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Em Os Pensadores, são expostos alguns dos escritos que Charles Sanders Peirce 

desenvolveu durante sua vida. São fragmentos de textos extraídos dos oito volumes que 

foram publicados sob o título de Collected Papers of Charles Sanders Peirce 

(Cambridge, Mass.: Harvard University Press).  

Os textos escolhidos são aqueles em que Peirce introduz suas teorias sobre a 

fenomenologia, as categorias, o pragmatismo, a indução e um pouco de Ética e Estética. 

No que diz respeito ao pragmatismo, o autor começa explicando como se deu a 

sua concepção dessa doutrina. “Mas o pragmatismo não toma a seu cargo dizer em que 

consistem os sentidos de todos os signos, mas apenas estabelecer uns métodos para 

determinar os sentidos dos conceitos abstratos, isto é, aquele sobre os quais trabalha o 

raciocínio” (PEIRCE, 1974: 13). 

O pragmatismo abre caminho para uma única solução, mas podemos duvidar 

dessa única hipótese. Se o homem não duvidar, o próprio meio altera a sua natureza 

(PEIRCE, 1974: 18). Estamos sempre precisando acreditar em uma máxima sobre a 

conduta prática, uma conclusão que lidera nossas vidas. Peirce diz que essa máxima  

apóia-se na crença de que seria uma fórmula crida como guia de ação (PEIRCE, 1974: 

17). 

O filósofo diz que a asserção é uma auto-argumentação para uma verdade em 

que acreditamos. Como exemplo ele usa a “aposta”. Uma forma de convencimento do 

outro que tomamos como argumento. Quando admitimos a praticabilidade como 

diferencial dos conceitos, o pragmatismo some, ou seja, quando consideramos a 

consequência práticas das hipóteses, não estamos efetuando os princípios do 

pragmatismo. 

O pragmatismo é um método que nos permite pensar e desenvolver uma 

interpretação de como estamos preparados a fazer, a colocar algo em prática. Já a lógica 

é moldada por aquilo que fazemos em uma aplicação de doutrina – Ética (PEIRCE, 

1974: 19). A Ética, segundo Peirce, baseia-se na preferência de impulsos idealmente 

admiráveis diferenciando-os dos in-admiráveis. Aqui entra outro conceito trabalhado 

por Peirce: a Estética.  



Nesta parte de seus escritos, o conceito não está definido em profundidade, mas 

Peirce defende três ciências normativas básicas: a Estética como fim último da ação 

ética. Portanto, a Ética apóia-se na Estética e funciona, por sua vez, como fim ao qual se 

destina a doutrina lógica. (PEIRCE, 1974: 20). 

A Estética considera as coisas a partir de um âmbito qualitativo e sensitivo. A 

Ética, a ação e a lógica, as coisas que têm como finalidade a representação (PEIRCE, 

1974: 43). É neste ponto que Peirce incorpora, em suas discussões, os interpretantes. 

Como princípio, Peirce sentiu-se impulsionado a desenvolver uma investigação  

voltada prioritariamente para os fenômenos, sem a priori, somente descrevendo aquilo 

que, de alguma forma, aparece (PEIRCE, 1974: 20). Deu-se o nome, então, a essa teoria 

de Fenomenologia. “A tarefa da fenomenologia é traçar um catálogo de categorias, 

provar sua eficiência, afastar uma possível redundância, compor as características de 

cada uma e mostrar as relações entre elas” (PEIRCE, 1974: 23). 

Portanto, Peirce chega à conclusão de que a fenomenologia é a base para as 

ciências normativas. Para estudá-la, ele explica que devemos simplesmente abrir os 

olhos do espírito e identificar as características do fenômeno. Isso se dá a partir de três 

faculdades: qualidade, discriminação resoluta e poder generalizador (PEIRCE, 1974: 

23). 

Para esclarecer os resultados a que podem chegar essas três faculdades, Peirce as 

chama de categorias. Seu estudo o leva  a classificá-las como: primeiridade, 

secundidade e terceiridade. As Categorias formam uma “série, ou um conjunto de 

séries, estando presente num fenômeno apenas uma de cada vez, ou ao menos nele 

predominando” (PEIRCE, 1974: 23). 

A Primeiridade é explicada como uma “Qualidade de Sentimento”, desprovida 

de lei”. Já a surpresa é altamente instrutiva para a secundidade, “por causa da ênfase que 

empresta a um modo de consciência detectável na percepção” (PEIRCE, 1974: 27). A 

Secundidade, Peirce chama de Reação, uma reação como fenômeno. Já o Terceiro já é a 

representação, podendo tornar-se compreensível à mente (PEIRCE, 1974: 31). 

Para deixar as categorias mais claras, o autor coloca em discussão o conceito de 

Mônada e Díada. A primeira é uma talidade, pura qualidade, sem corpo. Já a díada 

consiste em dois sujeitos em unidade. Tais sujeitos são elementos da Díada, a qual tem 

seu caráter próprio. Ela simplesmente coloca os sujeitos juntos e atribui características a 

eles. “A díada é um fato individual, existencial; não tem generalidade.” Ela difere de 



Mônada. “O ser de uma qualidade monádica é mera potencialidade, sem existência. A 

existência é diádica” (PEIRCE, 1974: 97). 

Peirce também descreve conceitos como juízo perceptivo. O juízo consiste em 

uma determinada proposição mental e o percepto em uma imagem. O juízo perceptivo é 

a união dos dois conceitos, ou seja, é o julgamento que faço diante dos meus sentidos 

(PEIRCE, 1974: 39 e 40). 

Instinto e abdução também são conceitos que Peirce expõe. Para ele, abdução “é 

o processo para formar hipóteses explicativas” (PEIRCE, 1974: 52). Só a abdução pode 

funcionar como método de compreensão dos fenômenos. O Homem tem o instinto 

instalado em sua própria natureza, semelhante aos animais, o instinto ultrapassa a razão 

e é possível nos guiarmos como se estivéssemos tranquilamente sabendo o futuro, 

agindo inteiramente fora dos sentidos (PEIRCE, 1974: 53). 

Nestes textos, foi possível ver os questionamentos do autor, as situações que o 

estimularam a criar esses conceitos e as suas barreiras, as dificuldades que enfrentou na 

época. Quando lemos escritos do próprio pensador, estamos mais próximos e frente a 

frente com seu estilo e personalidade intelectual. Ler os textos peircianos proporciona 

um maior acesso aos conceitos e um maior aprendizado de Semiótica. 

 


