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Programação: 4 de setembro 2008

IV Advanced Seminar On Peirce´s Philosophy and Semiotics

9h00 - 9h45 Prof. Dr. Vincent Colapietro (professor da Penn State University, USA). 
Habit, Competence, & Expertise.

9h45 - 10h15 Comentador: Prof. Dr. Ivo Assad Ibri (professor da Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

10h15 - 10h30 Discussão com o público.

10h30 - 10h45 Intervalo.

10h45 - 11h30 Prof. Dr. Mats Bergman (professor da Universidade de Helsinki, Finlândia). 
Improving Our Habits.

11h30 - 12h00 Comentador: Prof. Dr. Lauro Frederico Barbosa da Silveira (professor da Unesp, Marília).

12h00 - 12h15 Discussão com o público.

12h30 - 14h00 Almoço.

11ª Jornada do Centro Internacional de Estudos Peirceanos - CIEP

Sub tema da tarde: O papel do hábito e mudança de hábito nas ciências e nas artes
(todas as palestras terão 10 minutos de tempo para debate com o público já inclusos nos horários abaixo)

14h00 - 14h30 Palestra de abertura. Lucia SANTAELLA, Lucia (Professora da Universidade Católica de São 
Paulo (PUC-SP). A originalidade e relevância do conceito peirciano de hábito.

Mesa 1:  Coordenadora Prof. Dr. Maria Eunice Quilici Gonzalez (professora UNESP, de Marília-SP)

14h30 - 15h00 BACHA, Maria de Lourdes (Professora da Universidade Presbiteriana MACKENZIE, UPM, São Paulo. 
Brasil). Hábito, Inferência e Evolucionismo. 

15h00 - 15h30
DE MORAES, Lafayette (Professor da Universidade São Bento) e DA SILVA, Adélio Alves de (Professor 
da Universidade Nove de Julho – UNINOVE, Pesquisadores do Grupo de Estudos em Filosofia da Mente, 
do CIEP. Brasil). Acerca do Hábito em Peirce. 

15h00 - 15h30 Intervalo.

Mesa 2: Coordenadora Prof. Dr. Ana Maria Guimarães Jorge (Professora da Fundação Armando Alvares Penteado, 
FAAP-SP).

15h30 - 16h00
WANNER, Maria Celeste de Almeida (Professora da Universidade Federal da Bahia – UFBA. 
Brasil). Paisagem dos Signos: O Lugar Onde A Imagem Dos Meios De Comunicação E 
A Arte Se Encontram.

16h00 - 16h30 DRIGO, Maria Ogécia (Professora da Universidade de Sorocaba – Uniso – Sorocaba/SP. Brasil). 
Anúncios Publicitários/Contexto Urbano: Que Relação É Essa, Afinal?

Temas Específicos da Tarde:

Mesa 3: Coordenadora Prof. Dr. Maria de Lourdes Bacha (Professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie)

16h30 - 17h00 SANTOS, Romilson Marco (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP. Brasil) 
O Pragmatismo na Comunicação dos Produtos Telejornalísticos.

17h00 - 17h30 GUIMARÃES, Daniel de Vasconcelos (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP. 
Brasil). Hábito e Video Game: Semioses e Interpretantes no Game: Gears of War.

17h30 - 18h00
Grupo Leituras Básicas de Peirce do CIEP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
PUCSP). É Possível Que As Ações Estéticas Promovam Mudanças De Hábito E Matizem 
O Mundo Com Novas Cores?

17h30 - 18h00 Encerramento.
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Programação:  5 de setembro 2008

IV Advanced Seminar On Peirce´s Philosophy and Semiotics

9h00 - 9h45 Prof. Dr. Winfried Nöth (professor da Universidade de Kassel, Alemanha). 
Habit and the Symbol.

9h45 - 10h15 Comentador : Dr. Vinicius Romanini (professor da Universidade de São Paulo USP).

10h15 - 10h30 Discussão com o público.

10h30 - 10h45 Intervalo.

10h45 - 11h30
Fernando Andacht (professor da Universidade de Ottawa, Canadá). On the bearing of free, 
irresponsible originality upon human identity: a Peircean take on the paradox of 
our stable and ever-changing self.

11h30 - 12h00 Comentador : Prof. Dr. Cassiano Terra Rodrigues (professor da Universidade Católica de 
São Paulo (PUC-SP).

12h00 - 12h15 Discussão com o público.

12h30 - 14h00 Almoço.

11ª Jornada do Centro Internacional de Estudos Peirceanos - CIEP

Sub-tema: O papel do hábito e mudança de hábito na cognição
(todas as palestras terão 10 minutos de tempo para debate com o público já inclusos nos horários abaixo)

Mesa 1:  Coordenadora Prof. Dr. Ana Maria Guimarães Jorge (Professora da Fundação Armando Alvares Penteado, 
FAAP-SP).

14h00 - 14h30
SAPORITI, Elisabeth. (Instituição: Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano (EPFCL) 
São Paulo. Brasil, Pesquisadora do Grupo de Estudos em Filosofia da Mente, do CIEP).  O Inconsciente 
considerado como um Hábito: Suas Conseqüências para a Prática Clínica.

14h30 - 15h00 CARVALHO, Maria Amelia (Universidade Estadual Paulista – UNESP. Brasil, Integrante do Grupo de 
Estudos em Filosofia da Mente, do CIEP. Brasil). Ação mental nas células nervosas.

15h00 - 15h30 Intervalo.

Mesa 2: Coordenador Prof. Dr. Edson Pfuzenreuter (Professor da UNICAMP-SP).

15h30 - 16h00
COCCHIERI, Tiziana (Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - UNESP/ Marília. 
Brasil). A dinâmica da escolha de crenças na instauração de hábitos e construção 
de significado.

16h00 - 16h30
FERRAZ, Thien Spinelli (Faculdade de Filosofia e Ciências. UNESP Campus e Marília. Brasil). 
Intercessões de Conhecimento e Imagem: Explorações Semióticas entre Hábito e 
Cognição em Peirce. 

16h30 - 17h00

 DIB, Maria Augusta Nogueira Machado (Doutoranda da Pontifícia Universidade Católica. 
PUC/SP; e SANMARTIN, Stela Maris (Profesora da Fundação Armando Alvares Penteado. Faap/SP. Brasil. 
Integrantes do Grupo de Estudos em Filosofia da Mente, do CIEP). Hábito e Criatividade: em 
Direção ao Novo.

Temas Específicos da Tarde:

Mesa 3: Coordenador Prof. Dr. Edson Pfuzenreuter (Professor da UNICAMP-SP).

17h00 - 17h30
GÓES, Maria das Graças Teixeira de Araújo (Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC – 
Ilhéus – Bahia. Brasil). Religião é um Signo em Perpétuo Crescimento: Hábito e Mudança 
de Hábito.

17h00 - 17h30 VICENTE, Carlos Fadon (Artista; Integrante do Grupo de Estudos Intersemióticos da Moda: Corpo, 
Imagem e Artes Cênicas, do CIEP). Duetos.

17h30 - 18h00 Encerramento.
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Habit, Competence, & Purpose1

Vincent Colapietro

Liberal Arts Research Professor

Department of Philosophy

240 Sparks Building, The Pennsylvania State University

University Park, PA 16802, United States of America

 vxc5@psu.edu

Abstract:  Habit plays a central role in Peirce’s pragmatic account of human 
signification.  What he means by meaning is, hence, fully intelligible only in 
reference to the role he accords to habit in this account.  While the main focus 
of Peirce’s critical attention is, especially in the mature articulation of his 
thoroughgoing pragmatism, upon deliberately acquired habits, it is reasonable to 
suggest that often his concern is actually with something broader in one sense and 
narrower in another than individual or isolated habits.  Any given disposition to 
act in certain ways in certain circumstances is taken by him to be an integral part 
of more or less integrated dispositions to act, feel, and even imagine: it is not taken 
to be operative apart from these other habits.  In this sense, then, his concern is 
primarily with such integrated dispositions, not isolated habits.  Thus, it is broader 
than the inattentive reader is likely to suspect.  But, since those deliberately 
cultivated dispositions of rational agents that are at the center of Peirce’s concerns 
are ones specifiable only in reference to some human practice such as experimental 
inquiry or everyday conversations, religious worship or artistic innovation, these 
dispositions are appropriately taken to be not simply habits in any way whatsoever 
but primarily habits to act in a competent or expert manner.  More simply put, 
these deliberately cultivated dispositions are, in many instances, best conceived 
as competencies or expertise.  While not all habits equip agents with expert or 
even competent ways of addressing the shifting demands of experiential situations 
(that is, while not all habits are instances of competence or expertise), all cases of 
competence and expertise are, at bottom, more or less harmoniously integrated 
clusters of flexible, nuanced, and alterable habits.  Accordingly, any account of 
Peirce’s conception of habit, especially as it pertains to his pragmatic theory of 
meaning, must bring into sharper focus the complex relationship among habits, 
competence, and expertise than Peirce and even his most imaginative expositors 
have done thus far.  The aim of this paper is to push our investigation of the 
Peircean notion of human habituation in precisely this direction.  Against an 
evolutionary background, the historical foreground of historically evolved and 
evolving practices will be sketched.  Habits in their guise as competencies and 
expertise will then be seen in the context of such practices, with equal emphasis 
on initiation into a practice and the open-ended process of acquiring ever more 
refined expertise.

Keywords: Habit; Purpose; Clarity (or Clearness); Concepts; Legisigns; 
Pragmatism & Pragmaticism. 

Introduction
In a letter written to Lady Welby in 1909, C. S. Peirce illuminates a distinction 

drawn more than three decades earlier in “How to Make Our Ideas Clear.”  There are
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… three grades of Clearness of Interpretation.  The first [as indicated in two “magazine 
articles”] was such familiarity as gave a person familiarity with a sign and readiness in using 
it or interpreting it.  In his consciousness he seemed to himself to be quite at home with the 
sign.  In short, it is Interpretation in Feeling.  The second was Logical Analysis. …The Third 
was Pragmaticistic Analysis [and] would be a Dynamical Analysis, but [is] identified with the 
Final Interpretant. (EP 2, 496-97)2   

In order to bring the first and third grades of clarity into sharp focus (my task on 
this occasion), it is necessary to appreciate the extent to which each grade exemplifies 
not only a distinct mode of habituation, but also a different manner of functioning (i.e., 
a distinct manner in which habits render possible the distinctive conduct of human 
agents).3  In other words, the clarification of these grades of clarity (especially the first 
and third grades) demands attention to the acquisition and operation of habits.

In the case of such distinctively human endeavors as scientific inquiry, 
artistic performance, and moral striving, what most matters are not individual habits 
or even clustered ones but those constitutive of character (what John Dewey calls 
the interpenetration of habits [MW 14, 29-30]).  For the fully deliberative agent, the 
cultivation of habits is one with the cultivation of character.4  In turn, the deliberate 
formation of one’s character ordinarily involves the passionate participation in, hence 
a deep identification with, some shared human practice (e.g., experimental inquiry or 
religious worship, artistic innovation or political engagement).5    

Above all, then, I want in this paper to bring two points into sharper focus 
than has yet been accomplished by expositors of C. S. Peirce.  One concerns what he 
pragmatically means by the first grade of clearness, the second what he so means by 
the third grade.  I will have little to say here about the second level of clarity.  The 
first grade – that of local, unreflective familiarity6 – results from established habits, 
whereas the third – that of generalized, pragmatic clarification – focuses primarily on 
modifiable habits (especially deliberately cultivated ones [CP 5.491]).7

In Peirce’s judgment, the very meaning of rationality (or reasonableness) is 
bound up with the conviction that agents are able to alter their conduct by modifying 
their habits (see, e,g., CP 5.418; 5.442; also in EP 2, 337; 348; Colapietro 1998).  The 
ability to modify one’s own habits in a self-conscious, self-critical, and self-controlled 
manner presupposes grades of habituation and (in sense) autonomy over which one has 
little or no control (CP 5.533; also 1.591).8  Our conscious deliberations are, ultimately, 
rooted in our unreflective, somatic competencies.  Peirce’s commonsensism is nothing 
less than an acknowledgment of the importance and, indeed, indispensability of these 
seemingly humble competencies.  Our highest achievements are made possible by our 
lowliest abilities, ones never completely transcended (see, e.g., MS 372; quoted in 
Fisch 1986, 372).  The cultivation of our rationality, in the Peircean sense of deliberate 
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self-control, does not require a denial of animality; quite the contrary, it demands a 
forthright acknowledgment of the unique features, also the peculiar fate (cf. Kant), of 
the human animal.   

Undertaking a clarification of Peirce’s own doctrine of clearness would allow 
us to see affinities between Peirce, on the one side, and Martin Heidegger and Maurice 
Merleau-Ponty, on the other (affinities hardly ever appreciated).9  Though I cannot on 
this occasion substantiate this claim, it is one worthy of being developed.  This much 
however must be said.  These affinities concern the somatic attunement of human 
agents to their social and natural worlds, an attunement revealed in the ability of such 
agents to respond appropriately or effectively to the variable circumstances of everyday 
life, also in their ability to enlarge the scope of such attunement (CP 5.511).

Moreover, undertaking such a clarification invites us to sound the pragmatic 
depths of Peirce’s mature thought.  In sounding these depths, we are driven toward the 
task of providing a more detailed portrait of human agency than Peirce himself ever 
sketched, though one on which it clearly relies and, indeed, to which he explicitly 
appeals (see, e.g., CP 5. 418; 5.442; also in EP 2, 337; 348).  I will myself not offer here 
such a sketch, only highlight what must be included in such a portrait (Colapietro 1999).  
The somatic abilities and expertise of human agents, typically operating at the level of 
unreflective (or prereflective) engagement, are continuous with the somatically rooted 
capacity to frame and modify concepts.10  The most rudimentary of these abilities, 
including the capacity to chew and swallow food as well as that of grasping and 
holding objects, are not to be slighted.  When an illness or accident deprives an agent 
of such capacities, that person is made acutely aware of their importance.  Concepts 
are interwoven into these abilities (Oakeshott; Winch); put otherwise, these somatic 
abilities embody flexible, nuanced concepts (concepts in the sense, to be explained 
below, of flexible and nuanced dispositions).11

We have just noted that he somatic abilities and expertise of human agents 
are continuous with the somatically rooted capacity to frame and modify concepts.  
These abilities are, in certain respects. themselves modes of conceptualization.  It is 
equally important to note that the deliberative capacity of rational agents to assume, 
in a consciously deliberate manner, the formation of their own character grows out of 
densely sedimented layers of habituation (see, e.g., CP 5.533).  Our instinctual and 
inherited modes of conceptualization, along with our unreflective beliefs,12 underlie 
and, in no small measure, underwrite our loftier flights of formal deliberation.  Here, 
too, continuity is discernible, in particular, continuity between our tacit, unreflective 
habits and our symbolically articulated,13 deliberately cultivated habits.



IV
 A

dv
an

ce
d 

Se
m

in
ar

04 set 200812

Peirce doctrine of the grades of clarity is, however, only one of the places 
in which he appeals to the phenomenon of habits as a resource for illuminating our 
world and our selves (including the relationship between embodied, social selves and 
their complex, variable world).  In general, he supposes that the “great facts of nature 
which familiar experiences embody are not of the number of those things which can 
have their juices sucked out of them and thrown aside” (CP 6.565). General tendencies 
are, in particular, among these prominent facts of the natural world.  So, too, is growth 
(see, e.g., EP 2, 373-74).  Growth extends to nothing less than the forms of being and, 
thus, to those of intelligibility.  The “law of growth” (EP 2, 445) means, above all else, 
the growth of habits, including the increase in the intimate and effective integration of 
habits.14  This increase results in the disruptive emergence of novel forms of natural 
agency (e.g., the generation of animate beings and the evolution of new species of 
plants and animals).  Too often, habits are understood as constraining and conservative 
forces; for Peirce, they are however enabling and often creative propulsions.  There 
is the disposition of some beings to acquire and, conversely, to lose dispositions, 
often quite quickly.15  This implies the growth of habits.  Habits not only grow but 
also contribute to growth in a variety of ways.  Peirce’s evolutionary cosmology and 
pragmaticist semeiotic16 are attuned to these “great facts of nature.”  Given these and 
other considerations, it is, accordingly, not inappropriate to sketch in broad, quick 
strokes the larger context in which our delimited topic must ultimately be located to be 
adequately understood.    

Habits, Laws (or Rules), and Codes
Habits are operative in every domain of experience, thus traces of their 

presence, power, and permutations are discoverable everywhere.  They are, as just 
indicated, among the most prominent facts of the natural world.  Examples of such 
traces range from the tendency of certain materials to become wrinkled to that of 
human organisms to be imitative (Aristotle’s Poetics; Bourdieu 1990, 25-29), from 
densely accumulated moister under certain atmospheric conditions to form one or 
another kind of cloud to aging stars exploding.  Other examples are the disposition of 
certain prey to camouflage themselves in a particular way and the tendency of the roots 
of plants to drive deeper in search of nourishment.  Tendencies and dispositions abound 
in nature.  It is thus not unlikely that the concept of habit is relevant to every field of 
inquiry.  More precisely, either this concept or one of its numerous analogues is, in some 
contexts, a phenomenon17 and, in others, a principle of explanation (however partial or 
preliminary).  The concept of habit is obviously relevant to physiology, psychology18, 
anthropology, economics, and sociology, less obviously but no less truly relevant to 
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cosmology, semeiotic, and arguably even phenomenology (or, to use Peirce’s term, 
phaneroscopy).19

Peirce was manifestly aware of the range of this relevance.20  His appreciation 
of habit, its centrality no less than its ubiquity, underwrote his opposition to 
nominalism.21  In addition, an accurate understanding of many of his central concerns, 
including nature, mind, semiosis, experience, and agency, depend upon an adequate 
comprehension of what he means by habit.  Nothing is more important for attaining 
such a comprehension than the appreciation that, from Peirce’s perspective, habits 
not only result from processes of growth but also contribute to such processes.  That 
is, habits embody within themselves, however cryptically, a history but also a power 
to modify the very processes (or histories) out of which they emerge.22  They are 
emergent functions bearing witness to antecedent struggles23 and exerting influence 
on ongoing processes.  “Once you have embraced the principle of continuity [i.e., 
the doctrine of synechism],” Peirce suggests, “no kind of explanation of things will 
satisfy you except that they grew” (CP 1.175; cf. Darwin).  Habits tend to function in 
such a way that they subject themselves to the exigencies of modification and even 
eradication.24  They insure, at once, continuity, stability, and coherence, on the one 
hand, and innovation, mutability, and improvisation, on the other.  We miss the force 
of habit, in its distinctively Peircean sense, if we suppose that habits work only to 
conserve structures (i.e., the phonemes within a language, the mores within a culture, 
or the virtues within a community) – if we fail to appreciate the extent to which habits, 
simply by their inherent operation (thus by their propulsive influence), drive toward 
alteration.  The dynamic forms of continuity in which Peirce was most interested are 
effective agencies of change, genuine sites of creativity.

Peirce’s cosmology is attuned to the phenomena of life (see, e.g., CP 6.61, 
6.64), including the human mind as a biological phenomenon (i.e., as a cluster of 
species-specific capacities25).  Mechanism and determinism render life inexplicable, 
whereas hylozoism (CP 6.6; also in EP 2.375) and tychism provide us with a vision 
of the cosmos in which life, evolution, and mind are far from anomalous, let alone 
impossible.  

In Peirce’s philosophy, the concept of habit mediates between those of mind 
and matter in such a way as to avoid the ontological dualism so characteristic of so 
much modern thought.  In order to appreciate his claim that matter is mind hide-bound 
with habit, one needs to appreciate the continuum of habits, ranging from virtually 
immutable habits to readily modifiable habits.  This is as much a form of materialism 
(or physicalism)26 as a form of idealism, though Peirce tended to stress his alliance 
with objective idealism (see, e.g., CP 6.277; cf. MS 649, 19). 
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The emergence of mind in any recognizable or paradigmatic sense27 is 
due to the growth of habits in various directions, not least of all in the directions of 
complexity and integration.  The more complex habits become, especially the more 
functionally integrated these increasingly complex habits become, the more likely we 
are to attribute mind to an agent.  Consequently, a semeiotic conception of mind and 
consciousness thus needs to be articulated in terms of the acquisition, loss, and other 
susceptibilities of habits.

In Peirce’s writings, habits are fundamental, while rules and codes are 
derivative.28  They are the principal means of explaining such coenoscopic phenomena, 
at the philosophical level at least, as mind, language, law, and morality.  Codes are, on 
this view, the result of codifications.  As useful and even indispensable as they often 
are, codes leave much out of account.  The flexible, nuanced, varied, and variable 
habits making up the mores of any culture are, for example, never fully articulating in 
even the most exhaustive code of moral conduct.  In general, the most thoroughgoing 
codification always falls far short of doing complete justice to living habits as they 
operate in concrete contexts.  Habits indeed lend themselves to codification (think of 
the alphabet or a lexicon).  They are undeniably formalizable.  So, Peirce’s approach 
might be seen as a via media, a route between an unqualified formalism and a 
militant anti-formalism (see, e.g., Rellstab).  Attending to the formalizable aspects of 
concretely embodied and thus dynamically operative dispositions, at the expense of 
the vast, vague background of tacit, prereflective ability, is a tendency all too often 
discernible in the approach of theorists unconscious of their distorting privileging of 
verbal formulations, abstract definitions, and elegant classifications.  The temptation 
to proceed in this fashion is one that Peirce often encourages, indeed, one to which 
he himself succumbs.  But, at his best, his pragmaticism and commonsensism, at the 
very least, imply the shortcomings and inadequacies of such a procedure.  Vagueness 
is not only pervasive and irreducible but also advantageous, for even the discourse of 
inquirers on countless occasions.  While an inappropriately severe demand for clarity 
is not as debilitating to investigators as an uncompromising insistence on certainty, it 
can be quite harmful.  

Clarifying Ideas & Fixing Beliefs
Let us turn back to our main topic.  As I have already noted, Peirce 

distinguished three levels of conceptual clarity.  He did so principally for the purpose 
of winning formal recognition for a level of conceptual clearness practically honored 
by experimental inquirers but largely ignored by philosophical logicians.  In other 
words, he strove to close the gap between the logica utens of experimentalists and 
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the logica docens of logicians: what had become central to the historically evolved 
practice of inquiry ought to become central to the explicit theory of this practice.  
By the second half of the nineteenth century, pragmatic clarification was an integral 
phase in responsible inquiry: it was simply a critical part, however an implicit part, 
of experimental investigation.  What was so critical to the practice of inquiry thus 
deserved to be made explicit in the theory of inquiry (logic in Peirce’s sense).  Part 
of Peirce’s critique of Descartes’ approach (though a part not commonly noted) is the 
excessive reliance of his philosophical predecessor on abstract definitions (see, e.g., 
CP 5.392).  Another part of this critique is the radical separation between theory and 
practice, entailing the failure to see theoretical inquiry as an irreducible form of human 
practice.  Theoreticism29 tends toward verbalism because of the propensity of theorists 
(more precisely, theoreticists) to define words in terms of other words (cf. Short 1994; 
also Short 2007).   

 Just as the four ways of fixing belief (that is, the four ways of conducting 
inquiry) can be seen not as separable undertakings but as an integral features of a 
single process, so the three grades of clearness can be viewed as distinct phases in a 
cumulative effort.30  As ways of fixing belief, taken by themselves, tenacity, authority, 
and apriority are doomed to fail.  As features of an inclusive process, they are integral 
to the success of investigation.  That is, tenacity, authority, and apriority each have 
their rightful place in experimental inquiry.  For example, the method of authority 
as an allegedly self-sufficient way of fixing belief is indeed a rival to the method of 
science (or experimentation).  But the critical role of exemplary practitioners – hence, 
the provisional authority of communally acknowledged exemplars – itself calls for our 
candid acknowledgment.  In brief, there are authorities in science.  This is known by 
anyone who has worked in a laboratory or in the field.  This authority is ordinarily not 
only administrative; it is epistemic or heuristic.  It bears upon how to undertake the 
work of inquiry.

