Via de regra, todo conhecimento se 

ampara em algo (alguma crença) como forma de conduzir-se frente ao que está adiante, ao 

que irá acontecer.  

A crença é uma regra de ação. Uma crença é um hábito de pensamento que cria a 

disposição de agir. Através da crença estabelecemos uma confiança maior relacionada ao 

futuro dando abertura ao campo das possibilidades. Aproveitando o exemplo citado por Ibri 

em sala de aula, quando jogamos dados, sabemos que existe a possibilidade de uma entre as 

seis faces justamente porque existem seis chances de que uma das faces do dado se apresente. 

A crença se fortalece no sentido de que, no campo das possibilidades, possamos traçar nosso 

futuro vivendo nossas vidas, mesmo que tal crença seja falível. A vida seria muito mais difícil 

com a ausência das crenças em um futuro e o fato de não poder antever os acontecimentos. 

Crença é tudo aquilo que nos habilita a agir em determinada direção – para qual a crença 

aponta.  

O oposto da crença é a dúvida que se estabelece por meio das experiências que 

vivemos que transtornam e que tornam combalida a crença. A ciência instaura crenças, pois as 

teorias são descrições de mundos possíveis (resultado de um diálogo com a experiência).   

A conexão envolvendo o conhecimento e a precaução é intrínseca, pois o 

conhecimento nos faz agir. Em outras palavras, saber é entrever. O que de certa forma 

condiciona nossas ações por intermédio da caracterização de possíveis acontecimentos 

futuros. Baseando-se na correspondência da percepção entre a crença e a dúvida, os métodos 

de fixação das crenças se estabelecem como estados mentais. Dúvida e crença fazem parte de 

um mesmo alicerce cognitivo e que tem como pilar o caráter de oposição.  



Os métodos de fixação das crenças são: o método da tenacidade, o método da 

autoridade, o método “a-priori” e o método científico. 

O método da tenacidade é inapto a firmar-se na prática. A própria sociedade refuta. 

Aquele que o aceita verificará que outros homens raciocinam de forma diferente e que, em um 

momento de maior perceptibilidade, outras críticas são melhores que as suas. Em outras 

palavras, isso enfraquecerá a convicção na crença que se tem. Os que utilizam o método da 

tenacidade acabam se afastando de tudo aquilo que possa alterar suas opiniões, procurando o 

caminho mais brando, fugindo do ser racional, isentando-se da dúvida, e, por fim, não 

proporcionando a oportunidade da indagação. Por conta deste método não se sustentar na 

prática e ser facilmente refutado por outro pensamento, emerge a necessidade de outros 

métodos.  

O método da autoridade, desde os primórdios, se sustenta como um dos principais 

meios de manter determinadas doutrinas teológicas e políticas e de resguardar suas 

características. É utilizado com o intuito de estabelecer e manter o poder em qualquer 

sociedade. Os padrões são impostos com a incivilidade, o pavor e o esforço empreendido pela 

Igreja Católica no sentido de identificar e punir hereges, ou seja, pessoas que professavam 

crenças diferentes dos ensinamentos da Igreja (Inquisição) no intuito de auferir a consonância 

de quem pensa de forma diferente ou não pensa em simetria com o grupo do qual faz parte. 

Esse método de supremacia mental e moral que supera o método da tenacidade tem seu êxito, 

pois, sempre apresentou os mais grandiosos resultados. É esse o método das crenças 

sistematizadas. Porém, nenhuma dessas crenças perdurou inabalável. Para Peirce, a crítica 

corrompeu tal método e a história criou uma nova perspectiva especificando-as. 

O método a-priori considera que seus próprios conceitos fundamentais estão em 

conformidade com a razão. Todavia, para Peirce, a razão de um filósofo não é a razão de 

outro filósofo. Este método leva ao fracasso, porque torna a pesquisa algo equivalente ao 

desenvolvimento do gosto, já que este não se diferencia de modo substancial do método da 

autoridade. 

Assim, por este ou aquele pretexto, esses três métodos (tenacidade, autoridade e a-

priori) são incapazes de fazer avançar o conhecimento. Para Peirce, o meio de estabelecermos 

nossas crenças de forma válida se dá corretamente ao aplicarmos o método científico.  



Ler “A Fixação da Crença” proporciona um maior alcance dos conceitos e um maior 

conhecimento acerca do pensador.  


