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Esta resenha apresenta a dissertação de mestrado obrigatória defendida na 

Universidade de Lisboa, dentro da Faculdade de Ciências, seção de História e Filosofia 

das Ciências, como requisito para a obtenção do grau de mestre em História e Filosofia 

das Ciências. A dissertação é de 2006/2007 e foi orientada pela Professora Doutora 

Olga Pombo.  

O objetivo inicial da obra era buscar a razão pela qual teria Peirce encontrado 

em Kepler o “exemplo eterno” do seu conceito de Abdução. Contudo, o 

desenvolvimento da pesquisa terminou por conduzir o trabalho a uma nova questão e, 

consequentemente, a outro objetivo. Ao se debruçar sobre a obra de Peirce, a estudiosa 

constatou as muitas metamorfoses que a Teoria da Abdução veio sofrendo em Peirce, ao 

longo dos tempos. Assim, o objetivo da pesquisa de mestrado assume um novo caráter e 

passa a ter como principal objetivo indicar as transformações na Teoria da Abdução de 

Peirce e propor uma nova periodização condizente com as mesmas e não a tradicional 

que divide esta Teoria em apenas dois momentos. O trabalho foi organizado em quatro 

capítulos, incluída a conclusão, e, ainda, traz um anexo com a compilação dos 

resultados da análise textual efetuada, em duas tabelas, para facilitar a identificação dos 

dados. 

O primeiro capítulo apresenta as discussões acerca da lógica da descoberta, 

expondo, especialmente, as críticas, além dos efeitos provocados por este pensamento. 

Posteriormente, a autora demonstra como a ideia de uma lógica da descoberta foi 

ganhando espaço, para, depois, se debruçar sobre a Teoria da Abdução de Peirce, tendo 

como base seus escritos. Depois, coloca as principais propostas de periodização do 

conceito de Abdução com base nos escritos de Peirce e destaca dois momentos que são, 

em geral, os utilizados pelos estudiosos:  

Podemos, assim, concluir que a literatura especializada aponta, em 
geral, para duas etapas na obra de Peirce em relação à caracterização 
das três inferências. A transição ocorre por volta da mudança do século, 
sem especificação de uma data, passando-se de uma concepção em que 



a abdução, a indução e a dedução são concebidas simplesmente como 
três formas independentes de raciocínio, para uma nova concepção, 
global e articulada, destes três tipos de inferência, como três estádios de 
investigação científica (SILVA: 2006/2007, p. 16-17).  

 

O último aspecto abordado no capítulo é a sucessiva mudança de terminologias 

empregadas por Peirce para se referir àquele que seria o terceiro modo de inferência. 

Silva aponta todos os modos encontrados na obra de Peirce por meio de citações da obra 

do próprio autor. 

No segundo capítulo, a autora oferece ao leitor, em acordo com a ordem 

cronológica, os textos mais significativos de Peirce no que tange às diferentes 

terminologias adotadas para designar Abdução. Silva parte do primeiro termo para 

definir o conceito apresentado por Peirce, o de hipótese (que nunca chegou a ser 

abandonado por inteiro pelo pensador), e vai até o último, estabelecendo sempre a 

relação entre a mudança do termo e o conteúdo que este busca exprimir. Após a 

exposição de cada uma das ocorrências, divididas em seis momentos, a autora realiza 

uma síntese que é apresentada posteriormente, na tabela constante do anexo da 

dissertação. O primeiro momento identificado compreende da 1ª à 8ª Ocorrência e vai 

de 1854 a 1868. O segundo momento abarca da 9ª à 11ª Ocorrência e está situado entre 

1878 e 1883. O terceiro momento contém da 12ª à 20ª Ocorrência e engloba os anos de 

1892 a 1901. O quarto momento vai da 21ª à 28ª Ocorrência e está contido nas 

produções que vão de 1901 a 1902. O quinto momento contempla da 29ª à 38ª 

Ocorrências e está compreendido entre 1902 e 1905. O sexto e último momento, que vai 

de 1905 a 1913, compreende da 39ª à 48ª Ocorrência. 

O terceiro capítulo é resultado de uma apresentação realizada pela autora no 

Colóquio Internacional “Abduction and the Process of Scientific Discovery” e encaixa-

se na dissertação como ilustração das diversas transformações por que o conceito de 

Abdução vai ganhando nos textos de Peirce. O texto aparece escrito em língua inglesa, 

pois, segundo a própria autora expressa na introdução do trabalho, ela não teve tempo 

de realizar a tradução. O capítulo realiza uma análise comparativa entre alguns textos de 

Peirce e de Kepler, a fim de poder verificar e explicitar o motivo pelo qual o primeiro 

atribui destaque à obra do segundo, quando vai estabelecer sua Teoria da Abdução, 

tendo chegado ao ponto de declarar, como já mencionado, ser esse o “exemplo eterno” 

da mesma.  



No quarto capítulo, a conclusão, Silva defende a periodização proposta ao longo 

da dissertação, baseada em seis momentos que são estabelecidos com base nas 

modificações terminológicas e de conteúdo, alegando e demonstrando que não é 

possível serem destacados somente dois períodos na Teoria da Abdução de Peirce, 

partindo-se do prisma da lógica da justificação/lógica da descoberta. E referenda a 

colocação de Peirce quanto a ser Kepler o “exemplo eterno”de Abdução. 