The same case can be made for both tenacity and apriority.  As stand-alone 
methods, they are fatally flawed.  As integral parts of an experimental orientation, 
they have their rightful (if variable) place.  It may not, however, seem to be true of 
tenacity.  For Peirce does assert, “the scientific spirit requires a man to be at all times 
ready to dump his whole cart-load of beliefs, the moment experience is against them.  
The desire to learn forbids him to be perfectly cocksure that he knows already” (CP 
1.55).31  But practical certainty need not take the form of invincible cocksureness.  I am 
referring here to the practical certainty of the theoretical inquirer – the certitude of one 
who is passionately but deliberately committed to discovering what is not yet known 
(in short, the certitude of a practitioner, albeit a participant in the practice of inquiry).  
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In the nineteenth century, the resistance within science itself to Darwin’s theory of 
natural selection was not unreasonable.  The best geologists of the day, including 
scientists whom Darwin greatly respected (ones whose expertise he was reluctant to 
question or challenge), did not believe the earth was old enough for evolution, as 
envisioned by Darwin, to have taken place.  Moreover, despite being a contemporary 
with Gregor Johann Mendel (1822-1884), Darwin was not aware of Mendel’s work.  
For this and other reasons, he was not in the position to identify the mechanism by 
which selection takes place.  Darwinian evolution becomes a creditable theory only 
after the scientific acknowledgment of the genetic mutations underlying Darwin’s 
fortuitous variations and, in addition, the radical revision by the scientific community 
(above all, by geologists) of the Earth’s age.  When confronted with the massive details 
of his painstaking account of natural selection, the scientists in Darwin’s day did not 
dump the cart-load of their beliefs.  Rather many of them strenuously resisted his 
theory.  Such resistance was rooted in their tenacity, in the fierceness with which they 
clung to what they took to be experimentally warranted beliefs.  One might object that, 
as history has proven, these scientists were unreasonable in clinging to their beliefs, 
rather them dumping them the moment experience counted against them.  But my 
point concerns as much how inquirers ought to behave as how they typically tend 
to behave.  A degree of tenacity is useful for insuring that theoretical innovations, 
especially radical ones, come to be articulated in their strongest form.  Though less 
conservative than other communities, communities of inquirers cannot avoid being 
somewhat conservative.  Nor is this altogether unfortunate.  The stiffness of opposition, 
due to such a conservative bent, works to insure that innovations are forged in the 
crucible of adversity.  Such innovations are the stronger for this.

What is true of the methods of fixing belief is also true of the means of attaining 
clearness.  It is, indeed, even more obviously true.  Peirce is quite explicit about this: 

I trust that, in that essay [“How to Make Our Ideas Clear”], I made my own opinion plain, 
that Pragmatistic Adequacy no more supercedes the need of Analytic Distinctness and of 
adherence to precise Definitions, than this latter, or Second Grade of clearness supercedes 
the need of intuitive or unintellectual Clearness. … It is evident that no abstract definition can 
possibly render needless the power of directly recognizing whether a concept does or does 
not apply to a given image; and I believe I was sufficiently explicit as to my own opinion 
that no recognition of the utility of a concept, however just, could in the least affect the need 
of precisely defining it.  (Please observe, by the way, that I speak of three distinct Grades 
[or Levels] of clearness, which I also call Kinds, but never Stages, as if one were done with 
before the next began; for the contrary will be found markedly their relation.) (MS 649, 2-5; 
quoted in Fisch 1986, 372).              

Peirce returned to this distinction on numerous occasions (see, e.g., EP 2, 256; 
496-97).  There are even several places in which he proposes a fourth level of clarity 
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(e.g., CP 2.118; 5.3),32 also at least one place where he subdivides the second grade 
into two and the third into three (MS 620, p. 19; cited in Fisch 1986, 371).  Indeed, 
in his mature attempts to cast his thought into a consistently pragmatic [pragmatist 
or pragmaticist] form, he continued to appeal to this quite early doctrine.  Moreover, 
expositors and advocates of Peirce have spilled much ink on the issue of clearness 
(see, e.g., Fisch 1986; Hookway; Short 2007).  A tremendous amount is to be learned 
from their efforts to clarify Peirce’s own approach to clarity.  This is especially true of 
the efforts of Manley Thompson, Christopher Hookway, Joseph Ransdell, T. L. Short, 
and (of course) Lucia Santaella.

But even these commentators and followers, undeniably the most insightful 
of those who have written about Peirce, have not yet done complete justice to the 
pragmatic importance of his three levels of conceptual clarity.33  In this context, the 
term pragmatic needs to be distinguished from what we ordinarily understand by 
practical, especially the narrowly practical.  In order to counteract this tendency, I 
want to seize this occasion as an opportunity to stress the pragmatic dimensions of 
responsible inquiry.

Above all else, the pragmatic importance of these distinct levels concerns the 
conduct of inquiry – how inquirers ought to comport themselves for the purpose of 
advancing inquiry.  Quite apart from its benefits to, or effects on, other forms of practice, 
the question of how inquirers, precisely as inquirers, ought to comport themselves (how 
they ought to undertake the task of investigation) is a pragmatic question.  This is so not 
least of all because the question concerns the attainment or, at least, the approximation 
of the purposes constitutive of a shared human practice.  Especially in disciplines 
such as philosophy and fields such as semiotics, inordinate emphasis has been placed 
on abstract definitions and formal classifications, thus insufficient attention has been 
paid to pragmatic clarifications and genealogical reconstructions (or, more generally, 
historical narratives).  The value of such definitions and classifications should not be 
overlooked; but, by themselves, they are far from adequate modes of conceptualization.  
Such definitions and classifications need to be supplemented.  They need to be 
supplemented not only by pragmatic clarifications and historical contextualizations 
but also by a reflective appropriation of the primordial forms of human engagement.  
Such supplementation in each of these directions – in the direction of reflective 
appropriation no less than that of pragmatic clarification – is relevant to the topic of 
our gathering.  The first level of conceptual clarity encompasses habits as much (if not 
more) than the third level.  The habits by which an agent is equipped unreflectively to 
interpret or to utter signs of various kinds are, in some respects, far removed from the 
habits to which an inquirer calls our attention in pragmatically clarifying the meaning 
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of our terms, but in other respects these habits are not utterly disparate from those 
serving as the ultimate interpretants of our theoretical terms.  The most important 
respect in which these habits are different is that, in the one case, they are haphazardly 
formed, whereas in the other they are deliberately cultivated.  The most significant 
respect in which these habits are akin is that, on both levels, they insure an attunement 
(or harmony) between the dispositions of somatic, social agents and the dispositions 
of the beings with which such agents are bound up, thus those with which they must 
contend.34  The dispositions of things are integrated into those of the agents who have 
had opportunities to handling these things in some fashion or other; put otherwise, 
the dispositions of agents are calibrated to those of things encountered in experience, 
either the somewhat narrowly circumscribed sphere of everyway experience or the 
imaginatively expanded arena of experimental inquiry.

It is, however, easy to misunderstand what Peirce pragmatically means by the 
first grade of clarity.  He is himself in some measure responsible for the likelihood or, 
at least, possibility of interpreters construing his meaning too narrow.  The first grade 
of conceptual clearness does not only concern what we are most likely to envision as 
the use of signs (our tacit adeptness in interpreting and uttering signs in appropriate 
circumstances).  For it concerns such affairs as the muted growl of an unknown dog 
or the peculiar smile of a longtime friend, also a sharply defined line in our perceptual 
field (say, that of a tree branch) or an unexpected opening in a forest of densely growing 
vegetation.  In the wonderful coinage of J. J. Gibson, the tree branch is an affordance 
to anyone engaged in the activity of climbing, just as the opening is an affordance for 
anyone seeking a way out of the forest: the branch affords the climber an opportunity 
to carry out an activity, just as the opening affords the person seeking escape a route 
by which to fulfill this purpose.  What we are biologically attuned to perceive (as much 
as anything else, if not more) are affordances and obstacles.  We take the handle of a 
door as the means of opening the door and entering a room, simply by taking hold and 
turning the handle.  This act embodies in itself a take on the object seemingly affording 
us the possibility of entrance.  An allegedly inward, imaginative representation of 
this object as a handle need not be posited; the outward, purposive act is, in itself, 
a mode of conceptualization.  The response to objects and events, in practical effect 
(though not necessarily in conscious intent) under a certain description (e.g., to take 
this piece of furniture, despite its almost illegible design, as a chair, or that device as 
a corkscrew), involves a semiotic dimension (simply in sitting on the “chair” one is in 
effect interpreting what it is).  The use of things (cf. Heidegger; also Merleau-Ponty) 
is utterly dependent upon the interpretation of signs (e.g., a very sharp blade is seen 
as such – its extreme thinness being a telltale sign of its extreme sharpness – and thus 



IV Advanced Sem
inar

04 set 2008 19

used with extreme caution).  So, too, is the inhabitation of the world, as an organism 
endowed with motility (Merleau-Ponty) and propelled by desires.  Hence, the use of 
things and inhabitation of the world in an intelligent and appropriate way would be, 
on my interpretation, examples of what Peirce means by the first grade of clearness.  
Human conceptualization is, first and (at least, arguably) foremost, a somatic, practical 
affair.  Our dispositions to use certain things in certain ways implies that we are taking 
them in a certain light, responding to them under a certain description (merely walking 
along a footbridge confesses one’s trust in the ability of the bridge to support one’s 
weight).  But our tacit, locally embedded, and directly somatic conceptualizations 
make possible our more explicit, elaborately generalized, and primarily imaginative or 
otherwise mental modes of conceptualization.  The latter modes are the ones in which 
philosophers, including Peirce, have been most interested.  But, like Heidegger and 
Merleau-Ponty, his writings provide resources for understanding the former mode (the 
tacit, local, and manifestly somatic mode).  But, to make clear Peirce’s doctrine of the 
distinct grades of conceptual clearness, we need to become even clearer about what he 
means by concepts.   

Toward a Pragmatic Conception of Concepts
 It is not possible here to give a complete account of the Peircean 

conception of our intellectual concepts.  For our purposes, what most needs to be 
stressed is that Peirce’s conception of such conceptions is itself thoroughly pragmatic.  
It will be useful, first, to assemble a number of texts conveying Peirce’s conception 
and, then, to explicate his understanding of concepts in an emphatically pragmatic 
manner.

Peirce acknowledged, “I know very well that such a thing as an absolutely 
definite concept is beyond the power of the human mind.”  But he immediately added: 
Still “I insist upon rendering the initial concepts as definite as they can be make” (EP 
2, 421) – and made specifically for the exacting purposes of rigorous inquiry.  Despite 
this insistence, he issued this warned: “we must be on our guard against the deceptions 
of abstract definitions” (CP 7.362).  Along these same lines, he noted in reference to 
one of the focal concerns of his intellectual life (the pragmatic meaning of scientific 
inquiry): 

What is Science?   We cannot define the word with the precision and accuracy which we 
define Circle … any more than we can so define Money, Government, Stone, Life.  The idea 
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[of Science] like them, and more than some of them, is too vastly complex and diversified.  
It embodies the epitome of man’s intellectual development.  (MS 601)

Accordingly, its essence cannot be distilled in a definition.
 How we learn both most of the terms in a practice and those definitive 

of a practice (e.g., how we learn the distinctively biological meaning of terms like 
species, evolution, and organism as well as the strictly scientific meaning of this 
discipline itself) might be gathered from how we learn slang.  

You hear a new slang word: you never ask for a definition of it; and you never get one.  
You do not get even any simple example of its use; you only hear it in ironical, twisted, 
humorous sentences whose meaning is turned inside out and tied in a hard knot; rider 
and ridden understand one another [in] a way of which the former [say, a human] can no 
more give an account than the latter [a horse].   (7.447)

If we are considering the initiation into a science such as biology, this seems 
to exaggerates, arguably wildly exaggerate, the extent to which the acquisition of 
comprehension is based on tacit, unreflective engagement.  But the memorization of 
formal, abstract definitions, apart from the use of the understanding made available 
through such definitions, is a dead and deadening process.  The use of such concepts 
is far more a tacit, unreflective exertion than an explicit, theoretical exercise.  
Formal definitions undeniably play an indispensable role in self-evaluating

“Now the best definition that was ever framed is, at best, a similar dissection [of a corpse].  
It will not really work in the world as the object defined will [or, more precisely, would] 
(CP 1.220).

“ … a Concept is a Sign …” (CP 8.305)

“A concept is something having the mode of being of a general type which is, or may be 
made, the rational part of the purport of a word” (CP 8.191)

“A concept is not a mere jumble of particulars, – that is only its crudest species.  A 
concept is the living influence upon us of a diagram, or icon, with whose several parts 
are connected in thought an equal number of feelings and ideas.  The law of mind is that 
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feelings and ideas attach themselves in thought so as to form systems.  But the icon is not 
always clearly apprehended” (CP 7.467).

“A concept is a symbol present to the imagination …” (MS 283, p. 95)

“We think only in signs.  These mental signs are of mixed nature; the symbol-parts of them 
are called concepts.  If a man makes new symbol, it is by thoughts involving concepts.  So it 
is only out of symbols that a new symbol can grow.  Omne symbolum de symbolo.  … In use 
and experience, its meaning grows.  Such words as force, law, wealth, marriage bear with us 
very different meanings from those they bore to our barbarous ancestors” (CP 2.302)

“ … of the two implications of pragmatism that concepts are purposive, and that their meaning 
lies in their conceivable practical bearings, the former is the more fundamental” (CP 8.322, 
emphasis added; cf. LOT, p. 234)

“Concepts are mental habits, habits formed by the exercise of imagination.  Human instinct 
is no whit less miraculous than that of the bird, the beaver, or the ant.  Only, instead of being 
directed to bodily motions, such as singing and flying; or to the construction of dwellings, or 
to the organization of communities, its theatre is the plastic inner world, and its products are 
the marvelous conceptions of which the greatest are the ideas of number, time, and space …” 
(MS 318, p. 14; emphasis added)

 In formally semeiotic terms, what we ordinarily call a concept is 
identified by Peirce as a rheme (or rhematic sign).  Though not all species of rhematic 
signs are also legisigns,35 some of the most important unquestionably are such species.  
These are, in addition, the ones most relevant to the essential business of intellectual 
concepts.  The function of such concepts is inseparable from their role in rational 
arguments concerning objective facts (CP 5.467).  Concepts are intellectual insofar 
as their structure is that upon which rational “arguments concerning objective fact 
may hinge” or turn (CP 5.467).  In this context, an argument is rational insofar as its 
strength (its formal validity and, beyond this, its heuristic soundness) can be evaluated 
in light of intersubjectively espoused and enforced norms and ideals, while any matter 
is objective (at least) insofar as a community of observers is, in principle, capable of 
validating or repudiating claims of one or another of its members concerning such a 
matter on the basis of shared observation or experience. 

 Those species of rhemes that are also legisigns are, at bottom, habits.  
To possess a concept, in the sense of a rhematic legisign (of whatever species), is to be 
disposed to grasp a range of particulars in a certain manner.  In turn, to be disposed to 
grasp particulars in this manner is only provisionally a mental or imaginary orientation 
toward these objects or events36; it is ultimately an agential and thus potentially 
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deliberative stance toward what objects and events are in any one of the three modes 
of being, but most usefully what they themselves are disposed to do in determinable 
circumstances.  Our capacity to grasp the beings in whose midst we are thrown 
extends far beyond that of taking hold of objects and events with our hands.  But, at 
the farthest reach of our conceptual grasp, rhematic signs always bear implicit witness 
to the seemingly humble ability to pick up, turn around, and put down the tangible 
objects of our everyday encounters (Heidegger).  Pragmatically understood, concepts 
are whatever enable us to grasp some being or aspect of its being, including its very 
mode of being.  Hence, they enable us to handle, however crudely or even ineptly, 
what we meet in experience.  The capacity of the mouth to seize and hold the nipple, to 
suckle sufficient for the nourishment of the newborn, is in some measure an acquired 
ability, all the more so the ability of the hand to grasp and hold, indefinitely, what the 
eyes see.  The human mind instinctually reaches out and tries to take hold of what it 
sees or in some other way perceives, no less irrepressibly and fatefully than does the 
human hand reach out and try to grasp what appears within the field of consciousness.37  
The extent to which our hands, guided by our eyes and other senses, provide one of 
the most fecund metaphors for the human mind is rarely appreciated, especially by 
philosophers, but also by even those theorists who celebrate the importance of the 
body.  This is implicit in Begriff, the German word for concept (or notion).

 While Kant conceives of concepts primarily in terms of rules (Schrader), 
Peirce conceives of them primarily in terms of habits and only derivatively in terms 
of rules.  While Kant sharply distinguishes between determinate and reflective 
judgments, Peirce in effect blurs this distinction by making all human judgments either 
the sedimented results of reflective judgments or simply reflective judgments.

 Human concepts are, at all levels, habitual capacities (at least, 
potentially habitual capacities) to grasp and hold some object or event in relationship 
to an indeterminate array of other factors.  Insofar as habits are formalizable into rules, 
concepts can be identified with rules; but, insofar as they escape such formalization, 
this identification can be misleading (cf. Winch).  Though appreciative of the value 
of abstract definitions and formal classification (including formal codifications), 
Peirce was equally appreciative of our inability to transcend our massive reliance on 
unreflective familiarity. 

 Our instinctual capacity to frame concepts in response to experiential 
challenges enables us to acquire a vast array of highly flexible conceptions.  These 
conceptions themselves enable us to be at home in the world.  That is, they render 
familiar what otherwise would be strange and disorienting.  This familiarity is 
indicative of our attunement with the world, primarily as an arena of action.  Human 
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agents are related to the “circumambient All” (CP 6.429) not as aloof spectators trying 
to survey an expansive scene from which they can completely extricate themselves 
(or one from which they are altogether exiled), but rather as implicated actors (beings 
implicated in processes and practices over which these agents can exert only limited 
control, about which they can attain merely approximate, provisional, and fragmentary 
understanding).  Even so, they are remarkable attuned to the world into which they are 
thrown.

Primordial Attunement & Unreflective Capacities
 In his memoir of Ludwig Wittgenstein, Norman Malcolm quotes his 

teacher as having once said:

A person caught in a philosophical confusion is like a man in a room who wants to get out 
but doesn’t know how.  He tries the window but it is too high.  He tries the chimney but it is 
too narrow.  And if he would only turn around, he would see that the door has been open all 
the time!” (51)

No less than such thinkers as Wittgenstein and Heidegger, Peirce’s contribution 
has been, in important instances,38 his ability to show us not only the need to turn 
around but also the way to accomplish this maneuver.39  This is nowhere more evident 
than in his response to the Cartesian challenge of how an individual knower can find 
within itself adequate resources for knowing with absolute certainty an external world 
or, for that matter, anything else.     

How does a mind initially contained within itself and, hence, primordially 
estranged from the world come to know the world?  Implicit in his critique of 
Cartesianism, Peirce does not attempt to answer this question; rather he rejects it 
and all of the assumptions that work, often in an undetected manner, to resurrect this 
conundrum.  From his perspective, we are not alien to the world in which we breathe, 
move, and otherwise act.  We are rather primordially attuned, even if imperfectly 
adapted, to the environment in which we are destined to conduct the business of living.  
What this attunement pragmatically means is that our innate habits (our instinctual 
tendencies) provide the basis for a rough-and-ready, practical attunement to some of 
the most salient features of our life-world, at least those features bearing most directly 
upon motility (cf. Merleau-Ponty; also Gibson) and reproduction (CP 6.604).  The 
reproduction of the species concerns the nurturance of the young as much as the 
securing of a mate.  Beyond this, these innate habits secure the possibility for attaining 
an ever fuller and finer attunement to the complex circumstances into which human 
ingenuity inevitably plunges the human animal.  
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The function of intelligence in its most immediately practical sense concerns 
not representing reality in some inward domain but realizing desires in some hazardous 
sphere.  In Peirce’s own words, “one, at least, of the functions of intelligence is to adapt 
conduct to circumstances, so as to subserve desire” (CP 5.548).  But the function of 
our intelligence is hardly exhausted in the task of such adaptation.  Unbridled curiosity 
and unfettered wonder thrust human intelligence, time and again, into unfamiliar 
circumstances: while our attunement to the circumstances of our lives is massive and, 
in countless respects, intricate, “man is so continually getting himself into novel that 
he needs, and is supplied with, a subsidiary faculty of reasoning for bringing instinct 
to bear upon situations to which it does not directly apply” (CP 6.498).  On the one 
hand, Peirce insists: “man is so completely hemmed in by the bounds of his possible 
practical experience, his mind is so restricted to being an instrument of his needs [and 
desires] … he cannot, in the least, mean anything that transcends those limits” (CP 
5.536).  On the other hand, the very exercise of our intelligence, hence the enactment 
of our habits, propels us to transcend not the limits of possible experience but those of 
our established abilities and prereflective attunement to our inherited world. 

Habit, Purpose, & Character:
Pragmatic Clarification & Deliberative Agency

 It is important not to exaggerate the importance or necessity of clarifying, 
pragmatically or otherwise, our ideas.  Peirce is quite explicit about this:

When one seeks to know what is meant by a physical force, and finds that it is a real 
component acceleration of defined amount and direction that would exist whatever were the 
original velocity, it is possible to press the question further and inquire what the meaning 
of acceleration is; and the answer to this must show that it is a habit of the person who 
predicates an acceleration, supposing him to use the term as others do.  For ordinary 
purposes, however, nothing is gained by carrying the analysis so far; because these ordinary 
commonsense concepts of everyday life, having guided the conduct of men ever since the 
race was developed, are by far more trustworthy than the exacter [more exact] concepts of 
science; so that when great precision is not required they are the best terms of definition. (EP 
2, 433)

There is, Peirce insists, a categoreal distinction between effort and purpose.  
Effort is an instance of secondness, whereas purpose is an example – indeed, a paradigm 
– of thirdness.  “The sense of effort is,” in his own words, “the sense of an opposing 
resistance then and there present.”  This sense of exerting oneself and being resisted 
“is entirely different from purpose, which is the idea of a possible general regarded as 
desirable together with a sense of being determined in one’s habitual nature (in one’s 
soul, if you like the expression; it is that part of our nature which takes [or acquires] 
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general determinations of conduct) to actualize it” (EP 2, 483-84).  What makes the 
sense of effort and purpose categoreally different is that this sense “is not an idea of 
anything general or of anything possible, but of what which actually is” (EP 2, 484).

 … it may be necessary, in order to render the conclusion true, to take the term ‘habit’ 
in a much wider sense than that in which it is requisite that it should be understood in order 
that our conclusion should imply the truth of pragmatism.  Just this turns out to be the truth 
of the matter.  That it is so will be illustrated by my sole reply to a possible objection to our 
conclusion … (EP 2, 431)

Peirce derives this objection from a critique offered by Josiah Royce, even if 
he was not the intended target of this Roycean criticism.40  “The supposed objection is 
that, besides habits, another class of mental phenomena is found in purposes” (EP 2, 
431).41  That is, not habits but purposes are fully suited to serve as the ultimate logical 
interpretants of our intellectual concepts.  In a very qualified sense, Peirce concedes 
this point.  But he does so without abandoning his thesis regarding habits.  From this, 
we should not infer that Peirce is simply being stubborn or worse – vainglorious (i.e., 
too proud to modify or discard his position, even though the force of argument counts 
against his stance).  Rather, we should discern in his nuanced response an admirable 
subtlety.  Let us, first, quote at length Peirce’s response and, then, explain in detail not 
only its formal structure but also its pragmatic purport.

My reply is that while I hold all logical, or intellectual, interpretants to be habits, I by no 
means say that all habits are such interpretants.  It is only self-controlled habits that are so, 
and not all of them, either.  Now a purpose is only the special character (and what is, strictly 
speaking, special, as contradistinguished from individual, is essentially general) of this or 
that self-controlled habit.  Thus, if a man has a general purpose to render the decorations of 
a house he is building beautiful, without yet having determined more precisely what they 
shall be, the normal way in which the purpose was developed … was that he actually made 
decorations in his inner world, and on attention to the results, in some cases experienced 
feelings which stimulated him to endeavors to reproduce them, while in other cases the 
feelings consequent upon contemplation of the results excited efforts to avoid or modify 
them, and by these exercises a habit was produced, which would … affect not only his actions 
in the world of imagination, but also his actions in the world of experience; and this habit 
being self-controlled, and therefore recognized, his conception of its character joined to his 
self-recognition, or adoption, of it, constitute what we call his purpose. (EP 2, 431) 

The identity of the habits into which the pragmaticist ultimately translates 
the meaning of terms is inextricably connected to purpose.  The best way to make 
this point is far from evident.  But the general point is not in the least controversial.  
“[Readiness] to act in a certain way under given circumstances and when actuated by 
a motive is a habit” (CP 5.480; emphasis added).42  In “What Pragmatism Is” (1905), 
Peirce asks: “But of the myriad forms into which a proposition may be translated, what 
is that one which is to be called its very meaning?” (CP 5.427)  What is that form that 
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would provide us with the ultimate logical interpretant of the intellectual signs playing 
such a prominent role in such propositions?

It is, according to the pragmaticist, that form in which the proposition becomes applicable 
to human conduct, not in these or those special circumstances [i.e., not when agents are 
animated by this or that narrow purpose], nor when one entertains this or that special design, 
but that form which is most directly applicable to self-control under every [conceivable] 
situation, and to every purpose.” (CP 5.427) 

“We are,” Peirce notes elsewhere, “too apt to think that what one means to 
do and the meaning of a word [or other sign] are quite unrelated meanings of the 
word ‘meaning,’ or that they are only connected by both referring to some actual 
operation of the mind”  (CP 1.343).  But this is not so.  They are rather quite intimately 
related meanings of the word meaning.  This is the heart of Peirce’s pragmatism (or 
pragmaticism).

Conclusion
The pragmatic clarification of meaning has as much to do with purpose as 

it does with habit (or, more precisely, habit-change).  What Peirce means by habit is 
inclusive of purpose, the only kind of habit suitable to serve as an ultimate logical 
interpretant being a habit incorporating within itself some of the defining features 
of concretely embodied purposes.  Moreover, the Peircean conception of habit is as 
relevant to offering an adequate account of the first grade of conceptual clearness as 
this conception is itself pertinent to providing such an account of the third grade.  While 
our adept familiarity (or the first level of clarity) is rooted in the fluid functioning of 
unreflective habits, our pragmatic clarifications flower from deliberately cultivated, 
explicitly identified habits.  The ever fuller and finer attunement of the dispositions of 
somatic, social actors to the dispositions of whatever is encountered in experience is 
continuous with the tacit competencies of human agents in everyday circumstances.  
Scientific inquiry transports human agents to nothing less than unfamiliar worlds43 
(see, e.g., CP 1.236), spheres of action in which their innate and customary habits are 
often as much a hindrance as an aid.  Peirce is quite explicit about this: 

… the indubitable beliefs refer to a somewhat primitive mode of life, … and while they never 
become dubitable in so far as our mode of life remains that of somewhat primitive man, yet as 
we develop degrees of self-control unknown to that man, occasions of action arise in relation 
to which the original beliefs, if stretched to cover them, have no sufficient authority.  In other 
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words, we outgrow the applicability of instinct – not altogether, by any manner of means, but 
in our highest activities. (CP 5.511) 

Peirce counted the extended family of heuristic practices (or theoretical 
inquiries) among the highest activities or pursuits of human beings.

The resources of phenomenology, especially as these were augmented and 
refined by Heidegger in Being and Time and Merleau-Ponty in The Phenomenology 
of Perception, provide an aid in articulating what is implied by Peirce when referring 
to the first grade of clarity.44  The resources of analytic philosophy are especially 
helpful when trying to frame formal, abstract definitions of matters being investigated.  
But the genius of Peirce himself is nowhere more evident than in his realization that 
the practice of inquiry incorporates within itself (however implicitly) the maxim of 
pragmatism, thus any adequate theory of our heuristic practices must make not only 
explicit but also central how conscientious inquirers clarify the pivotal terms in any 
experimental field.

 The appeal to habits at the center of Peirce’s pragmaticism is an appeal 
made by an expert inquirer for the sake of more widely cultivating a particular species 
of heuristic expertise.  It is the exercise of expertise for the sake of enhancing and 
expanding expertise in virtually all fields of investigation, but especially in coenoscopic 
(or strictly philosophical) fields.  We however never evolve to the point where our 
rudimentary forms of somatic competence become completely irrelevant.  We always 
depend on a vast background of unquestioned abilities (cf. Polanyi; Taylor).  In other 
words, we never supercede the first grade of clarity.

 Of equal importance, the pragmatic meaning of habit in the context of 
Peircean pragmatism is bound up with the meaning of purpose.  If we are to clarify what 
Peirce means by habit, we must become not only clearer about what he understands 
by purpose but also why his understanding of habit is so intricately bound up with 
his understanding of purpose.  My hope is to have rendered this thesis plausible, by 
making it clear – and to have made it clear by adhering to Peirce’s own maxim of 
pragmatism.
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2 “In my original essay on Pragmaticism I showed that there are three grades of attainment toward 
clearness of thought that are rendered distinct from one another by qualitative differences; the first and 
lowest imparting what may be more specifically called ‘Clearness,’ i.e., readiness in employing and 
in interpretatively applying the notion, idea, or other Sign to which it relates; the second imparting 
Distinctness, or analytic understanding of just what constitutes the essence of that meaning which the 
first grade has rendered Clear; and the third, or Pragmatistic, grade imparting what perhaps I may be 
allowed to call ‘Pragmatistic ‘Adequacy,’ that is, not what has been, but what ought to be the substan-
ce, or Meaning, of the concept or other Symbol in question, in order that its true usefulness may be 
fulfilled” (MS 649; quoted in Fisch 1986, 372).
3 The habits constitutive of what Peirce means by familiarity are essentially unreflective and indeed 
unconscious, whereas those identified at the third level of conceptual clarity are, in fact, doubly reflec-
tive.  They are themselves objects of reflection, since they are that upon which the deliberate inquirer 
focuses critical attention; in addition, they are instruments of reflection, since they are the means by 
which concepts are rendered clearer than they otherwise would be.
4 Peirce insists, the “most vital factors in the method of modern science have not been the following of 
this or that logical prescription – although these have had their value too – but they have been the mo-
ral factors” (CP 7.86).  These moral factors are virtues in the classical sense, i.e., dispositions to cat in 
ways at once perfective of the character of the agent and of the practice in which the agent is engaged. 
5 “The course of life,” Peirce notes, “has developed certain compulsions of thought which we spe-
ak of collectively as Experience.  Moreover, the inquirer more or less vaguely identifies himself in 
sentiment with a Community of which he is a member, and which includes, for example, besides his 
momentary self, his self of ten years hence; and he speaks of the resulting cognitive compulsions of 
the course of life of that community as Our Experience” (CP 8.101; cf. CP 5.402.n2).
6 By characterizing such familiarity as local, I intend to invoke Clifford Geertz’s illuminating accounts 
of “local knowledge.”  See, e.g., Geertz 1983.
7 Habits are inherently and irreducibly general.  Moreover, their generality is itself potentially gene-
ralizable: what is generally true of them in one context might be true of them in another, also what 
is true of them might be analogously true of other things (e.g., the disposition of dogs and apes to be 
territorial might reveal a truth about humans).  Finally, pragmatic clarification aims at identifying the 
general tendencies most relevant to a particular inquiry. 
8 In Peirce’s lexicon, rational principally “means self-criticizing, self-controlling and self-controlled, 
and therefore open to incessant question” (CP 7.77).
9 Each one of these thinkers offers invaluable strategies for dismantling the pervasive Cartesianism 
of modern culture.  The extent to which our culture today is still structured by the assumptions of this 
outlook are, despite there being so many advocates of postmodernism and anti-Cartesianism, is too 
likely missed.  See Cahoone, but especially Santaella.
10 One of the ways in which this capacity is somatically rooted is that this capacity is fundamentally 
instinctual.  (MS 318, 44; quoted in Colapietro 1989, 114).  Another way is that our concepts, concre-
tely concretely conceived, are at bottom embodied habits: they are the way animals such as humans 
are disposed to grasp, imaginatively or mentally, some range of objects or events. 
11 As agents, we ordinarily do not conceptualize in an explicit and abstract manner whether, say, 
something is edible, but rather put something in our mouths and begin to eat it.  The activity itself is, 
on this account, an instance of conceptualization.  That is, conceptualization does not occur prior to, 
or independent of, the more or less spontaneous flow of situated responses; rather these responses are 
themselves modes of conceptualualization.
12 On Peirce’s account, we do not first frame concepts and, then, apply them.  Rather they take shape 
in our acts and processes of issuing judgments and forming beliefs.  “Every new concept,” Peirce 
suggests, “first comes to the mind in a judgment.  This argument [or suggestion] evades the conside-
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ration of the difficult question of the logical nature of the judgment, but draws attention to a fact that 
ordinary speech recognizes; namely, that a judgment is something that ripens in the mind, and further 
that there is the vernacular phrase which betrays a feature of the ripe judgment, the phrase ‘I says to 
myself, says I’“ (CP 5.546). 
13 Linguistic articulation is only one mode of symbolic articulation, though in the context of science 
and other fields of human endeavor it is undeniably an important and, indeed, indispensable mode of 
articulation.
14 Peirce’s evolutionary cosmology is “a thorough-going evolutionism” (CP 6.14).  At the center of 
this cosmology is the hypothesis that “all the laws of nature are results of evolution” (CP 6.101).  For 
Peirce, this means that “underlying all other laws is the only tendency which can grow by its own vir-
tue [i.e., by its own strength and operation], the tendency of all things to take habits.  Now since this 
same tendency is the one sole fundamental law of mind, it follows that the physical evolution works 
towards ends in the same way that mental action works towards ends, and thus in one aspect of the 
matter it would be perfectly true to say that final causation is alone primary” (CP 6.101; cf. Santaella; 
Short).  For our purposes, however, the identification of the law of growth with that of mind and, in 
turn, the law of mind with that of habit (or habit-taking) is the most crucial point.
15 This bears upon his pragmatic clarification of one of the most basic ontological distinctions, that be-
tween matter and mind: “In view of the principle of continuity, the supreme guide in framing philoso-
phical hypotheses, we must, under this theory, regard matter as mind whose habits have become fixed 
so as to lose the powers of forming them and losing them, while mind is to be regarded as a chemical 
genus of extreme complexity and instability.  It has acquired in a remarkable degree a habit of taking 
and laying aside habits” CP 6.101).
16 In a letter to Lady Welby, Peirce characterized himself as “a convinced Pragmaticist in Semeiotic” 
(SS, 86).
17 Stephen Toulmin explains, “for the scientist a phenomenon is not just any event of the sort he is 
interested in – it is (as the lexicographers rightly say) ‘ an event … whose cause is in question,’ and 
particularly one which is ‘highly unexpected.  Further, if a phenomenon is an unexpected event, this 
indicates, not that the scientist neglected or simply failed to predict it, but rather that he had certain 
prior expectations, which made the event unexpected” (1963, 44; cf. Peirce, CP 7.277; 7.191; 7-198-
201).
18 Indeed, Peirce goes so far as to make habits the subject of psychology.  He makes this important 
point in an especially arresting manner: “For if psychology were restricted to phenomena of consciou-
sness, the establishment of mental associations, the taking of habits, which is the very market-place 
of psychology, would be outside of its boulevards.  To say of such departments of psychology – from 
every point of view, the most essential parts of it, – that they are studies of phenomena of conscious-
ness, is as if an ichthyologist were to define his science as a study of water” (CP 7.367).
19 Habit is a paradigm of what Peirce calls the category of thirdness.  As a pervasive, irreducible phe-
nomenon, habit is crucial for making the case for thirdness: the categoreal status of thirds is, for Peir-
ce, bound up with the phenomenological ubiquity of habits and kindred phenomena.  As an explicitly 
noted, formally articulated category, thirdness is, in turn, crucial for appreciating many of the features 
of habit, not only as they disclose themselves in everyday experience but also they are identified in 
deliberate reflection (specifically, categoreal analysis).
20 “Among other regular facts that have to be explained is law or regularity itself.  We enormously 
exaggerate the part that law plays in the universe.  It is by means of regulation that we understand 
what little we do understand of the world, and thus there is a  sort of mental perspective which brings 
regular phenomena to the foreground” (CP 1.406).  “Uniformities in the modes of action of things 
have come about by their taking habits. … The tendency to obey laws has always been and always 
will be growing.”  Peirce goes so far as to assert, “all things have a tendency to take habits. … This 
tendency itself constitutes a regularity. … But its own essential nature is to grow.  It is a generalizing 
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tendency … [and, moreover] it is self-generative” (CP 1.409).  These and other considerations prompt 
Peirce to offer his guess at the riddle of the universe: “three elements are active in the world: first, 
chance; second, law; and third, habit” (ibid.).
21 This is so not least of all because habits exhibit a mode of being other than that of existents or indi-
viduals.  While the nominalist refuses to recognize any mode of being other than that of the existent 
(for such a theorist, being is hence completely identifiable with existence), Peirce insists upon the ne-
cessity to recognize three modes of being.  In addition to actuality or existence, the might-be and the 
would-be.  Habits are instances of would-be or world-do.  They are reducible neither to the totality of 
their enactments nor to the physical mechanisms through which irreducibly general tendencies exert 
themselves.
22 In one of his most important formulation of his mature position, Peirce asserts: “the pragmaticist 
does not make the summum bonum to consist in action, but makes it to consist in the process of evolu-
tion. … In its higher stages, evolution takes place more and more largely through self-control, and this 
gives the pragmaticist a sort of justification for making the rational purport to be general” (CP 5.433).  
Human agency emerges out of an evolutionary process: it thus owes its being, in no small measure, to 
chance, contingency, and mutability.  But, once having emerged, such agency can exert an influence 
over the process to which it owes its being.  However finite and fallible is the control which it can 
exert over this process, the power of such agency is real.
23 In the course of arguing for taking habit to be the ultimate logical interpretant of our intellectual 
concepts, Peirce notes: While “a concept, proposition, or argument may be a logical interpretant … 
it cannot be the final logical interpretant” (CP 5.491; emphasis added).  The reason is that a concept, 
proposition, or argument “is itself a sign of that very kind that has itself a logical interpretant” (CP 
5.491).  In this regard, habit is different: “The habit alone, which thought it may be a sign in some 
other way, is not a sign in that way in which that sign of which it is the logical interpretant is the 
sign” (ibid.).  Since they are inherently general, habits can serve as logical interpretants of intellectual 
concepts.  Since they are fundamentally different from other phenomena in which generality is also 
constitutive (e.g., words, propositions, or arguments), they can fulfill the function of the ultimate logi-
cal interpretant.  Finally, habits can be themselves signs in a way quite distinct from their function as 
ultimate logical interpretants.  For example, the habit of being tentative, rather than emphatic, might 
be the sign of having been embarrassed, at a very impressionable phase of one’s life.  It is, in princi-
ple, the decipherable trace of a particular history: in other words, it signifies an important episode or 
series of events in the life of the person who exhibits such tentativeness or wariness.   
24 The criteria by which we identify a habit might characteristically be open to dispute, so that whether 
a habit has been radically altered or truly eradicated might be a difficult matter to establish.
25 Peirce includes instinctual capacities to imagine various matters among these species-specific capa-
cities (see, e.g., MS 318, 44; quoted in Colapietro 1989, 114).
26 Peirce was disposed to identify materialism with determinism or necessitarianism and, hence, 
his apparent opposition to what today would likely be called naturalism is misleading.  He would 
certainly be opposed to deterministic or, more broadly, reductive naturalism; but is far from evident 
that he would reject a form of naturalism allowing for life, evolution, and growth, thus the disruptive 
emergence of radical novelty.  In any event, his writings offer the resources for articulating just such a 
naturalism (see Short 2007; also Sanatella). 
27 In one text, Peirce directly addresses his reader by insisting: “For all you know of ‘minds’ is from 
actions of animals with brains or ganglia like yourselves, or at farthest like a cockroach” (CP 6.199).
28 There, are, however, places where Peirce at least appears to define habit in terms of rule.  One 
such text is a paper on “Deduction, Induction, and Hypothesis”: “Now, the belief of a rule is a habit. 
… [A] habit is a rule active in us, in so far as it is of a general character …” (CP 2.643).  A habit is, 
unequestionality, a general and (to this extent) a regularity.  But if we mean by a rule that which might 
be explicitly and fully formalizable in some abstract expression, it is unlikely that even in this context 
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Peirce is truly defining habit in terms of rule (after all, the qualification “a rule active in us” – is far 
from insignificant here). 
29 I am borrowing this term from Frederick Crews.  In “The Grand Academy of Theory,” he contends: 
“The empiricism that stands in some jeopardy is simply a regard for evidence – a disposition to con-
sult ascertainable facts when choosing between [or among] rival theories.  In practice, of course, the 
individual investigator never collects enough evidence to guarantee that a given idea is the best one 
going.  Consequently, the hear of empiricism consists of active participation in a community of infor-
med people who themselves care about evidence and who can be counted on for unsparing criticism” 
(1986, 164; emphasis added).  Crews explains the meaning of the term I am borrowing in this way: 
“But today we are surrounded by theoreticism – frank recourse to unsubstantiated theory, not just as a 
tool of investigation but as anti-empirical knowledge in its own right” (164).
30 Though Peirce explicitly rejects interpreting the grades (or levels) of clarity as stages, what he me-
ans is that they are never superceded by higher grades (MS 649; quoted in Fisch 1986, 371),  Different 
phases in a process might however coexist at any point in the course of that process.  It is just that that 
I intend here.
31 The desire to learn is, in Peirce’s judgment, the seed from which science grows.  The methods of 
experimental inquiry have themselves grown from the seed of scientific eros (see, e.g. CP 1.620; also 
CP 6.428).
32 Beverley Kent helpfully notes (and I follow her in this respect): “I merely note that mention of a 
fourth grade of clearness (5.3, 1901; 8.176, note 3, 1902; L75.68, 1902) and more ambiguous mention 
of an additional (that is, a fourth) grade of meaning are limited to the years 1901-1903, while in later 
manuscripts (for example, 628.18, 1909; 649.1-2, 1910) Peirce admitted only three grades, commen-
ting that he was late in coming to a definite conception of the third grade” (1987, 236n10).
33 Max H. Fisch, T. L. Short, and Lucia Santaella have, however, gone the farthest in this direction.  
My own work is, in this and other respects, deeply indebted to theirs.  The respects in which their 
work is, in my judgment, not sufficiently pragmatic (or pragmatist) include inadequate attention to 
such pragmatist concerns as rational agency, historical practices, etc.
34 Humans have, according to Peirce, “a divinatory power, primary or derived, like that of a wasp or 
a bird” (CP 6.477).  “It is somehow more than a mere figure of speech to say that nature fecundates 
the mind of man with ideas [or conceptions] which, when these ideas grow up, resemble their father, 
Nature” (CP 5.592).  Another relevant text is this: “man divines something of the secret principles of 
the universe because his mind has developed as a part of the universe and under the influence of these 
same secret principles” (CP 7.46).
35 “A legisign is,” Peirce explains, “a law that is a Sign.  This law is usually established by men.  
Every conventional sign is a legisign [but not conversely.  It is not a single object, but a general type 
which … shall be significant.  Every legisign signifies through an instance of its application, which 
may be termed a Replica of it” (CP 2.246; see 2.258ff.). 
36 The disposition to grasp imaginatively or mentally such objects and events does not necessarily in-
volve representing them; it simply involves orienting oneself in certain ways toward them.  Cf. Hubert 
Drefyfus 2005 on the Myth of the Mental.
37 The opposite tendency – that of shunning or withdrawing from what such agents encounter – is, to 
be sure, an equally marked feature of human agency.  There appear to be instinctual aversions as well 
as learned ones.
38 While I highlight here the instance of how to conceive the relationship between humans and their 
world, there are other such instances.  These include the relationship between thought and action, also 
that between theory and practice, that between instinct and rationality (to name three examples bearing 
directly on our focal concern).
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39 Concerning the methodic skepticism inaugurating the Cartesian project, consider Peirce’s bold clai-
ms: “When we first wake up to the fact that we are thinking beings and can exercise some control over 
our reasonings, we have to set out upon our intellectual travels from the home where we already find 
ourselves.  Now, this home is the parish of percepts.  It is not inside our skulls, either, but out in the 
open,  It is the external world that we directly [if mediately] observe [and experience].  What passes 
within us we only know as it is mirrored in external objects.  I a certain sense, there is such a thing 
as introspection; but it consists in an interpretation of phenomena presenting themselves as external 
percepts” (CP 7.144; cf. 5.244-249).
40 In his review of Royce’s The World and the Individual, Peirce took one of the positions subjected 
to criticism by the author of this work to be Peirce’s own.  Thus, he felt compelled there to defend this 
position, even though it was attributed by Royce to Thrasymachus rather than Peirce! 
41 “Royce’s conception in The World and the Individual … comes nearer to the genuine upshot of 
pragmaticism than any exposition that a pragmatist has given, – that any other pragmatist has given” 
(MS 284, p. 5; quoted in Fisch 1986, 268).
42 For the important distinction between motive and ideal, see CP 1.574, also 1.585.
43 “Modern science, with its microscopes and telescopes, with its chemistry and electricity, has put 
us into quite another world; almost as much as if it had transported our race to another planet.  Some 
of the old beliefs have no application except in extended senses, and in such extended senses they 
are sometimes dubitable and subject to just criticism” (CP 5.513).  The growth of science has meant 
(to invoke a distinction from Wilfrid Sellars) that the manifest and the scientific image of humankind 
inevitably diverge.  Part of the task of philosophy is to determine the extent to which these conflicting 
images might be interpreted so that the manifest image of (above all else) human agents as rational 
agents can be brought into harmony with the scientific image of humans and the world in which they 
have evolved.  In turn, part of the power of Peirce’s philosophy is that he provides us with the means 
for achieving nothing less than such an interpretation (cf. Ransdell; Santaella; also Short 2007). 
44 The work of such commentators as Hubert Dreyfus is especially helpful for discerning this affinity.



IV
 A

dv
an

ce
d 

Se
m

in
ar

04 set 200836



IV Advanced Sem
inar

04 set 2008 37

Improving Our Habits: Peirce and Meliorism
Mats Bergman

Abstract: Meliorism, the doctrine that affirms the possibility of human and social 
progress, is often identified as a central characteristic of pragmatism.
Within this tradition, John Dewey, with his pioneering work in social
philosophy and educational thought, stands out as the prime exemplar of the 
melioristic sensibility. In contrast, C. S. Peirce seems to exclude such concerns 
from his philosophy. Although the idea of growth is undeniably a key idea in his 
thought, it tends to be treated in terms of abstract evolution rather than concrete 
human progress. 
In this paper, I will argue that such appearances may be at least partly deceptive; 
in his account of philosophical criticism and normative thought, Peirce in fact 
outlines a unique melioristic vision of philosophy. The normative science of 
esthetics, ethics, and logic can be understood as inquiries primarily concerned 
with the criticism and improvement of our habits of feeling, habits of action, and 
habits of sign use, respectively.
On the other hand, this point of view is tempered by Peirce's recognition of the 
limitations of human power of control of habits, as articulated in his critical 
common-sensism. Arguably, this reconstructed Peircean meliorism offers us a 
robust, yet thoroughly fallible, groundwork for pragmatism that may productively 
complement the Deweyan point of view if adequately developed.

Although their perspectives and aims may differ greatly, most pragmatists 
tend to emphasize consequential practice rather than pure theory. Indeed, a melioristic 
inclination, a desire to improve the future lot of human beings in this world, could 
be identified as one defining characteristic of a pragmatist. However, while this 
transformative conception of pragmatism easily encompasses thinkers such as William 
James, F. C. S. Schiller, John Dewey, C. Wright Mills, and Richard Rorty, it seems to 
exclude certain others – most conspicuously Charles S. Peirce, the putative father of 
the movement. 

In contrast to Dewey and Rorty, Peirce is manifestly sceptical of attempts to 
apply philosophy to concrete human affairs – to the “problems of men”, to use Dewey’s 
term. In his Cambridge Conference Lectures (1898), Peirce notoriously not only seems 
to advocate a rather sharp distinction between theory and practice as two incompatible 
forms of life, but also to disparage melioristic conceptions of the philosopher’s task. In 
his expressed view, philosophy is a theoretical science that should not be compromised 
by concerns with concrete applicability or societal relevance.

Admittedly, the polemical tone of the 1898 lectures can to some extent be 
attributed to the troubled circumstances of the talks in question. Furthermore, the sharp 
dualism between theory and practice is partly tempered by Peirce’s earlier account 
of the emergence of scientific investigation from everyday processes of inquiry (the 
belief-doubt model) as well as by his conception of a science as a practice determined 
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by the goal-directed activities of a social group. Even so, Peirce does seem to distance 
himself from the kind of melioristic pragmatism that is usually associated with Dewey; 
while Peirce passionately defends radicalism (meaning freedom of imagination and 
experimentation) in science, he tends to endorse “sentimental conservatism” in other 
domains of existence, such as moral and (non-scientific) social life. For a meliorist 
inspired by Dewey’s programme of intelligent reform and philosophical activism, such 
a viewpoint can feel disheartening; it might even be interpreted as a cunning apology 
for an intellectualistic and introverted philosophy, promoting a laissez faire attitude 
to the problems of today while speaking abstractly of Truth and Justice as long-term 
ideals.        

But is Peirce’s philosophy really anti-melioristic? In this paper, I will scrutinise 
this assumption, hoping to show that, in spite of appearances, Peircean thought is not 
only compatible with moderate forms of meliorism, but that it actually is animated 
by certain melioristic aspirations and ideals, albeit on a rather abstract and general 
level. This, I believe, is rendered feasible by a focus on critical common-sensism and 
a reconstruction of the normative disciplines in terms of criticism of habits. On a more 
basic theoretical level, however, I wish to argue that Peirce’s pragmatistic account of 
meaning and habit should not be reduced to mere analysis; by drawing attention to a 
mostly unexplored division on logical interpretants in his semeiotic, I will suggest that 
habit-change can be construed as a higher stage of interpretant-development than the 
clarification of meaning in terms of habit.1 

Activism and Conservatism
Let us begin, however, by considering why, at first blush, Peirce might be 

viewed as wholly hostile to melioristic positions. This calls for a somewhat closer look 
at what meliorism – and especially pragmatistic meliorism – entails.

Perhaps the best place to start is the Century Dictionary (1889-91), where 
we find a definition of the term that is most likely partly authored by none other than 
Peirce. According to the dictionary, “meliorism” can be characterised as 

 (1) “[the] improvement of society by regulated practical means: opposed to the passive 
principle of both pessimism and optimism”; or (2) “[the] doctrine that the world is neither the 
worst nor the best possible, but that it is capable of improvement: a mean between theoretical 
pessimism and optimism”2

This definition nicely summarises two main variants of melioristic thought. 
“Meliorism” can be understood broadly as the theoretical position that the world is 
capable of improvement; but in the narrower sense, the term refers to the possibility of 
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intelligently improving (ameliorating) human society. Both senses are distinguished 
from both pessimism and optimism. Furthermore, the Century Dictionary definition 
suggests a praxis-oriented conception, as “meliorism” is portrayed as an “active 
principle” according to which the world at large or society is susceptible to 
amelioration. 

Although not necessary, the step from holding the world to be improvable to 
maintaining that human beings ought to actively engage in such betterment seems to 
be a rather natural one. At any rate, this is the conclusion that many pragmatists seem 
to embrace – and no one more influentially so than Dewey, who characterizes the 
melioristic tendency as follows:

Meliorism is the belief that the specific conditions which exist at one moment, be they 
comparatively bad or comparatively good, in any event may be bettered. It encourages 
intelligence to study the positive means of good and the obstructions to their realization, and 
to put forth endeavor for the improvement of conditions.” (MW 12:181-2 [1920])

This is almost a condensed description of the goal of Dewey’s pragmatism, 
which famously calls for a recovery of philosophy as “a method, cultivated by 
philosophers, for dealing with the problems of men” (MW 10:46 [1917]). Naturally, 
Dewey does not think that philosophers are capable of performing this grand task 
on their own, but he reserves a special role for philosophy in his melioristic vision. 
The positive job of the philosopher, in distinction to the merely negative undertaking 
of combating timeworn prejudices and stale traditions, is to develop useful tools for 
intelligent planning and action.

...intellectual instruments are needed to project leading ideas or plans of action. The 
intellectual instrumentalities for doing this work need sterilizing and sharpening. That work 
is closely allied with setting better instruments, as fast as they take shape, at work. Active use 
in dealing with the present problems of men is the only way they can be kept from rusting. 
Trial and test in and by work done is the means by which they can be kept out of the dark 
spots in which infection originates. The fact that such plans, measures, policies, as can be 
projected will be but hypotheses is but another instance of alignment of philosophy with the 
attitude and spirit of the inquiries which have won the victories of scientific inquiry in other 
fields. (LW 15:166 [1946])

Accordingly, Dewey espouses an explicitly activist conception of meliorism, 
which does not halt at the theoretical view that the world is improvable; he moves on 
to an advocacy of the concrete involvement of philosophers in the present problems of 
society. For Dewey, this means, above all, a new conception of social philosophy. In 
contrast to the traditional social philosopher, who dwells “in the region of his concepts” 
and “’solves’ problems by showing the relationship of ideas”, the Deweyan meliorist 
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purportedly assists human beings “by supplying them hypotheses to be used and tested 
in projects of reform” (MW 12:190 [1920]). 

Dewey calls for the employment of intelligent method in dealing with the 
“concrete troubles” of the world; this entails the adoption of the techniques of scientific 
inquiry in social meliorism. In this context, “scientific method” means primarily 
experimentation, the conscious implementation of new ways of seeing and doing 
things by means of an intelligently guided process of trial and error. It also involves 
a rather radical abolition of the distinction between theory and practice – between 
science and everyday life.      

Of course, this is an easily accomplished task; ingrained habits frequently 
thwart the most intelligent and scientifically sound plans for social transformation. 
Therefore, Dewey argues that the most fruitful breeding ground for social improvement 
is to be found in the relatively flexible and immature, rather than in “adults whose 
habits of thought and feeling are more or less definitely set, and whose environment is 
more or less rigid” (MW 13:402 [1921]). This is the melioristic motivation underlying 
his pursuits in the field of education.   

As noted, this Deweyan meliorism, with its characteristic opposition to 
dualisms in theory and practice, is often taken to be a distinguishing mark of the 
pragmatist mindset. However, moving backwards in time to Peirce, we seem to encounter 
a position that is almost diametrically opposed to the meliorism of Dewey. Peirce 
supports the separation of theory and practice as two modes of life, wishes to defend 
the autonomy of scientific inquiry, and argues that conservatism is the appropriate 
attitude in morals and non-scientific social affairs. This is the Peirce who declares that 
“the two masters, theory and practice, you cannot serve” (CP 1.642 [1898]).

At first, it might seem that Peirce’s advocacy of such a surprisingly sharp 
dualism between the theoretical and practical is simply motivated by his wish to 
protect scientific inquiry from outside pressures. As he frequently notes, traditional 
moralities, as they are embodied in the ordinary social habits of human beings, are 
prone to encroach on the free pursuit of knowledge. In particular, Peirce argues that 
the habit of conservatism, which sustains the everyday activities of human beings in 
society, has no place in science.

...conservatism is a habit, and it is the law of habit that it tends to spread and extend itself 
over more and more of the life. In this way, conservatism about morals leads to conservatism 
about manners and finally conservatism about opinions of a speculative kind. Besides, to 
distinguish between speculative and practical opinions is the mark of the most cultivated 
intellects. Go down below this level and you come across reformers and rationalists at every 
turn – people who propose to remodel the ten commandments on modern science. Hence it is 
that morality leads to a conservatism which any new view, or even any free inquiry, no matter 
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how purely speculative, shocks. The whole moral weight of such a community will be cast 
against science. (CP 1.50 [c. 1896])

While conservatism “in the sense of a dread of consequences” obstructs 
inquiry, science has “always been forwarded by radicals and radicalism, in the sense 
of the eagerness to carry consequences to their extremes” (CP 1.148 [c. 1897]). Thus 
Peirce, who maintains that the dictum “do not block the way of inquiry” is a corollary 
of the first rule of reason, advocates speculative open-mindedness and extreme 
progressivism in the domain of science (cf. CP 1.662 [1898]).     

Insofar as the separation between the life-realms of theory and practice 
merely entails a defence of science from conservatism, it does not necessarily clash 
with Deweyan pragmatism. However, as the passage quoted above reveals, Peirce is 
not only a scientific radical out to protect inquiry from conservative intrusion; he also 
wants to keep scientific or pseudo-scientific “reformers and rationalists” away from the 
province of everyday communal life. Arguing that morals and social norms embody 
“the traditional wisdom of ages of experience”, Peirce warns us against attempts to 
reform such habits by employing scientific intelligence; indeed, he maintains that it 
is not even safe to reason about such matters, “except in a purely speculative way” 
(CP 1.50 [c. 1896]). Hence, he defines the meaning of “true conservatism” – that is, 
the brand of sentimental conservatism he embraces – as “not trusting to reasonings 
about questions of vital importance but rather to hereditary instincts and traditional 
sentiments” (CP 1.661 [1898]).

This affirmation of conservatism involves a recognition of both the freedom 
and the inadequacies of human intellect. While there is no point in postulating artificial 
limits to human imagination and speculation – which would be like introducing a 
legal ban on jumping over the moon (cf. CP 5.536 [c. 1905]) – human beings are 
nonetheless fallible reasoners who necessarily rely on uncriticized habits in their 
everyday life. Such common-sense habits of feeling, action, and thought will appear 
to be practically infallible to the individuals who live their life without doubting their 
adequacy – indeed, often without any awareness of the habitual character of the habits, 
a lack that renders the habits virtually “instinctual” (CP 1.633 [1898]). 

This does not entail the postulation of a completely autonomous domain of 
intelligence, separated from the concrete life of habit. Peirce maintains that human 
reason “appeals to sentiment in the last resort” (CP 1.632 [1898]). Although there are 
to be no limitations on the workings of intelligence in the sphere of science, reason 
cannot function without sentiments; science (understood as a communal activity) is 
first and foremost fuelled by the desire to find truth that transcends individual interests. 
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It is not the intellect that provides the scientist with such an aspiration, but something 
more basic in his or her social experience.3 Peirce characterizes “sentimentalism” 
as “the doctrine that great respect should be paid to the natural judgments of the 
sensible heart” (CP 6.292 [1893]). Such sentiments are not infallible; but they are 
more trustworthy than reasoning in dealing with questions concerning vital matters of 
everyday life, because they are backed by habits that have developed over generations 
and have been tested in experience.  

Given these considerations, it would appear that the postulated chasm 
between theory and practice, between reason and sentiment, is not as absolute as it 
might appear on first encounter. Peirce does explicitly qualify his position, warning 
against taking conservatism to extremes; he acknowledges that there are situations 
where sentiment ought to be guided by reason, and maintains that even radical reforms 
may be acceptable under certain circumstances (CP 1.633 [1898]). On the one hand, 
Peirce holds that ethics ought to be an austerely theoretical and “useless” pursuit, 
if it is to be a part of philosophical inquiry at all. On the other hand, he affirms that 
philosophical speculation may eventually affect moral conduct, but maintains that it 
should be allowed to do so “only with secular slowness and the most conservative 
caution” (CP 1.620 [1898]). 

Although these are significant compromises, they do not render Peirce a 
Deweyan meliorist – far from it. In fact, parts of Peirce’s outpour sound like direct 
criticisms of the activist variety of meliorism.4 He calls the tendency to allow mere 
reasoning to subdue “the normal and manly sentimentalism which ought to lie at the 
cornerstone of all our conduct” “foolish and despicable” (CP 1.662 [1898]), and objects 
strongly to the view that philosophy should be of practical use.  

No doubt a large proportion of those who now busy themselves with philosophy will lose all 
interest in it as soon as it is forbidden to look upon it as susceptible of practical applications. 
We who continue to pursue the theory must bid adieu to them. But so we must in any 
department of pure science. (CP 1.645 [1898])

Not only does Peirce warn us of the dangers in thinking that intelligence would 
be a better guide to conduct than time-honoured habits of tradition; here, he appears 
to disallow any consideration of practical applicability in philosophy. Peirce seems to 
have little to offer to melioristic philosophy in Dewey’s sense; one might even feel that 
his principal contribution to social philosophy is reducible the conservative maxim: 
“obey the traditional maxims of your community without hesitation or discussion” (CP 
1.666 [1898]). This acceptance of the status quo is positively anti-Deweyan, perhaps 
even anti-pragmatistic and anti-democratic.5 
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Of course, this is not the whole story; one might, for instance, opine that 
Peirce’s Evolutionary Love (1893), with its straightforward condemnation of the “gospel 
of greed”, contains a singular contribution to social philosophy (cf. CP 1. 673 [1898]). 
But given the more systematic point of view articulated in the Cambridge Lectures 
and numerous other writings, it seems difficult to avoid the conclusion that Peirce’s 
conception of the philosopher’s task is not well-matched with Deweyan meliorism, in 
spite of the fact that both advocate a scientific approach to philosophical work.

Note, however, that this does not mean that Peirce would be unable to embrace 
meliorism in the broader sense; that is, he might affirm the doctrine that the world is 
capable of improvement without thereby being committed to a melioristic approach 
that requires philosophers to take an active role in the betterment of society here and 
now.6 But is this really all that can be said about Peirce’s contribution to meliorism? 
As far as actual input is concerned, it may well be so; yet, there are reasons to inquire 
a bit deeper into the potential of Peircean philosophy to contribute to the melioristic 
thread of pragmatism. 

One important clue to how such a feat might be achieved is provided by the 
way the term “habit” tends to crop up in both Dewey’s and Peirce’s discussions of the 
matter. While the progressive Dewey laments how ingrained habits tend to prevent 
the application of intelligence to social problems, the segregationist Peirce seems only 
happy to leave traditional habits alone, as long as they do not hinder scientific inquiry. 
However, a somewhat different approach to the matter is suggested in some of Peirce’s 
later writings, which are concerned with normative inquiry and criticism. 

In the Minute Logic, having once more drawn attention to the persistence 
of moral traditions and social manners, Peirce unexpectedly declares that habits 
of reasoning are radically different – and not only those practices developed in 
the scientific laboratories, but also habits of everyday reasoning. In contrast to the 
conservative rigidity of custom and sentiment, such habits are allegedly characterized 
by a remarkable plasticity and adaptability; for Peirce claims that as “soon as it appears 
that facts are against a given habit of reasoning, it at once loses its hold”, and adds that 
no “matter how strong and well-rooted in habit any rational conviction of ours may be, 
we no sooner find that another equally well-informed person doubts it, than we begin 
to doubt it ourselves” (CP 2.160 [c. 1902]).

Such comments are noteworthy for two reasons: (1) they suggest that Peirce 
views at least social habits of reasoning, whether they are elements of logica docens 
or logica utens, as malleable; and (2) they raise the question of whether philosophy 
cannot, in spite of everything, play a significant role in the domains that Peirce at 
times wishes to exclude from its purview. If all habits of reasoning – and perhaps also 
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connected habits of feeling and action – are even half as changeable as Peirce implies, 
it seems only natural to reassess the soundness of the division of life spheres into the 
inflexible world of practice, whose habits philosophers best not tamper with, and the 
dynamic world of theory, where habits ought to be treated as relatively disposable 
methods and hypotheses. Arguably, Peirce’s mature conception of normative inquiry 
and self-control points in this direction; but its intellectual kernel can be found in the 
more basic sign-theoretical examination of habit. 

Habit and Habit-Change
Thus, before addressing the question of the possible melioristic implications 

of Peirce’s normative sciences, it is worthwhile to review his notion of habit. As so 
many issues in Peirce’s philosophy, this turns out to be a rather complex topic, made 
all the more confusing by some internal inconsistencies. 

Peirce distinguishes the “more proper” meaning of “habit” from a broader 
conception. While the wider sense of “habit” “denotes such a specialization, original 
or acquired, of the nature of a man, or an animal, or a vine, or a crystallizable chemical 
substance, or anything else, that he or it will behave, or always tend to behave, in a way 
describable in general terms upon every occasion (or upon a considerable proportion of 
the occasions) that may present itself of a generally describable character” (CP 5.538 
[c. 1902]),7 the narrower acceptation entails a distinction between attained habit and 
natural disposition. Habit in the narrow sense could also be characterized as “acquired 
law” (CP 2.292 [c. 1902]).     

Unfortunately, Peirce seldom clarifies which denotation of “habit” he is 
employing in various contexts. Although he suggests that “habit” can be used for the 
broader sense, and the concept “acquired habit” suffices to indicate the more focused 
meaning when needed, he often refers to the narrower sense simply as “habit”. 
This wavering turns out to be of some consequence; while habit in the broad sense 
encompasses possible innate tendencies as well as consciously or unconsciously 
adopted habits, the narrow sense is intrinsically connected to the idea of acquirement. 
Of course, from our point of view, the interesting question concerns what sense of habit 
is at stake in Peirce’s discussions of scientific radicalism and social conservatism. 

While it is conceivable that some sentiments are based on natural dispositions, 
it seems reasonably clear that the traditional habits that Peirce wishes to protect from 
the assaults of overeager reformists are acquisitions. They are obtained, albeit not 
necessarily as the result of a conscious process of deliberation. This does not entail that 
such a habit would be easily changeable; as we have seen, Peirce tends to view certain 
habits that are passed on socially, and that manifest themselves as core moral beliefs 
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or sentiments, as practically infallible – and therefore virtually unyielding in everyday 
life. Yet, while we are in a manner of speaking born into many such habits, they are not 
absolutely fixed, and therefore they are not strictly speaking innate dispositions.8 

If traditional and moral habits were firm natural dispositions, there would be 
little or no need to protect them from rationalists; they would prevail in spite of everything. 
But the fact that habits are in some manner acquired renders them vulnerable, prone 
to be affected even by philosophical arguments. Thus, it is perhaps not so surprising 
to find that Peirce, almost in the face of his own conservatism, places a great deal of 
emphasis on the question of how habits ought to be grasped and transformed. Indeed, 
his pragmatism seems to be essentially connected to this problem.

In Peirce’s early pragmatistic writings, discussions of habit tend to be restricted 
to the analysis of the fixation of belief. In this context, habit is basically understood 
as the underlying tendency to act that determines the pragmatic identity of a human 
belief. 

...the identity of a habit depends on how it might lead us to act, not merely under such 
circumstances as are likely to arise, but under such as might possibly occur, no matter how 
improbable they may be. What the habit is depends on when and how it causes us to act. (CP 
5.400 [1878])

In spite of being defined as the relatively objective ground of belief, Peirce 
is here using “habit” in the narrower sense that entails acquisition. According to 
one early definition, a “habit arises, when, having had the sensation of performing a 
certain act, m, on several occasions a, b, c, we come to do it upon every occurrence 
of the general event, l, of which a, b and c are special cases” (CP 5.297 [1868]). 
This view is restated in “Pragmatism” (1907), where Peirce asserts that habits “differ 
from dispositions in having been acquired as consequences of the principle […] that 
multiple reiterated behavior of the same kind, under similar combinations of percepts 
and fancies, produces a tendency, - the habit, - actually to behave in a similar way 
under similar circumstances in the future” (EP 2:413).9 Such characterizations make 
it clear that the focus of Peirce’s pragmatistic interest is habits in the narrower sense 
– and moreover such acquired habits of which human beings can become aware in the 
form of beliefs. Indeed, “belief” can be defined as an “intelligent habit upon which 
we shall act when occasion presents itself” (EP 2:19 [1895]), or, more precisely, as a 
“cerebral habit of the highest kind, which will determine what we do in fancy as well 
as what we do in action” (CP 3.160 [1880]).

However, Peirce’s account of belief may cause some confusion because of an 
uneasy vacillation between the claim that belief is something of which we necessarily 
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are aware and the view that a belief can be unconsciously entertained (for the former, 
see e.g. EP 2:12 [1895]; for the latter, see e.g. EP 2:336 [1905]; CP 2.148 [c. 1902]; CP 
2.711 [1883]). Given the fact that human beings seem to be quite capable of holding 
beliefs without being actively conscious of them, it seems most appropriate to view 
beliefs as intellectual habits of which we are not necessarily aware, but of whose 
habitual character we can relatively easily become cognizant.10 Peirce refers to the act 
of consciousness or “representation to ourselves that we have a specified habit of this 
kind” as a “judgment” (CP 3.160 [1880]; cf. EP 2:19 [1895]). 

While there is no point in postulating incognizables, we can never be fully 
aware of all those beliefs that determine our actions – not to speak of other kinds 
of habits affecting our conduct. Still, it is a matter of fact that we constantly judge 
many beliefs to be habitual, which in this case entails a virtual awareness that they 
are in some sense acquired and not necessarily fixed for eternity. It is precisely with 
such beliefs that Peirce’s pragmatism and, more broadly, the normative sciences are 
concerned. 

Peirce’s pragmatistic method is a tool for clarifying the habitual nature of 
beliefs. That is, using the well-known pragmatic maxim, we ought to be able to state 
what habits of action concepts and beliefs entail, and moreover to do so in an objective 
manner. Interestingly, in his pragmatistic analyses, Peirce does not tend to introduce 
any principled division between habits transmitted by tradition and habits acquired as 
the consequence of scientific experimentation. Consequently, the pragmatic maxim can 
supposedly be employed in the scrutiny of vitally important topics, such as deciding 
whether the argument between Protestants and Catholics regarding the doctrine of 
transubstantiation has any real merit or not (CP 5.401 [1878]; but cf. CP 5.541 [c. 
1902]), as well as in more scientific contexts.

However, Peirce’s pragmatistic analysis goes beyond the mere breaking down 
of abstruse concepts and beliefs into tangible habits for the purpose of removing verbal 
barriers to inquiry and communication. In his mature writings, he broadens the scope 
of pragmatism by connecting it to the semeiotic analysis of the meaning of signs, 
arguing that the ultimate (or final11) logical interpretant of a sign – an interpretant that 
is capable of bringing a process of interpretation to rest, at least temporarily – must 
be a habit of action (CP 5.491 [1907]). Moreover, Peirce frequently emphasizes that 
pragmatic meaning is not only habitual; it is, in a pregnant sense, controlled habituality. 
More precisely put, only self-controlled habits can be ultimate logical interpretants. 
This entails a recognition of the fact that human beings not only have habits, but are 
also capable of exerting a measure of deliberative control over their habits (EP 2:337 
[1905]).12 
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Peirce identifies various levels of habitual meaning.13 Already in his early 
pragmatism, he recognizes three degrees of meaning – familiarity of use, analytic 
definition, and pragmatically clarified signification – but without recourse to the 
explicitly normative framework of his mature philosophy. When Peirce re-articulates 
his pragmatism in light of semeiotic, this focus becomes evident. Not just any habit 
entailed by a concept or belief is entitled to the laudatory status of ultimate logical 
interpretant, but only such habits that form the core of adequately examined and 
criticized concepts or beliefs. 

There is, however, an interesting twist to the story. While it is nowadays widely 
recognized that Peirce associates the ultimate logical interpretant with the kind of habit 
that would be the result of critical deliberation on its potential consequences, less 
attention has been paid to the fact that Peirce occasionally defines this pragmatically 
clarified interpretant as habit-change – “a modification of a person’s tendencies toward 
action” (CP 5.476 [1907]) - rather than in terms of habit, plain and simple. 

This may, at first blush, seem like a rather ill-advised move on Peirce’s part 
– and from a certain point of view, it is. Namely, if the pragmatic method is meant to 
elucidate the significations of concepts such as “lithium”, “democracy”, and “reality”, 
it seems rather peculiar to assert that their proper meaning is to be found in the way 
they would change a person’s tendencies to act, rather than saying that their appropriate 
acceptation is the kinds of habits of action they would involve after sufficient critical 
investigation (with “sufficiency” left deliberately vague). The addition of “change” 
does not seem to add anything of value to the analysis of meaning. In fact, if taken 
literally, such a definition could lead to some rather unwelcome consequences for the 
pragmatistic elucidation; if meaning is habit-change, then the signification of a sign 
would be slighter for well-informed agents than for persons with little knowledge, 
as the latter are likely to have their habits greatly modified by acquaintance with the 
sign in question. This would almost inevitably undermine any claim to objectivity the 
pragmatistic method might make. Also, the meaning of a sign would seem to diminish 
the more its usage would be established in processes of inquiry and communication, 
as it would no longer be capable of producing habit-changes. True, such undesirable 
results could be avoided by adding certain qualifications; but that would lead us back 
to a conception of signification as ultimate habit – that is, an understanding of the 
meaning of x in terms of habits of action involved in the deliberate acceptance of x 
- rather than as habit-change.   

Nonetheless, we should not give up on the idea of habit-change yet. There are 
some indications – albeit very sketchy – that the ultimate logical interpretant is not the 
highest logical interpretant in Peirce’s scheme. In some partly unpublished fragments 
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of the seminal essay “Pragmatism” (1907), he proposes a division of the logical 
interpretant into first, second, and third logical interpretant, adding that the second may 
be further divided into two, and the third into three subtypes (MS 318:00168-00172).14 
Although such an exposition seems to bear all the marks of Peircean triadomania run 
amok, this mostly-ignored analysis contains some potentially rewarding suggestions. 

The first logical interpretant is defined as a conjecture, which establishes a 
habit that enables imaginary experimentation in the inner world; we “imagine ourselves 
in various situations and animated by various motives; and we proceed to trace out the 
alternative lines of conduct which the conjectures would leave open to us” (CP 5.481 
[1907]). Working on the concept or belief in this manner, we are gradually led to more 
refined logical interpretants – improved conjectures and more general depictions of the 
involved – which Peirce characterizes as lower and higher second logical interpretants. 
This is a perhaps only a somewhat schematic way of describing the critical process by 
which we work our way toward a more adequate pragmatic conception of our “virtual 
resolve” (cf. EP 2:19 [1895]), but the upshot is of great interest.

The second logical interpretants constitute the ultimate normal and proper mental effect of 
the sign taken by itself (I do not mean removed from its context but considered apart from 
the effects of its context and circumstance of utterance). They must, therefore, be identified 
with that “meaning” which we have all along been seeking. In that capacity, they are habits 
of internal or imaginary action, abstracted from all reference to the individual mind in 
which they might happen to be implanted, and whose future actions they would guide. (MS 
318:00171 [1907])

Peirce emphasizes that such internal analysis, which in its more advanced 
forms amounts to experimentation in the internal world, can lead to the kind of 
habituation that really would guide our conduct, were the circumstances to arise 
(CN 3:278 [1906]).15 But what, then, is the third logical interpretant? According to 
Peirce, such interpretants are called into being when the activity is for some reason 
turned “from the theatre of internal to that of the external experience” (MS 318:00171 
[1907]). 

...the experience which is consequent upon the production of the second (or, sometimes, 
directly upon that of the first) logical interpretant is sought and found by a deliberate, self-
controlled, purposive, muscular effort. In a word, the performance is that of an experiment, 
or, at least, of a quasi-experiment... (MS 318:00172 [1907])

This is as far as Peirce’s analysis goes.16 Admittedly, it is scant, but it may open 
the door to further developments in unexpected directions. It is at least conceivable that 
Peirce’s problematic references to habit-change are results of conflating the second 
and the third logical interpretant. This would allow us to say that the second logical 



IV Advanced Sem
inar

04 set 2008 49

interpretant – that ultimate interpretant identifiable as the pragmatic meaning of a sign 
– is indeed a habit of action, while at the same time acknowledging a higher level of 
semiotic labour – one that might be aimed at reforming external conditions through 
modification of our habits of conduct rather than merely analyzing the meaning of 
signs. That is, active habit-change would then turn out to be a part of the philosopher’s 
task alongside intellectual analysis of meaningful habits; indeed, the two would be 
practically inseparable.

In view of the fact that Peirce stresses that habit-change includes dissociation as 
well as alterations of association, and further identifies active effort and experimentation 
as legitimate initiators of such modification in addition to external experiences that 
cause doubts (see CP 5.476-9 [1907]), it does not seem too farfetched to maintain 
that he is here indicating that pragmatistic philosophers need to move beyond mere 
analysis – the “solving” of problems by describing conceptual relationships that Dewey 
criticizes – toward a more active engagement in the makeover of habits.   

At least, it seems to be in this direction that Peirce is pushing his pragmatism 
in his oft-cited but cryptic reference to “concrete reasonableness”.

...the maxim has approved itself to the writer, after many years of trial, as of great utility in 
leading to a relatively high grade of clearness of thought. He would venture to suggest that 
it should always be put into practice with conscientious thoroughness, but that, when that 
has been done, and not before, a still higher grade of clearness of thought can be attained by 
remembering that the only ultimate good which the practical facts to which it directs attention 
can subserve is to further the development of concrete reasonableness. (CP 5.3 [1902])

Arguably, such development must entail improvement by means of habit-
change, conscious modification of existing habits and even the growth of relatively 
new habits. Here, we are not far from an acknowledgement that amelioration is an 
inherent element in what could be dubbed the significance or adequacy of the sign. 
Peirce defines “pragmatistic adequacy” as “what ought to be the substance, or 
Meaning, of the concept or other Symbol in question, in order that its true usefulness 
may be fulfilled” (MS 649:2 [1910]). Remarkably, this conception of the highest level 
of clarity combines a normative point of view with an emphasis on utility, and is 
compatible with the definition of ultimate meaning as habit.17 Building on this, it is 
viable to maintain that pragmatistic adequacy of symbols – what they should signify 
rather than what they do mean – is something that is discoverable or developable only 
by active experimentation in both the internal and the external world, that is, through 
intelligent habit-change.   

Criticism and Amelioration
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If my conjecture is not entirely erroneous, then Peirce’s pragmatistic account 
of the logical interpretant may contain the theoretical seed of a more progressive 
conception of philosophy than his polemics against reformists suggest. Of course, this 
is merely a beginning – and a rather abstract and threadbare one as such. Certainly, what 
has been said does not suffice to show that Peirce would be a meliorist in any strong 
sense of the word. So, in conclusion I will add some considerations that I believe do 
show that my hypothesis is not as fanciful as it may seem, and that Peirce’s intermittent 
references to habit-change may indeed point towards a more nuanced understanding of 
the philosopher’s task than his segregation of science from the rest of the social world 
would lead us to believe. 

Perhaps the weightiest argument in support of the reconstruction proposed 
here is provided by the normative development of Peirce’s thought after the 1898 
lectures. It is a well-known fact that he gradually embraces a trivium of normative 
sciences, comprised of esthetics, ethics, and logic (or semeiotic), in his mature 
philosophy. While the precise character of and division of labour among these modes 
of inquiry is a vexing question, this evident move in the normative direction could be 
taken as a sign of an increasing sensitivity to melioristic concerns. On the other hand, 
Peirce is adamant in his defence of the abstract nature of esthetics, ethics, and logic; 
they are allegedly “the very most purely theoretical of purely theoretical sciences” 
(CP 1.281 [c. 1902]) – and as such, not to be confused with practical efforts to induce 
certain kinds of conduct in society. 

But what, then, does the normative character of normative inquiry really 
consist in? Peirce tends to offer rather vague definitions of the task of the normative 
sciences. For instance, they are allegedly concerned with distinguishing “what ought 
to be from what ought not to be” (CP 1.186 [1903]); or they perform analyses “of the 
conditions of attainment of something of which purpose is an essential ingredient” (CP 
1.575 [c. 1902]). Generically, the normative disciplines are the ones that make basic 
distinctions between the good and bad whenever control is possible – esthetics in the 
domain of feeling or presentation, ethics in the domain of action or effort, and logic 
in the domain of signs or representations (CP 5.36 [1903]; CP 5.129 [1903]; CP 1.574 
[1906]; EP 2:459 [c. 1911]; but see CP 5.127 [1903] for an important qualification of 
this). 

Consequently, the normative sciences would appear to be concerned with 
forms of valuation – with criteria that allow us to distinguish something as good 
or bad in the domain of esthetics, ethics, and logic – without any concern for the 
actual application of the insights. However, Peirce also frequently suggests a strict 
hierarchical dependency among these disciplines; as one mode of controlled and goal-
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directed conduct, logic is dependent on ethics as a source for principles, while both 
rely on esthetics to provide an account of the objectively admirable per se (EP 2:260 
[1903]). This tends to reduce normative esthetics to the discovery of a highest standard 
(summum bonum) by which to judge aims and ideals of action. I do not believe such 
a conception is viable, but will mostly bypass this difficult issue here, and merely 
suggest a somewhat more mundane understanding of the province of esthetics in terms 
of criticism of habits of feeling and ideals. 

Like Cheryl Misak (2004b, p. xv), I believe that the Peircean project can 
survive without recourse to an ultimate end of mankind that “recommends itself in itself 
without ulterior consideration” (EP 2:260 [1903]) – that is, the “one quality that is, in 
its immediate presence, kaloz” (CP 2.199 [c. 1902]). Indeed, as the foundation for 
normative science, esthetics would seem to be nothing but the reiteration of a foregone 
conclusion, as Peirce does not leave any room for doubt that there is one ultimate ideal 
(Bernstein 1991, p. 37). Rather than reducing esthetics to the registration of the self-
sufficient transcendent ideal,18 it seems more productive to say that the pragmatist’s 
operative summum bonum entails the goal to manifest reasonable generals in existents, 
or “the continual increase of the embodiment of […] idea-potentiality” (EP 2:343 
[1905]). This might be translated as the formation of intelligent habits and practices 
in the world (cf. Colapietro 2005, p. 361). It is a matter of “rendering the world more 
reasonable, whenever […] it is ‘up to us’ to do so” (CP 1.615 [1903]), but in full 
acceptance of the thoroughly fallible and contextual character of such endeavours. 
Such a worldly ideal is not strictly speaking admirable in itself, but only in relation to 
the practices from which it emerges and which it can guide. 

Peirce hints at such an approach when he notes that ethics and logic call for 
a science that “would have for its purpose to make our ideals, our aim, conform to 
what sufficient experience, consideration, and human development generally would 
tend to make them conform” (MS 673:13 [c. 1911]). But perhaps we should rather say 
that esthetics, ethics, and semeiotic all entail such a practice, in which the improved 
self is construed as an achievement through indefinite replication of self-control upon 
self-control (CP 5.402 n. 3 [1906]),19 rather than isolating it to esthetics. On the one 
hand, it seems to unreasonable to make the aesthetician carry the entire burden of  
distinguishing the summum bonum; on the other hand, it seems somewhat peculiar 
that ethicists and logicians should passively accept a standard set by esthetics when 
engaging in their own critical activities. Arguably, the three disciplines are better 
construed as essentially intertwined activities, where the dependency entails that the 
semiotician/logician should also be an ethicist and aesthetician. 
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Furthermore, there is no infallible guarantee that there is one ideal “to rule 
them all”. In lieu of the consoling qualitative end-in-itself, we have to settle with the 
ends-in-view that emerge from our practices (cf. Stuhr 1994, p. 10) – which, however, 
does not amount to saying that all views are of the same rank. 

But pushing our naive questioning a bit further, we may go on to ask why 
one should even engage in normative inquiry – indeed, why practise philosophy at 
all? Not surprisingly, one answer to be found in Peirce’s writings is that such activity 
is a pursuit of “truth for truth’s sake”. Still, one may also infer a seemingly different 
Peircean answer to this question from the normative disciplines. Namely, normative 
inquiry entails, by necessity, criticism of previous habits, in particular of habits of 
reasoning and interpretation. Given that human beings are in possession of a logica 
utens that supposedly functions well enough for everyday purposes, one might expect 
that the theoretician Peirce would settle with describing the extant forms of reasoning 
and their grammar – and so he does, but not for mere intellectual pleasure, but as 
a means for criticism of existing habits. This much is implied by Peirce’s repeated 
emphasis on self-criticism and self-control in view of purposes and ideals in normative 
inquiry. Peirce’s pragmatism does not merely imply common-sensism; it entails critical 
common-sensism. 

However, does not such a call for criticism and control amount to a recognition 
of the fact that one function of philosophy is precisely the reform and improvement 
of our habits? At the very least, the Peircean logician would seem to be engaged in 
an activity that aims at improving habits of sign use; and it does not seem to be too 
much of a stretch to conceive of the labour of the aesthetician and ethicist in a similar 
manner. 

This does not add up to telling human beings how they are bound to think, act, 
or feel (cf. EP 2:459 [c. 1911]). Human freedom is self-government; and that entails a 
degree of independence from habit. Indeed, habit is not, as such, creative; it is “mere 
inertia, a resting on one’s oars”, while intelligence can be characterized as “plasticity 
of habit” (CP 6.86 [1898]). In view of Peirce’s claim that the “highest quality of mind 
involves a great readiness to take habits, and a great readiness to lose them” (CP 6.613 
[1893]), it seems feasible to maintain that one central purpose of Peircean philosophy 
is precisely to revise habits, or, perhaps more correctly, to provide means that render 
telic habituation possible. Such tools would be habits of criticism aimed at keeping our 
personal and social minds flexible and active; there “is no habit more useful [than the] 
habit of easily taking up and easily throwing off mental habits” (RLT 189 [1898]).20 

It is not surprising, then, that Peirce declares, in an almost Deweyan spirit, 
that “continual amelioration of our own habits [...] is the only alternative to a continual 
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deterioration of them” (MS 674:1 [c. 1911]). Arguably, this amounts to a call for active 
testing and implementation of habits developed by thought - for experimentation in 
the worlds of experience, both internal and external. Eventually, such experiments 
might even affect sentimental habits, although the relatively foundational character 
of sentiments – of morals and “taste” – will necessarily render them comparatively 
rigid. At any rate, there is no reason to presume that habits of tradition would not need 
continual nurturing, fertilizing, and pruning from time to time; as Vincent Colapietro 
(1997) stresses, “the recovery of tradition requires the cultivation of habits” (p. 41). 
Somewhat more radically, it could be suggested that philosophers, who in their 
professional capacities are allowed to imaginatively reflect on the effects of habits, 
might perform a valuable social function by drawing attention to some weeds in the 
garden of habit.21  

Have we thus established that Peirce is in fact a closet meliorist of a reformist 
stripe? No, but we may have succeeded in removing some impediments to a fruitful 
dialogue between Peircean and Deweyan pragmatism. However divergent Peirce’s 
and Dewey’s take on the engagement of philosophy in social affairs may be, they at 
least share an interest in developing intelligent forms of conduct. When we add the 
suggestion that Peircean pragmatism, as a part of semeiotic rhetoric, is not merely a 
tool for the analysis of meaning, but may ultimately be seen to be concerned with habit-
change, then we would indeed seem to have discovered some common melioristic 
ground between Peirce and Dewey. This may prove to be beneficial for both Peirceans 
and Deweyans; the former may explore new avenues through which to establish the 
relevance of Peirce for social thought, while the latter can find useful intellectual tools 
in Peirce’s phaneroscopy and semeiotic.    

Some worries of elementary incompatibility may remain, however. Notably, 
whereas Dewey focuses on social reform, Peirce’s habit-meliorism seems to occur 
exclusively on the personal level. In this case, appearances are deceiving. While Peirce 
does talk of self-criticism and self-control, the habits of a person are not to be construed 
as strictly individual possessions. Furthermore, the relevant agent is not necessarily a 
singular human being; nor should thought be understood too narrowly.22 Peirce goes as 
far as to suggest that a community may be viewed as a kind of person in a loose sense 
(EP 2:338 [1905]) – and as such, presumably amenable to certain forms self-criticism 
and self-control. This point of view takes us one step closer to Deweyan reformism.23 

Peirce’s blanket disapproval of any kind of consideration of applicability in 
philosophy (quoted above) is more problematic. Here, the best recourse may be to 
simply choose to adopt the standpoint Peirce takes in the Minute Logic, where he 
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argues that “a theory cannot be sound unless it be susceptible of applications” (CP 2.7 
[1902]). 

It might be that a normative science, in view of the economies of the case, should be quite 
useless for any practical application. Still, whatever fact had no bearing upon a conceivable 
application to practice would be entirely impertinent to such a science. It would be easy 
enough - much too easy - to marshal a goodly squadron of treatises on logic, each of them 
swelled out with matter foreign to any conceivable applicability until, like a corpulent man, 
it can no longer see on what it is standing, and the reader loses all clear view of the true 
problems of the science. (CP 2.7 [1902])

I believe that such considerations move Peircean philosophy toward a position 
more inclined to accept meliorism, even of a moderate activist kind. However, lest 
we start sounding like the overzealous reformists and rationalists that Peirce loves to 
ridicule, it is good to recall that there is also much wisdom in Peircean conservatism. 
While parts of the conservative stance can appear to be nothing more than lazy excuses 
for disengagement and a defence of the status quo, it is prudent to keep in mind that 
philosophical reason was partly responsible for the rationalistic state-building project in 
the Soviet Union and that scientific meliorism can take the form of eugenics.24 Peircean 
conservatism might function as an apposite reminder of the dangers of reformist fervour. 
I do not wish to let off Peirce too easily here – some of his statements do suggest rather 
shadowy views that even present-day conservatives might find disagreeable – but his 
sentimental conservatism can charitably be construed in terms of admonitions against 
scientistic hubris – warnings that any wise pragmatist should take seriously.

On his side, Dewey offers a poignant response to those who feel that any 
kind of interest in social meliorism degrades philosophy by turning it into a mere 
instrument of social reforms. Indeed, his argument reads almost as a rejoinder to 
Peirce’s conservative assault on reformism. 

“Social reform” is conceived in a Philistine spirit, if it is taken to mean anything less than 
precisely the liberation and expansion of the meanings of which experience is capable. No 
doubt many schemes of social reform are guilty of precisely this narrowing. But for that very 
reason they are futile; they do not succeed in even the special reforms at which they aim, 
except at the expense of intensifying other defects and creating new ones. Nothing but the 
best, the richest and fullest experience possible, is good enough for man. The attainment of 
such an experience is not to be conceived as the specific problem of “reformers” but as the 
common purpose of men. The contribution which philosophy can make to this common aim 
is criticism. (LW 1.307-8)

This much Peirce and Dewey should be able to agree on: one of the central aims 
of the pragmatist philosopher – if not the purpose – ought to be criticism that aspires 
to the amelioration of human habits. At least, I see no reason why the philosophical 
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tools Peirce spent his life refining, sterilizing, and sharpening should not be enlisted 
and further developed in attempts to enrich human experience.  
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Notes
1 Although I do not know of any attempt to address the question of meliorism precisely from the 
point of view proposed here, several Peirce scholars have scrutinized the closely connected issues of 
conservatism and self-control in ways that to a certain extent support the present endeavour, but also 
illuminate aspects of the matter that will not be addressed in this article (see, e.g., Colapietro 1999; 
Hookway 1997; Misak 2004a). 
2 Tellingly, it is the second characterization of “meliorism” that has most likely been penned by Peirce. 
I am indebted to François Latraverse for this information.
3 In an earlier article Peirce argues for the sentimental ground of logic as follows: “It may seem 
strange that I should put forward three sentiments, namely, interest in an indefinite community, recog-
nition of the possibility of this interest being made supreme, and hope in the unlimited continuance of 
intellectual activity, as indispensable requirements of logic. Yet, when we consider that logic depends 
on a mere struggle to escape doubt, which, as it terminates in action, must begin in emotion, and that, 
furthermore, the only cause of our planting ourselves on reason is that other methods of escaping 
doubt fail on account of the social impulse, why should we wonder to find social sentiment presup-
posed in reasoning?” (CP 2.655 [1878]; cf. CP 5.357 [1868]) 
4 As Dewey’s transformative programme was properly articulated only after Peirce’s death, Peirce 
does not offer any specific criticism of Dewey in this respect. However, Peirce is sharply critical of 
related tendencies in other philosophers, such as the humanism of F. C. S. Schiller. Complaining that 
Schillerian pragmatism tries to pay attention to “every department of man’s nature”, Peirce declares 
it to be incompatible with his own conception of philosophy as a “passionless and severely fair” sci-
ence (CP 5.537 [1905-8]). The misgiving that humanistic pragmatism is not “purely intellectual” is 
one that Peirce might very well have voiced in a criticism of Dewey. On the other hand, in a review 
of Dewey’s Studies in Logical Theory, Peirce does express concern that the Deweyan natural history 
conception may exclude normative logic (CP 8.190 [1904]; cf. CP 8.239 [1904]). As we shall see, this 
normative focus is not without melioristic aspects.
5 Peirce’s conservatism turns uncomfortably aristocratic when he declares that “in any state of society 
about whose possibility it is at all worthwhile to speculate, there will be two strata, the poor and the 
rich, the virtual slaves and the truly free; and every individual of the lower stratum, as long as in it 
he is, is forced to live to do the will of some one or more of the upper stratum, while every one of the 
higher stratum is free to realize whatever ideal he may, working out his own self-development, under 
his own governance, subject to such penalties as there are certain to be, if he fails to govern himself 
wisely. [---] [Liberal education] befits those who, belonging to the upper of the two main classes of 
society, are to be free to govern themselves and to take what consequences may befall them.” (MS 
674:7-8 [c. 1911])
6 One might be tempted to construe Peirce’s evolutionary standpoint as generically melioristic as it 
involves the idea of a changeable world becoming ever more rational. But that is a position more ap-
propriately classified as cosmological optimism than as meliorism.
7 In its most general sense, habit is truly omnipresent; “What we call a Thing is a cluster or habit of 
reactions, or, to use a more familiar phrase, is a centre of forces” (CP 4.157 [c. 1897]). 
8 One might wonder whether Peirce’s philosophy, with its evolutionary-synechistic animus, can ac-
commodate dispositions in the strictest sense. In the Minute Logic, Peirce argues that we really cannot 
hold on to a hard and fast distinction, because “it is difficult to make sure whether a habit is inherited 
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or is due to infantile training and tradition” (CP 2.170 [c. 1902]). Here, dispositions may be viewed 
as limiting cases, that is, as habit-like laws of action that would be distinguished from habits proper 
by being inborn principles that are definitely fixed. Some habits turn out to be more “instinctual” than 
others. In a looser sense, we may talk of “dispositions” or “instincts” when we mean habits that to the 
best of our knowledge are biologically based.
9 In “A Sketch of Logical Critic”, Peirce identifies a number of different means by which habits may 
be formed, listing (1) custom, (2) the repetition of an act, (3) repeated imagination of an act and its 
consequences, and (4) a single act of will (e.g., giving oneself the order to wake up at a certain time 
the following morning) (MS 673:14-18 [c. 1911]). To this list could be added a higher order of habit-
creation by means of the combination of imaginative deliberation and external experiment.
10 This to a large extent a matter of taste, of course; we might also choose to characterize belief as con-
scious intellectual habit. One could opine that all intellectual habits are beliefs according to the defini-
tion proposed, but the (admittedly vague) qualifier “relatively easily” helps us avoid such a conflation. 
To add to the confusion, Peirce also offers a definition of “belief” as “deliberate, or self-controlled, 
habit” (CP 5.480 [1907]), but this narrows the scope of the concept in an unduly rationalistic way. 
11 Peirce uses both “ultimate” and “final” in this context. Many commentators, most notably T. L. 
Short (2007, p. 57), argue that we should not conflate the concepts of ultimate and final interpretant.  
12 Peirce is mostly careful not to exaggerate this human capacity, but occasionally – especially when 
extolling the power of ideals – he lets down his guard: “Each habit of an individual is a law; but these 
laws are modified so easily by the operation of self-control, that it is one of the most patent of facts 
that ideals and thought generally have a very great influence on human conduct” (CP 1.348 [1903]).
13 In addition, Peirce acknowledges that there may be non-habitual meanings, significant feelings and 
actions associated with emotional and energetic interpretants.   
14 It might be tempting to interpret this division of the logical interpretant in terms of the three degrees 
of clarity Peirce identifies in his pragmatistic writings. The trichotomies are not straightforwardly 
identical, however, and may indicate somewhat different perspectives on the problem of meaning. 
While the first logical interpretant is clearly not familiarity, the second logical interpretant involves a 
higher level of clarification than mere analytic (or dictionary) definition. If the third degree of clarity 
is understood as “an account of the role the concept plays in practical endeavours” (Misak 2004b, 
p. viii), then such an “pragmatic elucidation” encompasses the second and parts of the third logical 
interpretant, but does not necessarily capture the full scope of the latter. It would seem that the identi-
fication of first, second, and third logical interpretant are meant to describe the process of deliberation 
involved in the adoption and modification of habits, rather than degrees of clarity of meaning per se.    
15 Indeed, Peirce sometimes argues that it is only through experimentation that we become aware of 
our habits; we “can only know that we have formed a habit by some experiment, although it may be 
an involuntary experiment or may be an experiment in the imagination” (CN 3:188 [1904]).
16 The manuscript breaks off a few words after the quote above; the following pages are missing.
17 Note, however, that this is a more focused conception than the notion that the third degree of me-
aning entails all the consequences that would follow upon the acceptance of a word or other symbol, 
which would make the highest level of clarity practically equivalent to the interpretant (cf. EP 2:256 
[1903]). Signs may very well have effects that are not part of their pragmatistic adequacy.
18 At times, Peirce suggests that the highest good, which requires the suppression of individual inte-
rests and duties, is a sentimental obligation. Arguing that “vitally important matters” – meaning activi-
ties driven by interests other than the absolute summum bonum – are “the veriest trifles”, he maintains 
that “the very supreme commandment of sentiment is that man should generalize, or […] should 
become welded into the universal continuum”, and adds that in “fulfilling this command, man prepa-
res himself for transmutation into a new form of life, the joyful Nirvana in which the discontinuities of 
his will shall have all but disappeared” (CP 6.673 [1898]). It may be telling that Peirce singles out the 
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self-sacrificing mother as a living manifestation of this sentimental ideal. Also, it is of some interest to 
note that he does not even consider whether the supreme commandment of sentiment threatens the fre-
edom of inquiry, although it seems to violate the dictum that “natural” reason ought not have any voi-
ce in theoretical issues (SS 19-20 [1904]). Should not science remain open to hypotheses of all kinds, 
including ones that do not postulate general uniformity as an ideal, but accept individual differences 
as valuable as such? However, like Christopher Hookway (1997, p. 220), I believe that we can accept 
Peirce’s point regarding the “sentimental” underpinnings of rationality without thereby necessarily 
committing ourselves to the “religion of reason”, where complete homogeneity of habit is postulated 
as the ideal and aim. Arguably, Peirce’s own emphasis on self-control and habit-change (which ought 
not to be construed as mere habit-adjustment) leads us in a different direction.      
19 Noting that the ultimate purpose of everything is beyond human comprehension, Peirce tends to en-
case this point in the religious language of Henry James senior, alluding to a puzzling “vir” as the goal 
of self-control, and arguing that human beings take part in the grander scheme of creation by growing 
an esthetic ideal by intelligent action (see Krolikowski 1964, for an examination of the Jamesian-Swe-
denborgian connection). I believe that this viewpoint is adaptable to a more secular approach.  
20 This does not mean that strong habits should or could be easily broken up by mere acts of will; in 
the end, it is brute experience – or the secondness of experience – that tends to trigger the process of 
habit-change. “[Belief], while it lasts, is a strong habit, and as such, forces the man to believe until 
some surprise breaks up the habit. The breaking of a belief can only be due to some novel experience, 
whether external or internal. Now experience which could be summoned up at pleasure would not 
be experience.” (CP 5.524 [c. 1905]) In this context, experience should be understood as “a brutally 
produced conscious effect that contributes to a habit, self-controlled, yet so satisfying, on deliberation, 
as to be destructible by no positive exercise of internal vigour” (EP 2:435 [1908]). On the other hand, 
higher-level habit-change is not merely a matter of adaptation to external pressure. While “conver-
sions and reformations […] are always consequent upon impressive experience”, habituation – in the 
sense of development of the potential of human beings – is something that generally requires deliber-
ate effort (NEM 4:143).
21 This does not entail methodological doubt in the Cartesian sense, but more moderate “laboratory 
doubt” produced by engaging habits in imagination and experience. It can never touch common sense 
as a whole; only a relatively small part of our habits can be criticized at any given time; the majori-
ty of them are taken for granted and remain uncriticized. On the other hand, no habit is absolutely 
beyond criticism.
22 “There is no reason why ‘thought’ [...] should be taken in that narrow sense in which silence and 
darkness are favorable to thought. It should rather be understood as covering all rational life, so that 
an experiment shall be an operation of thought.” (EP 2:337 [1905]) From this point of view, Peirce’s 
claim that “the whole business of ratiocination, and all that makes us human beings, is performed in 
imagination” (CP 6.286 [1893]) can be somewhat misleading – not because of the important empha-
sis on imagination, but because the statement might suggest an needlessly introverted conception of 
reasoning. In the fullest sense, reasoning takes place in the external as well as the internal world.
23 As Colapietro (1999) notes, “the fostering of genuine community and the reform of traditional insti-As Colapietro (1999) notes, “the fostering of genuine community and the reform of traditional insti-
tutions are of a piece – the one cannot be accomplished without the other” (p. 26).
24 Interestingly, when faced with Peirce’s conservative attitude to scientific reforms, Victoria Welby 
replies by extolling Francis Galton’s eugenics (SS 21 [1904]). 
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Abstract: The paper examines the concept of habit and its relevance to Peirce’s 
theory of the symbol. In contrast to other semioticians who have defined symbols 
by using the criteria of conventionality, arbitrariness, and codedness, Peirce 
proposes a much broader concept when he defines the symbol as a sign having 
“the virtue of a growing habit”. With this new and original criterion of habit, Peirce 
has enriched the theory of the symbol with an evolutionary perspective which 
remained unnoticed by those who have restricted the category of the symbol to signs 
characterized by codedness and arbitrariness. In particular, Peirce’s evolutionary 
concept of the symbol is incompatible with Ernst Cassirer’s Philosophy of 
Symbolic Forms, according to which the symbol is the unique characteristic of 
human culture, whereas nonhuman nature is a semiosphere devoid of symbols. 
In Peirce’s much broader perspective, the concept of habit serves as a synechistic 
bridge to overcome two dualisms which have prevailed in the traditional definitions 
of the symbol, the dualism between culture and nature and the dualism between the 
conventional and the innate, i. e., between human signs culturally transmitted by 
teaching and learning and signs genetically inherited and interpreted by instinct. 
Against the dualism between culture and nature, Peirce proposes that the habit by 
which symbols are interpreted is “natural or conventional”. Against the dualism 
between the conventional and the innate, Peirce postulates that the habit which 
determines a symbol is a disposition “acquired or inborn”. 
KEYWORDS: HÁBITO. SÍMBOLO. PEIRCE. NATUREZA. CULTURA. 
CONVENÇÃO.
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1. Peirce’s definition of the symbol against the background of the history of 
semiotics

It is known that Charles Sanders Peirce was well acquainted with the history of 
semiotics since antiquity. In this tradition, those signs which Peirce defined as symbols 
had mostly been studied under designations such as “arbitrary” or “conventional” sign, 
and Peirce himself once characterized his category of the symbol as the one of “the 
genuine sign” (EP 2: 307, 1903). At the same time, he justified his terminological 
option for the term symbol with the remark that he was “following a use of the word 
not infrequent among logicians including Aristotle” (ibid.). In the medieval tradition, 
the signs which belonged to this class were the arbitrary signa arbitraria and the “given” 
or conventional signa data or signa ad placitum. All of these signs were fundamentally 
opposed to the class of natural signs, the signa naturalia (cf. Meier-Oeser 1997). 

Against the background of this millenary tradition, Peirce’s own definition of 
the symbol was radically new, insofar as it extended the category of the symbol in two 
directions: first, by postulating “habit” instead of conventionality as a new distinctive 
feature of this class of signs and secondly, by extending it from signs created by cultural 
conventions to signs which could have their origin in natural habits and dispositions. 

In a definition of 1909, Peirce describes symbols as those signs which “represent 
their objects, independently alike of any resemblance or any real connection, because 
dispositions or factitious habits of their interpreters insure their being so understood” 
(CP 2:460-461). This formulation characterizes the symbol in contrast to the icon, the 
sign “by resemblance”, and the index, the sign with a “real connection” to its object. In 
accordance with the semiotic tradition, this negative characterization of what a symbol 
is not is an implicit formulation of the ancient criterion of arbitrariness, a semiotic 
criterion which Peirce rarely mentions explicitly, though (e. g., in 1895, CP 3.360). 
Instead of conventionality, however, which Peirce discusses more frequently as a 
criterion of the symbol, this definition of 1909 as well as many other later definitions 
of the symbol focus on the new criterion of habit. 

Convention, the major traditional criterion of these signs, can certainly be 
circumscribed as a “regularity” or “general rule”, since a convention typically comes 
about by a voluntary and intentional agreement between the members of a community. 
A convention may indeed become a law, but then it is not an “acquired” but a stipulated 
law and even less so is it a “habit”, since a habit evolves in ontogeny or phylogeny but 
not by social agreement. 

If Peirce, nevertheless, makes reference to the criterion of conventionality in 
several of his definitions of the symbol, it seems that he adopts this criterion rather as 
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a “sop to Cerberus” (as Peirce writes in a similar context in his letter to Lady Welby of 
1908 (EP 2: 478), – that is, in order to make his definition better understood to those 
acquainted with the traditional notion of the conventional sign. In compliance with his 
ethics of terminology, Peirce also sets great store on linking his notion of symbol to 
its semiotic tradition, even at the risk of minimizing the innovative element of his own 
definition. In 1894 or 1895, he writes: 

The word symbol has so many meanings that it would be an injury to the language to add 
a new one. I do not think that the signification I attach to it, that of a conventional sign, or 
one depending upon habit (acquired or inborn), is so much a new meaning as a return to the 
original meaning. (CP 2.297; EP 2: 9) 

To associate “habit”, even more so in its onto- and phylogenetic specification 
as an “acquired or inborn” disposition, to the traditional concept of convention is 
indeed a remarkable sop to Cerberus; it seems to be a rhetorical gesture which allows 
its author to trace the concept of symbol back to Greek antiquity (as also in CP 2.307, 
1901) and to present further examples of symbols, which Peirce does in a historical 
excursus on the concept of symbol in continuation of the same text which introduces 
“habit” as a criterion of the symbolic sign:

We do find symbol […] early and often used to mean a convention or contract. Aristotle calls 
a noun a “symbol”, that is, a conventional sign. In Greek, watch-fire is a “symbol”, that is, a 
signal agreed upon; a standard or ensign is a “symbol”, a watchword is a “symbol”, a badge 
is a “symbol”; a church creed is called a “symbol,” because it serves as a badge or shibboleth; 
a theatre ticket is called a “symbol”; any ticket or check entitling one to receive anything is 
a “symbol”. Moreover, any expression of sentiment was called a “symbol”. Such were the 
principal meanings of the word in the original language. The reader will judge whether they 
suffice to establish my claim that I am not seriously wrenching the word in employing it as I 
propose to do. (Ibid.)

While all of these examples serve indeed to illustrate the symbol as a 
conventional sign, none of them really illustrates the extension of the category of 
symbol to signs which depend upon an “acquired or inborn” habit. At this point, at 
least, Peirce restricts his discussion of the symbol to its traditional definition, and it is 
this definition of symbols as arbitrary and conventional signs which, despite Peirce’s 
innovative definition of this class of signs, has prevailed in 20th century cultural 
semiotics philosophy from Ernst Cassirer to Umberto Eco. 

2. Symbols as Habits
In contrast to these latter theories, which postulate that the symbol is the 

“essence of man” and of human culture, and which thus establish a strict separation, 
a semiotic threshold, between culture and nature according to the presence or absence 
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of symbols, Peirce’s much broader perspective of the symbol as a sign guided by 
onto- and phylogenetic habit serves as a synechistic bridge to overcome two dualisms 
which have prevailed in the history of semiotics, the dualism of culture vs. nature and 
the dualism of the conventional vs. the innate, i. e., between human signs culturally 
transmitted by teaching and learning and signs genetically inherited and interpreted by 
instinctive dispositions. Against the dualism culture vs. nature, Peirce proposes that the 
habit by which symbols are interpreted is conventional or natural. Against the dualism 
of the conventional vs. the innate Peirce postulates that the habit which determines the 
symbol is an “acquired or inborn” disposition. 

What Peirce meant by the habit as a determining factor in the process of the 
interpretation of symbols becomes clearer in the following definition of 1902, in which 
habit is circumscribed by notions such as “regularity”, “acquired law”, or “general 
rule”:

A Symbol is a Representamen whose Representative character consists precisely in its being 
a rule that will determine its Interpretant. All words, sentences, books, and other conventional 
signs are Symbols. We speak of writing or pronouncing the word “man”; but it is only a 
replica, or embodiment of the word, that is pronounced or written. The word itself has no 
existence although it has a real being, consisting in the fact that existents will conform to it. It 
is a general mode of succession of three sounds or representamens of sounds, which becomes 
a sign only in the fact that a habit, or acquired law, will cause replicas of it to be interpreted as 
meaning a man or men. The word and its meaning are both general rules […]. A Symbol is a 
law, or regularity of the indefinite future. […] But a law necessarily governs, or “is embodied 
in” individuals, and prescribes some of their qualities. (CP 2.292-93, 1902)

Thus, despite the necessary embodiment of a symbol in a particular sign token 
or replica, the essence of the symbol cannot be reduced to any particular instance, nor 
even to all instances of its embodiment. A symbol is not a class of signs. Instead, it 
consists of a law or habit in the sense of a dynamic force in the process of semiosis 
creating an interpretant to represent the object of the sign. Peirce speaks of “the power 
of the representamen to determine some interpretant to being a representamen of the 
same object” (CP 1.540, 1903), describes this power by means of the metaphor of the 
linguistic categories of future tens and conditional mood: the logical interpretant of a 
symbol belongs to “the species of future tense […], the conditional mood”, it acts as a 
"would-be" (CP 5.482, 1905). A sign guided by habit conveys more“than any feeling 
[…] more, too, than any existential fact, namely, the ‘would-acts’, ‘would-dos’ of 
habitual behavior” since “no agglomeration of actual happenings can ever completely 
fill up the meaning of a ‘would-be’” (CP 5.467, 1903).

Habit, in this process, is not primarily the interpreters’ habit in the sense of 
the norm or convention with which the sign users have to comply and which they 
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must follow in order to make themselves understood. The habit which determines the 
symbol to produce its semiotic effect is a dynamic force that determines the symbol to 
represent its object and to create its interpretant. This dynamic force is the symbol’s 
purpose, its final cause (cf. Santaella 1999): “The symbol, by the very definition of it, 
has an interpretant in view. Its very meaning is intended. Indeed, a purpose is precisely 
the interpretant of a symbol” (EP 2: 308, 1904). The purpose of a symbol does not have 
its origin in the mind of the symbol users and their intentionality; in the interpreters’ 
minds, the purpose of the symbol only become embodied. 

Purpose and intentionality are defining criteria of life. The ultimate biological 
purpose of a living being is to survive individually and to reproduce its own species by 
procreation. Does this mean that Peirce imputes life to symbols? Is a symbol a living 
being? 

Symbols have indeed several characteristics in common with living beings; 
metaphorically, they are “born” when they are first invented, they “grow” in age and 
meaning, and they can also “die” by falling into oblivion or by being substituted by 
new symbols which take their place. The analogies between words or languages on 
the one hand and biological organisms as well as species on the other have been given 
some attention in the framework of historical and evolutionary linguistics. 

About 1895, Peirce comments on the life of symbols not only with the 
observation that “Symbols grow […], come into being by development out of other 
signs”, that “a symbol, once in being, spreads among the peoples”, and that “in use 
and in experience, its meaning grows”, but also with the insight that only symbols 
procreate symbols, since “it is only out of symbols that a new symbol can grow. Omne 
symbolum de symbolo” (CP 2.302).

Hence, Peirce goes so far as to ascribe to the symbol not only the autonomy of 
a living being, which has purposes of its own, but also the capacity of procreating itself. 
In 1904, Peirce writes: “A symbol is something which has the power of reproducing 
itself, and that essentially, since it is constituted a symbol only by the interpretation” 
(EP 2: 322). This argument concerning the survival of the life of symbols in new 
symbols goes beyond the commonplace metaphor of the life, growth, and death of 
symbols, which change and evolve in the history of cultures. Peirce’s thesis is that it 
is not a Cassirerian animal symbolicum who produces the symbol, but that, instead, 
it is the very symbol which reproduces itself in the process of unlimited semiosis by 
determining other symbols to represent its object in the form of an interpretant. Such 
ideas have been the scandal of anthropocentric philosophers, who cannot accept the 
idea of the dethronement of the individual in the processes of semiosis. John Boler, 
in his paper on “Habits of Thought” of 1964, for example, recognized clearly, but 



IV
 A

dv
an

ce
d 

Se
m

in
ar

05 set 200864

objected to, Peirce’s theses concerning the autonomy of the symbol in relation to its 
interpreter. According to his summary, “Peirce does not avail himself of the standard 
kind of argument: that an idea is an accident requiring substance, an event that must 
have a place, or a deed that must have a doer. He argues rather that a sign must be ‘used’ 
(7.356) or ‘received’ (3.433) […]. What Peirce contends is that a sign signifies only 
if it is taken to signify” (ibid: 387). The “error” that Bolder saw in Peirce’s account 
of the autonomy of the sign was to go so far as to “dispense with the individual mind 
that functions as an interpreter” (ibid.: 388) and that “in denying the interpreter any 
significant role, Peirce has placed an intolerable burden upon the series of interpretants” 
(ibid.: 392). Almost half a century after this criticism, postmodern insights into the 
processes of evolution and the situatedness of the human subject in a semiotic umwelt 
restricting the autonomy of the individual, a revision of the anthropocentric position is 
on the semiotic agenda.

Peirce claims that symbols procreate in the form of their interpretants, which 
are new symbols that carry on and renew their messages. The habits by which symbols 
procreate are not the ones of their interpreters, in whom they are merely embodied. 
The purpose of the sign cannot be determined by its users since, independently of their 
individual intentions and purposes, the sign is determined by its object. This purpose, 
which is the final cause of the process of semiosis, is to create an interpretant. Since 
those who interpret the symbol are not free to endow it with any meaning they might 
wish to associate with it, but have to comply with the meanings associated with them 
through the habit which determines the symbol’s meaning, they cannot themselves use 
the symbols as their mere instruments. Being determined by the habits of the symbols 
which they use, the symbol users, in a way, turn out to be the instruments of the symbols 
they believe to use and whose message they convey in the process of semiosis. Symbol 
and symbol users are intertwined in a cybernetic master-slave circularity. Peirce’s 
insight in this circularity dates back to 1868, when he wrote that:

Man makes the word, and the word means nothing which the man has not made it mean, and 
that only to some man. But since man can think only by means of words or other external 
symbols, these might turn round and say: “You mean nothing which we have not taught you, 
and then only so far as you address some word as the interpretant of your thought.” In fact, 
therefore, men and words reciprocally educate each other. (CP 5.313, 1868)

Peirce illustrates this semiotic circularity with the poetic image of a line from 
Emerson’s poem The Sphinx, references to which occur no less than four times in the 
Collected Papers. In this poem, the Sphinx turns to the traveler whose task it was to 
interpret the enigma of her name and says: “Of thine eye I am eyebeam”. In conclusion 
of his argument on the growth of symbols from symbols of 1895, Peirce alludes to 
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this line conveying the idea of a beholder-beheld circularity. The parallel between the 
Sphinx addressing the traveler and the symbol that creates a symbol is: like the traveler 
whom the Sphinx tells that she is not really being interpreted by his eyes since she is 
the eyebeam of his own eye, the symbol may turn to its interpreter to remind him or her 
that it is not the interpreter as an autonomous semiotic being who interprets the symbol 
since what he or she interprets is nothing but the habit whose expression only becomes 
embodied in the interpreter. Peirce’s words, in this context, are: “The symbol may, with 
Emerson’s sphynx, say to man, ‘Of thine eye I am eyebeam’” (CP 2.302); elsewhere, 
he uses the image of the Sphinx to convey the insight of this semiotic circularity by 
saying that an idea such as the mental image of the Sphinx is only “expressive of the 
impression which has naturally been made upon our understandings” (CP 7.425, c. 
1893).

3. Natural symbols as habits in nature
Let us now examine the natural symbols which Peirce has in mind when he 

speaks of the sign determined by “acquired or inborn” habits (s. above). That merely 
conventional signs are no longer the ones Peirce has in mind in his writings on the 
symbol becomes apparent in several of his later definitions. 

As early as in 1885, Peirce calls the habit that determines the signs of the 
category of symbol a “general rule to which the organism has become subjected” (CP 
3.360). The dynamic force behind a symbol is hence not necessarily the habit of a 
human being; apparently, this habit can determine the sign production of any biological 
organism. In 1895, Peirce stated that it was an “error” to restrict the class of symbols to 
conventional signs (CP 2.340). In 1901, Peirce explicitly extends his class of symbols 
from conventional to natural signs, when he states that the habit by which a symbol is 
determined in the process of its interpretation may be “natural or conventional” (CP 
2.307), and in 1906 he includes “natural dispositions” among the kinds of this habit 
(CP 4.531; cf. Nöth 2008). 

Now, if symbols can be natural signs, but evidently not all natural signs are 
symbols, how can the symbol be distinguished from the other natural signs, and what 
kind of natural symbol does Peirce have in mind? Among the many examples which 
Peirce gives to illustrate the class of symbolic signs it is difficult to find concrete 
instances of natural symbols. It is true that in some of his grand visions, he presents the 
whole universe as an example of a symbolic sign, as in 1903, when he calls the world 
“a vast representamen, a great symbol of God’s purpose, working out its conclusions 
in living realities” (CP 5.119), but such deliberations on the world as a symbol belong 
to metaphysics and not to semiotics. 
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Concrete examples of natural symbols can only be inferred from contexts in 
which Peirce discusses this class of sign, first of all when he opposes natural symbols 
to natural indices and icons, as in the definition of 1901, which goes on to specify that 
a sign is a symbol when it is guided by a natural habit “without regard to the motives 
which originally governed its selection” (CP 2.307). Hence, natural icons and natural 
indices are not symbols because, by definition, they are related to their objects by other 
kinds of motivation.

The characteristics by which Peirce describes the symbol as a sign guided 
by habit can easily be found in the signs of nonhuman animals. If “every symbol 
[…] consists in a habit, in a regularity”, and “every regularity consists in the future 
conditional occurrence of facts not themselves that regularity”, as Peirce writes c. 
1903 (CP 4.464), all signs by which animals communicate and which are not icons or 
indices are natural symbols. It is true that the signs in zoosemiosis are much more of the 
indexical and the iconic kind than the ones of humans, but among the signs of higher 
animals, there are certainly also signs which depend on learning, which is a form of 
habit acquisition, and all animals communicate by habits which are natural dispositions 
(cf. Nöth 2005). Such signs which constitute species-specific semiotic habits, whether 
genetically inherited or acquired by learning, are hence natural symbols. The so-called 
“languages” of animals, especially the well-known dialects by which some animal 
languages of one and the same species differ according to their geographical habitat, 
are thus as much symbolic systems as human languages are. The difference between 
anthropo¬semiosis and zoosemiosis is thus not the one between natural signs and 
conventional symbols, but it is a difference between degrees of symbolicity. 

In addition to habit, there are two other significant features which human 
symbols share with biological organisms and their evolution. In the terminology of 
contemporary evolutionary theory, these characteristics, also described by Peirce, 
are self-replication and autopoiesis or self-replication. A symbol is self-replicative 
because, as a legisign, it is “a general type or law” (CP 2.249, 1903) which acts as a 
“general rule” (CP 4.447, 1903), and it has existence only in its replication in the form 
of its replicas or tokens. The relevance of Peirce’s type-token dichotomy to the theory 
of the symbol as a habit becomes evident in the following passage in which Peirce 
argues: “Take, for example, the word ‘man’. […] If the word ‘man’ occurs hundreds 
of times in a book of which myriads of copies are printed, all those millions of triplets 
of patches of ink are embodiments of one and the same word. I call each of those 
embodiments a replica of the symbol” (ibid.). The self-replicative power of the symbol 
man thus consists “in the fact that a habit, or acquired law, will cause replicas of it to 
be interpreted as meaning a man or men” (CP 2.292, 1902). In sum, the symbol is self-
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replicative since it has “the power of reproducing itself, and that essentially, since it is 
constituted as a symbol only by the interpretation” (EP 2: 322, 1904, s. above).

The second capacity which symbols have in common with biological 
organisms and their evolution is autopoietic creativity: symbols have the potential 
of growing by themselves by creating new symbols. Peirce describes this autopoietic 
potential of symbols as follows: “Perhaps the most marvelous faculty of humanity is 
one which it possesses in common with all animals and in one sense with all plants, I 
mean that of procreation. […] If I write ‘Let Kax denote a gas furnace’, this sentence 
is a symbol which is creating another within itself” (CP 3.590, c. 1867). 

Admittedly, the argument sounds daring, and it is likely to provoke the 
objection that it is not the symbol itself which creates a new symbol, but the symbol 
maker, in other words, the human being who invents the new word. However, the claim 
behind this argument is more complex and requires taking into account Peirce’s theory 
of synechism which postulates gradual transitions between nature and culture, matter 
and life, rejecting also the dichotomy of the symbol maker vs. the symbol. According 
to the theory of semiosis introduced above, signs are neither mere products nor tools 
of the human mind but, to a certain degree, autonomous agents in sign processes, 
communication, and the evolution of signs. To the degree that it is true that humans 
create symbols, it is equally true that the human mind is not independent from, but 
determined by, symbols, semiotic systems, syntax and semantics, and the laws of 
logic which operate in thought, verbal expression, and communication. Hence, to the 
degree that the human mind, human thought, and symbolic expressions are molded 
by the laws and logic of its underlying symbolic systems, they are determined by 
symbols. In this sense, the symbols are, to a certain degree, co-authors and hence, semi-
autonomous agents in the processes of semiosis in which humans believe to express 
“themselves”, unaware of the fact that they cannot really claim to be fully autonomous 
agents expressing “themselves”.

4. The natural in the habits of culture
The traditional study of natural signs oriented itself, and insofar as it still 

prevails, is still orienting itself, along the dualistic dividing line between human culture 
and nonhuman nature. Whereas symbols were the signs of human culture, natural signs 
were the ones of the remaining biological and physical world. This dualistic semiotic 
approach to signs that belong either to culture or to nature has obscured the semioticians’ 
view of the natural ingredients of symbols. By contrast, Peirce’s synechistic approach 
to the symbol as a sign guided by habit in both human and nonhuman sign processes 
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can draw the semioticians’ attention towards long neglected natural components of the 
symbols of cultural conventions. 

Although Peirce never reflected explicitly on the semiotics of the dualism 
between culture and nature, his insights into the iconic and indexical elements of 
language and culture have brought important contributions to the study of natural 
ingredients in human culture. However, the study of nature in culture along the lines 
of Peirce’s semiotic synechism does not only lead to the discovery of the biological 
heritage of human culture, it also brings to our attention ingredients in conventional 
signs which are natural in a different sense, not deriving from the semiotic behavior of 
animals, but from natural patterns and laws that have a reality independent of life.

In this context, it may be of interest to confront anthropocentric semiotics 
with a very different approach to the natural sign, which does not subscribe to the 
dualism between human and animal or physical semiosis. Such views can be found in 
medieval semiotics with which Peirce was so familiar. In Roger Bacon’s treatise De 
signis (1276), for example, we find a typology of sign which classifies pictures and 
paintings (imagines and picturae) among the natural signs, despite their conventional 
ingredients so much emphasized in modern pictorial semiotics. Bacon classifies them 
as natural signs because, in his semiotic framework, they are signs “by their own nature 
and not by the intention of a soul” (De signis I.4, quote from: Meier-Oeser 1997: 
54). Of course, Bacon could not deny that a painter has intentions when producing 
a picture, but his argument was that the painter’s intention “is not essential to the 
painting as a sign”. Instead, the picture is a sign essentially because of its similarity 
with what it represents. “Whether the artist wants it or not”, argues Bacon, “the picture 
always represents what it represents by means of a relation of similarity” (ibid.: 68-
69). Bacon thus defends the position that iconic signs, as Peirce would call the pictures 
Bacon was talking about, are natural signs because of their iconicity irrespective of the 
intentions of their producer. In the subsequent history of semiotics, pictures became to 
be classified as artificial signs (signum artificiale), but even in this new classification 
as an artificial sign, the pictorial sign remained a natural sign, since artificial signs 
became to be considered as a subclass of the natural signs (cf. ibid.: 202). 

What is of interest, in our context, is that the class of the natural sign and 
the one of the signs produced by the intention of human beings were by no means 
incompatible and that the signs were not classified as natural according to their mode 
of production or interpretation in biological or physical nature. Instead, they were 
considered to be natural in themselves because of a quality naturally inherent in them 
which renders the icon naturally suitable to represent its object.
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If we adopt this view of the naturalness of a natural sign, it becomes possible 
to see a natural feature in the symbol, too, a characteristic which symbols share with 
nature and which makes them in a way natural despite their conventionality. It is the 
characteristic of continuity which habits evince as long as they do not change and 
which they share with the laws of nature which constitute evolutionary habits. The 
habit that determines a symbol to function as a sign may be acquired or inborn, but 
the habit as such is a phenomenon of nature. After all, it is not a mere coincidence that 
human language, the prototype of a system of conventional symbols is called “natural 
language”.
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Abstract: In my presentation, I will consider the origin and the operation of 
change in the realm of human identity, through those fleeting, isolated flashes of 
originality, the manifestations of what Peirce called “Orience”, namely, the genesis 
of meaning. A discussion of relevant passages from the logician’s work, and a 
short guided audiovisual tour along some films whose plot represents the coming 
into being of a perceptible change in the realm of human identity, will serve me to 
point out Peirce’s unique contribution to solve an age-old paradox: the necessary 
permanence together with the inevitable change in the human self. This almost 
imperceptible but immensely fateful journey of the self begins in dream-like, 
immaterial images, the sheer qualities of Firstness. To introduce the categories, 
Peirce provides some interesting examples of the triple distinction between the 
original, the singular and the general, formally known as Firstness, Secondness 
and Thirdness, respectively. Such is the phenomenological basis for the triadic 
process of sign generation or semiosis. In a passage which ostensibly explains 
how one goes from experiencing the mundane desire for an apple pie to the actual 
consumption of a portion of the pastry, and which includes its detailed preparation, 
Peirce explains the functioning of the phaneroscopic categories in everyday life. 
In that context, the logician claims that desire is always of a general kind, thus “to 
speak of a single individual pleasure is to use words without meaning” (CP 1.341). 
This is his account of the operation of Thirdness in life. Likewise, to talk about 
a definite possibility or a well delimited quality lacks any sense. That most free, 
possibility mode is the way our imagination works as Firstness. Neither category 
has any concrete, embodied singularity as a defining element; that is left to the 
operation of Secondness. In Peirce’s example this corresponds to the picking of 
some fresh, concrete apples, which the cook must inevitably take so as to prepare 
the apple pie. A Peircean take of the self as an evolving sign shows that that one 
of our most cherished ‘belongings’, that which makes us what we believe to be for 
ourselves and for others, turns out to be not truly our own, but just a sign among 
signs. In spite of its overt permanence, the self reveals itself to be “the union of 
the hazardous and the stable” (Dewey). As any sign, the self bears the liberating 
impact of the Present upon its development. A quality among qualities, the self 
will harden into a concrete action, which will be then judged to be good or bad, 
but which will always bear intimations of that ever so subtle instigation without 
prompting which is the human imagination.

1. From baking apple pies to coming to terms with our evolving self: 
Desire, Actions and Qualities in a cinematographic key

In my presentation, I will consider the origin and the operation of change in the 
realm of human identity, through those fleeting flashes of originality, the manifestations 
of what Peirce called “Orience”, namely, the genesis of meaning in “irresponsible, free 
originality” (CP 2.85).1 A discussion of relevant passages from the logician’s work, 
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and a short guided audiovisual tour along two films whose plot enacts the onset of a 
crisis of the self, will serve me to point out Peirce’s unique contribution to solve an 
age-old paradox: the necessary permanence together with the inevitable change in our 
identity. This almost imperceptible but immensely fateful journey of the self begins in 
dream-like, immaterial images, the sheer qualities of Firstness, of absolute ‘feeling’, 
a notion which is distinct from embodied, physiological ‘emotion’. To introduce the 
categories, Peirce provides some interesting examples of the triple distinction between 
the original, the singular and the general, formally known as Firstness, Secondness 
and Thirdness, respectively. Such is the phenomenological basis for the triadic process 
of sign generation or semiosis. In a passage which ostensibly explains how one goes 
from experiencing the mundane desire for an apple pie to the actual consumption of 
a portion of the pastry, and which includes its detailed preparation, Peirce describes 
the functioning of the phaneroscopic categories in everyday life. In that context, the 
logician claims that desire is always of a general kind, thus “to speak of a single 
individual pleasure is to use words without meaning” (CP 1.341). This is his account 
of the operation of Thirdness in life. Likewise, to talk about a definite possibility 
or of a well delimited quality lacks any sense. That indeterminate, possibility mode 
is the way our imagination works in the phaneroscopic mode of Firstness. Neither 
category has any concrete, embodied singularity as a defining element; that is left to 
the operation of Secondness. In Peirce’s example this corresponds to the picking of 
some fresh, concrete apples, which the cook must inevitably take so as to prepare the 
apple pie. A Peircean take of the self as an evolving sign shows that that one of our 
most cherished ‘belongings’, that which makes us what we believe to be for ourselves 
and for others, turns out to be not truly our own, but just an evolving sign among 
signs. In spite of its overt permanence, the self reveals itself to be “the union of the 
hazardous and the stable” (Dewey). As any sign, the self bears the liberating impact 
of the Present upon its development. Being a sign, the self partakes of a qualitative 
nature, as a quality among qualities, but it will momentarily harden into a concrete 
situated action, our particular conduct, which will be then judged to be good or bad, 
but which will always bear intimations of that ever so subtle instigation without 
prompting which is the human imagination. The working of the Law, be it of human 
desire or the motion of the planets, cannot do without the intervention of free-wheeling 
chance, spontaneity, that which brings about change in spite or together with all forms 
of regularity, in no matter what living process. This is the sense of Santaella’s (1999: 
505) critical account of the mechanistic account of causality in the universe, as she 
presents an alternative, triadic account of the working of determination in Peirce: “In 
clear opposition to this deterministic notion of causation (= mechanical) based on a 
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conception of law as absolute, Peirce conceived of law as a living power founded on a 
peculiar conception of habit giving room for chance, growth, and evolution.” Indeed, 
to quote the semiotician, “the uncertainty of the mental law is no mere defect of it, 
but is on the contrary of its essence” (CP 6.148). I will try to describe two historical 
fictions in which this growth undergoes a deadly threat which enables us to observe, in 
great detail, how human beings react to such danger, what relevance the imagination 
has and its impact on the evolving self.

 To fulfill my goal, I will take up an exploration of an aspect of the vast and 
complex thought of C. S. Peirce (1839-1914) that has yet to be fully acknowledged in 
all its relevance, not only for his work, but also for that of some fellow pragmaticists, 
such as J. Dewey. The present approach to the human imagination as a key element 
in the generation of meaning, and thus  in any purposeful action will be illustrated by 
two films which share not only a historical and thus realistic theme, but also a critical 
outlook of the impact of an authoritarian regime on subjectivity. To do so, I want to 
take up some of my own reflections from over a decade ago (Andacht 1996), and a 
recent and interesting study on the semiotic of human identity insofar as creativity and 
spontaneity are concerned (Michel 2006).  The three universal categories of experience 
which furnish the phenomenological basis of the semiotic serve to analyze the endless 
process whereby we are always in the process of becoming, not so differently from 
the growth of meaning which is at the heart of semiosis. As in previous works, I will 
be using an opposition between human ‘identity’ construed as a concrete interpretative 
result, one which is embodied at a specific moment in the history of a person or a 
community (e.g. the role of father or that of a civil servant), and the ‘self’ conceived as 
a process which evolves by means of a constant interpretative motion, be it conscious or 
not, and which produces those concrete socio-historical nodes which are our identities, 
those singular forms of being in the world. 2

Besides drawing from some relevant works of Peircean scholarship, I 
will make use of two films which embody an insightful aesthetic reflection on the 
theoretical issue that I consider. In a co-written text (Andacht & Michel 2007), the 
notion of the cinema as a genuine “iconic-symbolic essay” on a very complex question 
such as that of subjectivity and the changing self-definition of a person. By means 
of a brief consideration of the award-winning German film The lives of others (Das 
Leben der Anderen, von Donnersmarck, 2006 – henceforth DLA) and the European 
co-production Mephisto (Szabó, 1981), I aim to answer a question that has to do with 
change and permanence: why and how are we capable of changing and of still being 
what we say, feel and believe we are? How does change take place in the self, in 
spite of the persistence of laws, of the functioning of the most tenacious and violently 
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imposed rule created on earth, that of authoritarian, violent regimes? According to 
Peirce’s Heraclitean view of meaning and of the universe, reality entails constant 
change. Be it microscopic and imperceptible, or overwhelming and dramatic, there is 
always that unstoppable flow in which we live, and which transforms us, even when 
we are convinced that nothing is affected in us, that like solid trees we are planted 
amidst existence, with the stubbornness of a tree trunk, thanks to the obstinacy of 
our will.  The uncontrollable emergence of spontaneity, of fleeting qualities, of the 
suggestion of visions, whether external or internal, which may result in the sudden 
understanding furnished by an insight, all that will have unpredictable consequences 
for our human subjectivity. In one of the cases I consider, these qualities of feeling 
seep through thick layers of habit, of deadening obedience and complete identification 
with a ruthless system of politics and everyday existence, and we will watch a different 
human being slip out of the solid armor of self-discipline fostered by an inhuman way 
of life, one based on scrutinizing any potential deviance from the only legitimate way, 
one in which State, Society and Self must merge. 

Thus what appeared to be firm and almost mineral in its steadiness, ends up 
being alive and bustling with the unexpected, teeming with possibilities. As Barrena 
(2007: 270) rightly observes, creativity is not the exclusive attribute of a few chosen 
ones. However, this must not make us forget that the creative endeavors which make 
us free are an inevitability:

both our consciousness and our freedom are at least in their higher manifestations, not so 
much gifts as achievements, not so much things conferred upon us from without but things 
won by dint of our own courage. (…) It takes courage to open ourselves to the possibility of 
becoming aware of who we are. (Colapietro 1989, 41)

In each one of these film fictions, in a pragmatic vein, the viewer follows 
the upshot of what it means to muster that kind of courage needed to come to terms 
fallibly with the true meaning of our evolving self, as a process of endless, hard-
won self-inquiry. Undaunted by what he ever so imperceptibly begins to contemplate 
as unexplored paths of his being, the Stasi agent Gerd Wiesler is increasingly and 
dangerously diverted from the official road of obedience and full, vocational merging 
with the ways of the law of that vigilant State. As in a symmetrical, antithetical fable, 
Mephisto portrays the life of a rising provincial actor whose sole aspiration of being 
acclaimed as the leading performer of the entire nation will obliterate the possibilities 
of the self. Hendrik Höfgen becomes one with that all-absorbing desire, a decision 
which increasingly blinds him to everything else, and which eradicates all possible 
change from his dealings with reality. Thus, by the end of this parable of the lure of 
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power and of the dangers of the self trapped in self-deceit, this ambitious man will 
have turned into the mask which he so proudly wore in his most acclaimed character, 
Goethe’s tempting devil, Mephistopheles.

My lecture concludes by presenting the theoretical relevance of the imaginative 
component for our subjectivity in Peirce’s semiotic. What we imagine is not a mere 
escape to the realm of fantasy, but a real constitutive feature of our way of being in our 
daily life. Just like hard, concrete objects of the world – be they oak chairs or theories – 
have a bearing on our being in the world, and on our endeavor of signifying it, so does 
the imaginative. Possibilism is that element which even in the worst conditions for 
creativity enables us to express spontaneously our beliefs, doubts and longings; it is an 
intangible influence which manifests itself as a light suggestion in life and becomes the 
imperceptible start of momentous alterations of our world. How can absolute qualities, 
which pertain to the “category the First, the idea of that which is such as it is regardless 
of anything else” (CP 5.66) have such world-changing effects? Since Firstness does 
not work forcefully as the “outward clash” (Secondness), nor as an ideal influence 
(Thirdness), its mode of action may be envisioned as an opening up of our musement 
(CP 6.458), which will somehow turn into new meanings that cannot be predicted from 
those qualities. It all comes about through our “considering some wonder in one of the 
Universes” (CP 6.458). 

This hegemony of Firstness, even if passing, makes those moments deserve 
the name of ‘aesthetic’, although they are not related with any work of art of any 
known kind. The reason for using the two artistic works mentioned above is that they 
deal with the problem of identity change or the lack thereof under the influence of 
the imagination in a way which is somehow akin to the treatment of this matter in an 
academic essay. In what follows, I will try to show how the imagination as one of the 
components of the self as a sign influences its constant growth in complexity. Without 
it there is little hope to understand oneself and the Other, in the literal sense of being 
able to stand under that place of meaning generation. There are historical forms of 
social organization, regardless of their particular ideological definition, which make 
of dualism their existential axis. That reductionistic mode of being, understanding and 
existing in the life-world to a large extent determines the self process. In such political 
systems, the subversive, courageous and creative reintegrative tendency of synechism 
attempts to re-establish imaginatively a state of affairs wherein reasonableness in the life 
world may increase. A central phenomenal manifestation of the imaginative influence 
on the self in one of the films considered here is what I describe as ‘the slippage into 
iconicity’. This semiotic process is an experience of qualitative immediacy, not too 
different from of the experience of art, but in relationship with the others.3 It involves the 
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categoreal dominance of Firstness, namely, a liberating, random feeling, an experience 
which maximizes the aesthetic, qualitative component of subjectivity, and which thus 
increases the reasonableness of the self as semiosis, and that of world to which the 
self belongs. Superficially it resembles the act of emulating the other, one who is felt 
to be admirable or interesting. But emulation presupposes both a distinct other, one 
who is separate from me, and also an intentional act to be or to become this admirable 
other.4 Instead, by “slippage into iconicity”, I refer to the free and spontaneous play of 
qualities which do not belong to anyone, nor “involve a second” (CP 1.358). Thus what 
gradually and almost insensibly overtakes the Stasi spy has no name or definition but 
as the image of pure Play given by Peirce, it acts as the wind, which “bloweth where 
it listeth” (CP 6.458), without any definite purpose. Let me give you an illustration 
of this dimension of experience from DLA. Up in the attic of the apartment building 
where the couple of East German artists Christa-Maria Sieland and Georg Dreyman 
live, a full surveillance action 24/7 is set up. Captain Wiesler himself is in charge of 
the operation, and also personally eavesdrops and writes the report of one of the two 
daily shifts. One evening, while this implacable sentinel is fully engrossed in his work, 
he is gradually drawn into the quality of intimacy of the scene that is taking place 
some floors below. Christa-Maria, has not been able to resist any longer the advances 
of the powerful functionary who blackmails her into consenting to brutally let him 
have his way with her. As she returns to her apartment, the desolate woman begs her 
lover to embrace her, without asking anything, just to give her shelter. While we watch 
this moment of silent tenderness, vulnerability and understanding, upstairs we are 
taken aback  to see the body of Gerd Wiesler no longer rigid and concentrated on his 
scrutiny, but involuntarily iconizing the posture of the woman who is being sheltered 
by the man. It is important to keep in mind that he cannot see them, since there are only 
microphones, and also that there is barely any verbal exchange at that point. This is an 
instance of sheer Firstness, of the dominance of a tone – in the acoustic and technical 
sense of a qualisign (CP 4. 537) – which effortlessly overtakes Captain Gerd Wiesler, 
the zealous model spy of the Stasi – the dreaded Ministerium für Staatssicherheit, the 
East Germans’ secret police. Thus what has begun as a tenacious hunt of indexes ends 
up being a liberating life-changing crisis swt among freewheeling qualities of feeling. 
We cannot know at that moment of the narrative what the outcome, the likely purport, 
of such a slippage into iconicity will be, that is the non deterministic the basis of final 
causation.

At the end of the dysphoric modern fable embodied in Mephisto, the organizing 
Law becomes so rigid and lifeless or rather life-denying that we could say that final 
causation – the ideology which organizes life in the Third Reich, the blind obedience 
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to its iron-like dogma – comes perilously close to the working of efficient causation, 
the blind force which acts upon something else without appealing to reason. I would 
like to quote what Santaella (1999:502) writes about this fundamental distinction of 
causality modes: “Final causation is action exerted by laws. Now, a law is something 
general and for that reason, it is not a force.” This may be one of the telling signs that 
we have entered an inhuman way of organizing collective existence, namely, when 
ideal influence, of which we human beings are vehicles, comes dangerously close to 
behaving like the blind compulsion of force.

2. Chance, spontaneity and variety in the cosmos and in everyday life

Most of men betray continually the self which is waiting to be, and to tell the whole truth, our 
personal individuality is a character that is never entirely realized, an enticing utopia, a secret 
legend... (Ortega y Gasset, 1980/1957, p. 32-33)

A not too well known influence of Peirce’s analysis of experience is the one 
it had on the theory of the Viennese creator of Psychodrama, Jacob-Levy Moreno.5 
A critic of Freud, of a model of the psyche which he considered too deterministic, 
Moreno relied on the idea of spontaneity to develop his own theory of the functioning 
of the self. When he sets down the principles of psychodrama, Moreno (1978:9) writes 
admiringly about “the astonishing references (of Peirce) to spontaneity which remained 
unpublished long after his death”. He then goes on to quote one of the semiotician’s 
accounts of this notion: “Now what is spontaneity? It is the character of not resulting 
by law from something antecedent” (CP 1.61). In Peirce’s architectonic theory of the 
cosmos, with its overt debt to Darwin’s evolutionist theory, the original indetermination 
of spontaneity plays a central role as a principle of vital growth of the universe:

By thus admitting pure spontaneity or life as a character of the universe, acting always 
and everywhere though restrained within narrow bounds by law, producing infinitesimal 
departures from law continually, and great ones with infinite infrequency, I account for all 
the variety and diversity of the universe, in the only sense in which the really sui generis 
and new can be said to be accounted for. The ordinary view has to admit the inexhaustible 
multitudinous variety of the world, has to admit that its mechanical law cannot account for 
this in the least, that variety can spring only from spontaneity, and yet denies without any 
evidence or reason the existence of this spontaneity, or else shoves it back to the beginning of 
time and supposes it dead ever since. The superior logic of my view appears to me not easily 
controverted. (CP 6.59) 

For both theories, semiotic and psychodramatic, spontaneous change is a 
constitutive feature of the functioning of the universe and of humanity, something 
which is valid for human processes as well as for natural ones, something which is 
fully compatible with the regularity that is the upshot of all kinds of law. Firstness, 
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which is presupposed by spontaneity, accounts for the introduction of the new in a 
way that is inseparable from the working out of tendencies, of law-like behaviour 
which determines habits, but which does so in a non-mechanical fashion (CP 1.174). 
This serves to correct Moreno’s (1978: 9) misconception that spontaneity was reduced 
to randomness by Peirce. For the psychologist (id.: 81) to be spontaneous implied the 
capacity to face new situations, challenges in an adequate way.

What was missing from Moreno’s critique regarding the notion of spontaneity 
in Peirce is the manner in which chance combines with the ordering tendencies in the 
semiotic, instead of positing a dualistic and thus reductionistic opposition between the 
two components. The following quote seems a good reply to the objection raised by 
Moreno on the conception of spontaneity in Peirce:

To undertake to account for anything by saying baldly that it is due to chance would, indeed, 
be futile. But this I do not do. I make use of chance chiefly to make room for a principle of 
generalization, or tendency to form habits, which I hold has produced all regularities. The 
mechanical philosopher leaves the whole specification of the world utterly unaccounted for, 
which is pretty nearly as bad as to baldly attribute it to chance. I attribute it altogether to 
chance, it is true, but to chance in the form of a spontaneity which is to some degree regular. 
(CP 6.63)

As we are in the realm of the psyche, we may recall the advice given by the 
creator of psychoanalysis regarding the convenience of heeding the poets. Argentinian 
writer Jorge L. Borges (1998:I, 363) formulates tersely the dialectical opposition 
between the spontaneous, freewheeling, and the ordered and regular, as inseparable 
constituents of the  metabolism of the universe, be it  human or not:

The universe requires eternity. Theologians do not ignore that if the attention of the Lord 
deviated only one second from my right hand which is now writing, it would fall into obliviion, 
as if it were blasted by a lightless fire. For that reason, they say that the preservation of this 
world is a perpetual creation and that the verbs ‘preserve’ (conservar) and ‘create’ (crear), so 
antagonistic here, are synonymous in Heaven.

In a short story titled “Deutches Requiem”, in which the Borgean narrator 
reflects on the functioning of “an individual teleology” in our lives, the reader follows 
an allegorical debate which is analogous to what happens in one of the films, DLA, 
discussed in the next section of this lecture, concerning the three dimensions of 
semiosis and of experience: the hard facts which hit us blindly, as accidents befall 
upon us, the more or less predictable itinerary of life insofar as it is guided by habits 
whose outcome the passing of time partly allows us to understand, and the restless, 
unpredictable possibilism, the emergence of spontaneity which is at the outset of 
imperceptible or remarkable changes, and which prevents tendencies from becoming 
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fossilized, as rigid, lifeless matter. With a certain aristocratic and stoic contempt, “the 
subdirector of the concentration camp of Tarnowitz” thinks that “there is no better 
consolation than to believe that we ourselves have chosen our misfortunes” (Borges: 
I, 578); he is convinced that, beyond any decision and, a fortiori, any imagination 
of other possible actions to shape our existence, there is for each person “the secret 
justification of his life” (Borges: I, 579).

In this conception of the inevitability of the human, there is absolutely no room 
for our imaginative power, for the subtle though powerful suggestions of Firstness, 
the phaneroscopic category associated with the iconic, with the free play of possible, 
qualitative analogies, through which, the new, unheard of  may one day become a 
different rule, for instance, more humane laws.

In his semiotic and pragmatic analysis of human subjectivity, Wiley (1994) 
proposes as the central thesis of his book the distinction between the  self as a generative 
process, i.e., the interpretation as semiosis, and its concrete, historical results, the 
particular identities, as that which has been interpreted. Thus, he posits a tension 
between repetition and innovation, or, in terms of Peircean teleology, the cooperation 
of regularity and originality in our life. From both these opposed but complementary 
tendencies, there emerges a developing autonomy, innovation, in a word, the creative 
impulse which allows us to challenge the strong inertia which would condemn us to 
live in a fixed, fossilized universe. As a negative result of the stereotyping of identity, 
Wiley (1994: 37-38) describes the kind of trouble that comes about when “an identity 
becomes a functional substitute of the structure (of the self) and takes over its role”. 
What Wiley (id.) presents as the pathology of human subjectivity which is typical 
of contemporary times in the US, is also an adequate account of the evil that befalls 
upon somebody who lives in the times of the rise to power of the Nazis, in the thirties 
of the past century, when “the bloated, quasi-cancerous identities (...) take over the 
self” (ibid.). When that distortion sets in there ensues a dangerous loss of equilibrium 
between the tendency to regularity, and the movement which ends up in originality, 
in our everyday life. The victory of telic directionality (Alexander 2002) causes a 
concrete identity to usurp the entire self process. And as the upshot of that distortion, 
the dialogical nature of  human thought is jeopardized,  the semiotic exchange with 
others and with the world decreases sharply, and with it the possibility of change of 
semiotic habits is threatened. 

Without the imaginative presence of the spontaneous in the action of signs, it 
is not possible to conceive change, the emergence of the new, the transgression of the 
law for the sake of different, still unknown generalizations, which are more reasonable 
insofar as they are the result of a possibilist outlook which amplifies the character of 
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the present (Alexander 1993), by expanding it to a horizon of meaning that liberates us 
from oppression, and from the blind obedience to an unfair order of things. 

I want to argue that in Peirce’s triadic model, spontaneity is the vital ingredient 
that we may contemplate, when in the endless struggle against the excessive might of 
Thirdness, the category of the regular and predictable, by means of our imagination, 
we acquire the right to reconsider what is apparently necessary, the hard facts which 
limit us to a certain place and time, in light of the possible. In that way, we get to dream 
ourselves as others, and to grow in reasonableness. In the imaginatively expanded 
reason about which Alexander writes (1990, 1993), we find ourselves anew, capable of 
following that journey which is the self as an evolving sign process (Colapietro 1989). 
Instead, when we are oppressed by the iron hold of a single identity, this situation leads 
us to believe there is no other option or alternative dream, because the imaginative and 
the factual have merged into a fixed, conformist position. All our being is usurped by 
that still, unchanging identity. 

3. Some initial reflections on the images of others and the presence of 
spontaneity in life

Although its title, The lives of others, appears to evoke explicitly the category 
of Secondness, the experience of a shock or of resistance against something which 
is different from self,6 this German film serves to explain how, at all times, the three 
tones of thought or ways of being that Peircean phaneroscopy discovers in experience 
occur simultaneously, but they do so in the manner of a kaleidoscope, i.e., as an 
unstable, ever shifting configuration. The plot begins by a careful staging of the GDR 
police practice of transforming the other in a typical case, just a token of the rules that 
the good agent of national security had to apply unthinkingly, so as to perform the 
job of examining the others’ lives for the system, for the benefit of an all-watching 
State which did not hesitate to condemn harshly any ideological deviation. Against 
this historical, disciplinary background, a key element in the narrative of DLA is the 
growing prevalence of the qualitative, of Firstness as the aesthetic component of our 
everyday existence. In a society where imagination has been condemned to exile, 
possibilism and the moral imagination (Joas 1999; Alexander 1993) have also been 
banished. In a land devoid of freedom, the other is deemed to be an obstacle, a threat, 
unless he be an appeasing instance of conformism. This is a realm where everyone 
and everything must submit to a ubiquitous and ferocious Law that is invisible, like 
the dungeons where those who have been found guilty by the regime are interrogated 
until they break down. 
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For such a socio-political system, there is nothing more subversive than the 
prevalence of “the idea of First (which) is predominant in the ideas of freshness, life, 
freedom”, because “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.” (CP 1.302, quoted in Hausman 1979:127). In 
fact, this is a list of all that is considered to be completely against authoritarian regimes 
such as those depicted in the films that are used here  as two case studies of the ordeals 
and the redemption of the self. Thus, in DLA the playwright Georg Dreyman will learn 
the bitter lesson that his perception of himself as an independent, creative person is 
an illusion, that his acclaimed work is held in high esteem by the ruling bureaucracy 
only because of its (involuntary) apology of the present state of things. Although this 
man is an artist who lives by his imagination, and who is honest in his enthusiasm 
about socialism, his creativity has been quietly but surely fitted and thus exploited 
by the system for its own devious political purposes. I would like now to quote 
Hausman’s (1979: 206) discussion on the simultaneous and pervasive functioning of 
the phaneroscopic categories:

Although Peirce describes each of the categories separately, he emphasizes that the categories 
are mixed ingredients which are found together in each phenomenon. One may dominate to 
that one can think that the phenomenon represents that category exclusively. But, in actuality 
all categories are present in the phenomenon.

Even though two of the categories are pre-rational, or irrational, as Hausman 
writes, the three of them function as the “conditions of all intelligible experience” 
(Ibid.). In my discussion of the films, I will attempt to show how an inhuman law, 
exerted on behalf of the State security, and the obsessive attention to mundane aspects 
of everyday life, in order to detect any eventual deviation of the rules, both ban the 
ways of the imagination, of spontaneity, in a word, they serve as barriers against 
the influence of Firstness in our existence. In the first part of DLA, a minor episode 
exemplifies this perfectly. Two high-ranking officers of the Stasi go to have lunch in 
the cafeteria of the institution. They end up sitting at the table of the subordinates, 
instead of using their own. Thus, states earnestly, with undisguised pride the stoic 
agent Wiesler, he and his superior and former classmate Colonel Grubitz, will set 
an example of the social equality that exists in the socialist regime of the German 
Democratic Republic (GDR). Unaware of their presence, a young officer approaches 
his colleagues at the other end of the table, while with a big grin he announces he has 
a joke about the General Secretary of the Party. In vain, they try to gesture him into 
silence, but it is too late, Colonel Grubitz has already heard him, and smilingly turns to 
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him encourages the newcomer to continue, while he reassures him that there is nothing 
wrong with enjoying a good joke. It will be all in good fun, he insists to persuade the 
scared young man to carry on. Once the latter tells the joke, the officer laughs heartily, 
and without any transition and a stern voice he orders the astonished subordinate to 
identify himself, as he warns him about the terrible effects this lapse in due respect 
and obedience will have for his career. Directly, with maniacal glee, Grubitz bursts 
out laughing once again, while he tells his shocked addressee that it was only a joke. 
Later, near the end of the film, we will find out that it was a indeed a very serious 
affair, when we see the harsh punishment awarded to the infringer of the law. The 
narrative kernel of both films maybe summed up in semiotic terms as the redeeming 
and the suppressing of freewheeling possibilism in the life-world, of the fate run by 
that element in our experience which enables us to imagine ourselves differently, and 
which if given up for the benefit of a single, all-encompassing identity condemns us to 
a solitary and claustrophobic identity. In the conclusion of her work on semiotic and 
creativity, Barrena (2007: 273-274) posits the inseparable union between freedom, 
increasing reasonableness and the capacity to create, what I consider to be the theme 
treated allegorically in the works of art discussed here:

The more we grow, the greater our capacity to grow, of continuing to seek novelty and 
reasonableness. (…)  Creativity (is) the capacity to introduce new rationality in the universe, 
something which every human being is capable of doing by combining the new with what 
already exists,  in that process of continuity which rules the universe and the life of human 
beings. 

3.  An  audiovisual tour to revisit semiotically the imagination threatened 
by the Law 

Let me formulate again the central question of my text: how does change take 
place in the self, and how does spontaneity emerge, through the human imagination, in 
historical and social circumstances that appear to be created in order to rule out such a 
state of things? And what happens when this “principle of sporting” (CP 1.399), which 
introduces variety amidst regularity is atrophied, and all we are left with in the life-
world is solidifying/hardening Thirdness, and vanishing Firstness?

In Mephisto, the early years of Nazism in Germany are staged first as a 
minor, troubling noise in the background, and then as an ominous intrusion which 
fills us with its threatening full regalia and pomp every inch of the stage of public 
and private life. Das Leben der Anderen portrays the new society which has arisen, 
almost four decades after the end of Hitler’s political-military nightmare ended. In 
both films, what is at stake in the narrative is the possible in opposition to the factual 
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and to the general. In other words, beyond the political thriller or the psychological 
fictional biography overtly enacted in them, I propose an allegorical reading, one 
which pits the human imagination in all its precious frailty against the ugly, solid 
props of totalitarianism. Mephisto is a close up portrait of the cecity of human desire 
when it becomes an accomplice in the construction of an uncanny utopia which is 
bound to become the dystopia of so many, the systematic persecution of everything 
we associate with freedom and with the freewheeling presence of spontaneity in life. 
Both historical fictions explore in some detail the semiotic tones which as an aura, as 
an “evolving contour of a sign” (Corrington, 1994: 102, 118) manifest the presence 
of Firstness in life, of the origin of unexplored possibilities that eventually become 
regularities. Some of these possibilities become embodied, and they bring about 
momentous changes in the collective and in the personal realms. The two films are 
inspired on actual situations of oppression, on the implacable surveillance of every 
aspect of everyday life, so that people will submit to the whims of the powers that be. 
In one case, DLA, the protagonist finds himself gradually immersed into the images or 
qualities of Otherness. We may say that Captain Wiesler is inadvertently affected by 
the kind of representation whose relation to its object “is a mere community in some 
quality” (EP 1: 7), when he falls under the light spell of an iconic suggestion of what 
he overhears, but most of all of what he imagines and feels about it. Startlingly for him 
and for the viewer, the formerly ruthless Stasi spy becomes imaginatively enmeshed 
in the others’ lives. In a blunt contrast, Mephisto’s main character, the theatre actor 
Hendrik Höfgen, is mesmerized by a grandiose material icon of himself, by a lurid 
hypoicon of fame and power, such is the ambition which lures him irresistibly into 
making of his proper name a household name: “My name is not Henrik but Hendrik, H. 
Höfgen! One day all will have to mark my name”, he hisses at the theatre worker who 
did not supervise carefully enough the production of the poster announcing the play 
whose cast includes the still obscure provincial actor. This works as a self-fulfilling 
prophecy, as everything that this ambitious man does contributes to building up the 
symbol of Fame, of his name writ large in golden letters which, as the story develops, 
shine above the cathedral of German high culture of the Nazi regime. By the end of 
the story, this fixed identity, this barren symbol, betrays the ever changing process 
of the self; it isolates and dooms him as a slave of an identity that is so rigid and 
deadly as the political system to which the actor Hendrik Höfgen has sold his freedom 
and his soul. Thus we get to contemplate two distinct semiotic tones or qualisigns in 
these imaginative artifacts which are the films: one of them is the embodied quality 
of a protean, unexpected form of life, which we associate with creativity. In such a 
world, knowledge construed as “the highest aim, to further concrete reasonableness” 
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(CP 5.34) can take place, as the horizon of the possible is considerably enlarged. The 
other represented feeling leans towards the kind of rigidity that Peirce associates with 
matter, which he construes as mind that has undergone the inertness of habits. The plot 
of Mephisto shows how this habit which, for economy’s sake, we may call Narcissism, 
solidifies our ever changing self into one lifeless, dismal mask. This is the purport of the 
image with which  Szabó’s film comes to a close. In the dead of night, Höfgen is taken 
without any explanation by his protector, a mighty Nazi General, to the newly built, 
huge and empty Olympic Stadium of Berlin. Eerily, we hear the actor’s reverberating 
name shouted by the officer and amplified over and over through the PA system. Then 
he is told to climb down to the arena, where the powerful beams of the spot lights 
focus ominously on his tiny, helpless figure, and blind him. The much coveted fame 
is finally there, together with the price of self-ignorance, and doom, as the meaning of 
the actor’s life has become reduced to that monosyllable, ‘fame’. A barren sign which, 
as in Midas’ legend, promises a golden, infinite reward, but delivers only damnation 
and dearth of what makes us truly human, the living relationship with the other, with 
others as our natural interpretants (Andacht 1999). Being locked up within the lifeless 
walls of a monstrous fixed identity, one which devours all that is different, and mirrors 
back an idealized, unreal image of the self, the German actor cannot but become rigid, 
fixed forever in that deadening gesture whereby he betrayed the realm of possibilities 
for only one mask, one habit, that of power and glory. 

The modest, grey officer Gerd Wiesler of DLA, who not only spies for a living 
but has made of such a practice his subject of teaching and a way for instilling the love 
of the nation – “we are the Shield of the Party”, he reminds curtly to his cynical and 
ambitious superior Grubitz, at an informal meeting in the Stasi headquarters. One can 
say that this drab-looking man has made of that sinister activity a personal religion. 
We witness how a foreign quality of feeling will inspire this hollow man in turning 
away from that single-minded vocation which turned everything which his stare and 
surveillance preyed upon into a thing, an inanimate matter, becomes a sensitive human 
being. At the very beginning, while we watch a ruthless psychological torture session 
carried out by him, we are also part of the class in which the sound recording of 
this implacable demolition of a person’s spirit by extreme fatigue, relentless pressure 
and threats against everything the prisoner cherishes, has become a master lesson for 
apprentices of spy. Wiesler’s demonstration finishes by two remarks: first he gives a 
black mark to a student who asks him whether this method is not inhuman. In his role 
as teacher, without showing any emotion, he writes a critical remark next to one of the 
names in the class list. Then he tells the young man sternly that these are enemies of 
the State, not people. Then, as if to underline the inhumanity or thing-like condition 



IV Advanced Sem
inar

05 set 2008 85

into which this cruel procedure forces those who are submitted to it, Wiesler reminds 
them that they should never forget to gather the smell of the suspect, as we see him 
removing a piece of cloth which had been placed strategically underneath the seat, in 
the interrogation room, which is then carefully put away in a tightly sealed jar. That is 
for the dogs, in case that person tried to escape from the prison system of that police 
State. In both instances, there is an attempt to transform the feeling, living psyche 
into deadened, wholly predictable matter, in one case, by sadistically reducing the 
complexity of a person to a single habit, to the blind obedience to a government which 
has become an all-embracing national identity. The only other option is to be treated as 
a heretic opponent. The two upshots restricting our humanity to an indexical sign for 
the better control and surveillance of the human being who lives in that body which 
has been declared guilty or innocent (for the time being) .

4. On the return and the exile of spontaneity: can people change?
As I mentioned before, in spite of appearances, the conversion of the formerly 

implacable East German spy Gerd Wiesler is not the outcome of his emulation of the 
other, i.e., of his striving voluntarily for the excellence that he discovers in the life of those 
whose every word and movement he is supposed to scrutinize and, ideally, denounce. I 
believe that something of a different nature happens, a semiotic transformation which 
is so subtle that it does not deserve the name of conversion; it is a semiotic process 
which alters radically his earnest eavesdropping in the attic, an activity which initially 
transforms the Other into an involuntary and unwitting mechanical producer of signs. 
Instead of dealing with ‘Lazlo’, the codename for the playwright Dreyman, who is the 
target of this surveillance, as a mere emitter that gives off evidence, ‘HGW XX/7’, 
Wiesler’s own codename, enters into an unknown portion of the universe, one which 
is teeming with possibilities, and insensibly, as he leaves his former identity behind, 
he begins to explore the self.

The cold, matter-of-fact gathering of utterances of those who are being spied 
upon is radically altered in purpose not through what could be seen as Wiesler’s being 
in awe of their artistic ways  - when he listens entranced to the Sonata of a Good man, 
or when reads in his house “Memory of Mary A”, Brecht’s forlorn poem on lost youth  
– but through what I propose to call a ‘slippage into iconicity’, i.e., an unexpected, 
unconscious “community in some quality” (EP1: 7), a kind of unison in icons which 
comes about through an effortless immersion into the qualities of feeling that make 
up the lives of others, but which are not considered as others (that would bring in the 
dominance of the two other phaneroscopic categories). No longer a fanatical collector 
of indexes for the State, Cap. Wiesler of the Stasi becomes an admirer of icons and 
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symbols, regardless of their seditious nature. Those qualisigns arrive ever so subtly, 
as Wiesler is efficiently doing his job, as always, eavesdropping and recording every 
word, while he tries to picture the attitude which accompanies those verbal signs – at 
the time no hidden cameras were used, only microphones. Instead of hard data, of 
potentially incriminating information what reaches this most efficient agent, is a very 
powerful iconic suggestion, a multitude of qualities that will seep through his routine, 
that will pierce his professional armour, and lead him elsewhere, thus diverting his 
original, official purpose, and making him dream of matters never considered until that 
moment. Some of the critical reviews of DLA pointed out the lack of plausibility of the 
real life counterpart of someone as hardened and soulless as Wiesler undergoing such 
a dramatic change; these reviewers even furnished empirical evidence about the very 
few known cases of such a transformation having taken place among the officers of 
the Stasi.7 However, rather than a failed realistic portrayal of life in a historical police 
State as the GDR was, I consider DLA an allegory, a metaphorical depiction of the 
ways of the phaneroscopic category of Firstness as it enters into our existence, as the 
basis of our imagination, of any possible change. 

Maybe the abovementioned reviewers of DLA would be satisfied with the 
fictional filmed reconstruction of the life of German actor Gustaf Gründgens, Mephisto, 
which was originally depicted by Klaus Mann in his 1936 novel of the same name, 
which served as the literary source of Szabó’s 1981 film. What we contemplate in the 
European film is the absence of change, although its plot seems to deal with nothing but 
dramatic changes, both in the private and in the public realm. An interesting coincidence 
with DLA is that in the film that portrays the last days of the Cold War, that celebration 
of dualism in Realpolitik, we hear early on in the story a cynical remark made by the 
corrupt high functionary who orders the surveillance of Dreyman to eliminate him as 
a rival and satisfy his lust for the artist’s girlfriend. The Minister Bruno Hempf replies 
smugly, when Dreyman asks him to reconsider the case of a blacklisted theatre director: 
“Menschen verändern sich nicht.” (People don’t change). As we watch Höfgen portray 
the character that will make him famous, we watch his delivery of the famous lines 
which are from near the end of the first part of Faust: “Du bist am Ende was du bist! Du 
bleibst doch immer was du bist!” (You are in the end what you are. You remain always 
what you are!). In one case, DLA, change overtakes the life of a man who seemed the 
least inclined to alter anything in his mechanical, rigid ways, in the other, Mephisto, 
we watch aghast the solidifying of a mask-like identity of a man whose sensitivity and 
talent make him seem capable of endless changes, and adaptations, but who gives up 
everything so as to attain his egotistic project. 



IV Advanced Sem
inar

05 set 2008 87

In the opening scene of Mephisto, the actor Höfgen cannot even watch from 
the wings of the stage the standing ovation that an actress receives: he must take refuge 
in his dressing room to have a fit of fury, a display of utter despair that makes him tear 
a piece of cloth, so as to cover his head and his ears with it, so as not to hear the rounds 
of applause in the packed theater of Hamburg. The effect is one of visceral frustration, 
as if the recognition of the actress took away from him the very possibility of attaining 
a similar success. It all happens as in a sum zero equation: what one gains the other 
inevitably loses. This revealing introduction to the main character is a mirror image of 
the man who makes a living of heeding every sound that the others make, in order to 
discover their secrets. In Höfgen the actor, we observe that the habit of self-centered 
obsessive search for fame which renders him deaf and blind to everything and anyone 
else. In Wiesler the spy, there is an over-exposure to otherness, from which he is, at 
first, protected by the rigid law to which he gives all his energy and devotion. 

Early on in Mephisto, we get to understand that every single element of 
Höfgen’s personality, his leftist convictions, his loyalty to his Bohemian artist friends, 
his enthusiasm for a “total, popular theater” inspired by Brechtian poetics, turns out 
to be not a façade, because at some risk for himself he will try to protect some of his 
friends, later on, but a convenient mask with which this provincial actor, who has 
changed his real name because it was not elegant enough for his career (Heinz), tries 
to relinquish anything in his self which may be an obstacle in this pursuit of artistic 
and personal glory. Inexorably his words, gestures, even his emotions end up being a 
thin disguise of that all-consuming tendency. There is a growing loss of relationships 
with others, as the toxic self-engrossment of Narcissus takes up every portion of his 
life. In both films, art is prominently displayed, in one of them, however, it is featured 
as a source of creativity, of radical renewal, a way of showing the viewer how our 
imagination functions at its most powerful, when qualities of feeling become new forms 
of being in the world. In Mephisto, all forms of change are nothing but illusions, as we 
contemplate the progressive hardening of mind, until it becomes as rigid and lifeless as 
matter. By the end of the film, we watch how a self-blinded character, someone who is 
incapable of communicating with himself, after he has given up all the relationships in 
his life that could have opened his existence to the lives of others. Paradoxically, when 
he fulfills his ambition, the accomplishment leaves him empty and anguished, as he is 
placed at the center of the place which he had so much longed to occupy, while he is 
being celebrated, albeit ambivalently, by the implacable gaze of the highest powers of 
the nation.

These historical fictions deal with the question that Alexander (1993: 371) 
offers as a distinctive feature of pragmatism, namely, the construal of imagination as 
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“the capacity to understand the actual in light of the possible”. The change brought about 
in one case, DLA, or the striking lack thereof in the other film, are both instances of the 
kind of regularity or Thirdness, which emerges from possibilities explored or ignored. 
In Mephisto, whether it be oversized, grotesque, muscular statues, great national works 
or the best world literature that the imagination has produced for the stage, everything 
ends up embodying the same, single, flat meaning, namely the unsurpassable greatness 
of the Third Reich, the pugnacious superiority of the “man of the North”, as Höfgen 
presents the main idea of Hamlet, at a press conference, in his new role of director 
of the Prussian State Theater. In that political regime, it seems as if all that was 
created in the universe only serves to confirm a fixed grandiose identity: that of the 
unvanquishable German warrior. If it is to be accepted, every piece of art must embody 
the same pattern, that single, maddeningly predictable model: the Arian way of being 
in the world, a mighty conqueror who knows no human weakness. In DLA, everyone 
must proclaim the achievements of the State, whose ways are beyond criticism. Every 
citizen should behave as a token of that glorious type, a mere instance of the collective 
habit; every occurrence of a certain act on different occasions should be a token of a 
general type (see EP 1: 46-47). As I approach the end of my presentation, I would like 
to make some remarks about how in any kind of historical circumstance, even in those 
which appear to be most inimical to change, there is the play of chance, of freedom as 
the path to the growth of concrete reasonableness. Taking up or relinquishing the way 
of the imagination is what makes of some people and of an age the kind of place in 
time they become. 

Conclusion: on redeeming the kalós of life as an alternative to falling 
prey to a deadening Habit

To be able to contemplate the redemption or the irreversible loss of an 
aesthetic way of being, of the intangible and powerful influence of our imagination 
is, in my view, the leit motif of the films I have considered. In the invented chronicle 
of the spy Wiesler, we witness how novelty as Firstness is gradually embodied in 
human subjectivity, as one of the three modes of experience. In the biographical, semi-
fictional portrait of the German actor Höfgen what seems to be the cultivation of the 
aesthetic, the man’s single-minded dedication to the stage, cannot disguise the ruin of 
Firstness, as it is swallowed by a voracious tendency which, like the regime in which 
this irresistible rise to fame is staged, leads to the suppression of possibilities in the 
name of a deadly symbol, a case of deadening hubris.

The difference between the two narratives lies in what I described as the 
“slippage into iconicity”: it is an involuntary immersion in qualities of feeling which 
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enables one man to give up the lifeless identity which absorbed all his existence, and 
recover that horizon of alternative ways which is our subjectivity as a self-critical 
process of self-interpretation. The lack of this qualitative moment in the life of Höfgen 
accounts for his growing self-absorption and self-destruction as a human being. The 
act of spying on the others’ lives unexpectedly serves the Stasi Captain as the kind 
of imaginative readiness which Peirce describes in some detail in connection with an 
episode that involves his younger brother Herbert. The explanation of his admirable 
rescuing of his family, on occasion of a domestic accident, writes Peirce, had to do 
with the boy’s ‘resolve’, i.e., an “act of endorsing as one’s own an imagination line of 
conduct, so that it shall give a general shape to our actual future conduct” (CP 5.538). 
The exact opposite of this imaginary journey is the single-minded staring at a concrete 
outcome, at his professional success, in the case of the actor Höfgen. The outcome 
of this willed blindness is expressed violently when his reiterated alibi for not taking 
up a stand regarding the frightening changes that take over his nation and the lives of 
others: “I am only an actor”, turns into a wrathful insult in the mouth of his sponsor. 
When he asks for a favour for one of his actor friends, the Nazi general orders him out 
of his presence by shouting with utter contempt: “Get out of here, you actor!” That 
symbol is correctly interpreted by the viewer as the hollow identity for which this 
ambitious man has exchanged his self, has given up all the possibilities that mean the 
difference between freedom and (voluntary) servitude. The larger Höfgen’s character 
grows in the public gaze, the smaller the human being understood as the capacity to 
signify new aspects of the self becomes. In a telling contrast, at the end of DLA, the 
nondescript man who is seen carrying a tiny cart with which the anonymously heroic, 
Gerd Wiesler distributes publicity in the streets of Berlin, after the Wende, the end 
of the Wall and of the Cold War which it drably displayed, discovers that his resolve 
has been celebrated in a work of the imagination. In a bookstore, he spots a newly 
published book of Dreyman whose title, Die Sonate vom guten Menschen (The sonata 
of a good man) evokes a privileged moment of the slippage of iconicity that overtook 
his life, the semiotic process whereby the spy turned into an Other, into someone that 
he could not yet understand he was becoming. Satisfied, he finds that Dreyman’s work 
has been “dedicated with gratitude to HGW XX/7”. In the no longer secret files of the 
Stasi,  the writer has discovered that he had been protected by this officer, whom he 
briefly sees at his new modest job, but with whom, after some hesitation, he decides 
not talk.

We are contemplating two different kinds of that absolute quality which 
is admirable in itself, and which for lack of a better term Peirce (CP 2.199) named 
‘kalós’, the aesthetic component of life, be it in its everyday manifestation, in science 
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or in art. Ironically, the blind plunge into the cultural and theatrical life which the 
actor Höfgen pursues ends in an uncanny prison of the other’s gaze, one which reveals 
unmistakeably the matter-like identity, the rigid mask into which his entire humanity 
has frozen. If there ever was an image of the dreary absence of kalós, it could be our 
last vision of the wretched individual whom we see wandering disoriented, as the 
frightening spot lights  haunt him in the vast empty stadium, as he wonders what they 
want from him, and repeating for the last time, that he is nothing but an actor. That 
is precisely the name of his flaw, and of his sorrow, which are inseparable from the 
Pyrrhic victory into which he turned his life. Both outcomes, the sheer freedom of 
reinventing oneself, in DLA, or the betrayal of “the self that is waiting to be” (Ortega 
y Gasset 1980/1957: 32), in Mephisto, reveal the taking up of new ways of organizing 
meaning, and of understanding oneself, as well as the exact opposite, the fusion of 
mind and matter, as a single, rigid mode of being usurps all other possible ones, and 
fixes woodenly what must always have some leeway for spontaneity and change.

One plot can be construed as the imaginative preparation for the dialogue 
with others, and with oneself as an other who had been ignored up to that moment. 
To be able to do so, entails to give up the reifying observation of the other, and to 
start conversing with all forms of semiosis which originate in others, even at the risk 
of losing sight of the borders between the self and the others, as Peircean synechism 
holds:  

The doctrine of continuity rules out a) viewing the mental and the physical as irreducibly 
different from each other; and b) treating self and other as essentially  exclusive of one 
another.  (…) In addition, the life of any self  is inseparable from the lives of (at least) some 
other selves. The synechist must not say, “‘I am altogether myself, and not at all you’” (CP 
7.571) (Colapietro, 1989: 64)

I would to draw one last reference from the work of Ortega y Gasset, a Spanish 
philosopher who is not usually associated to pragmatism.8 In his collection of lectures 
Man and the people, there is an idea that I believe Peirce would approve: “The destiny 
of man is then, primarily, action. We do not live to think, but the other way round: 
we think so as to survive” (1980/1957: 30). This takes me back to the initial question 
of my lecture, one which Peirce (CP 5.462) asks in a pragmaticist spirit: “what is the 
bearing of the Present instant upon conduct?” In one of my cases, we observe the 
nascent state of consciousness, as the influence of Firstness expands and opens up 
modes of action that do not belong to anyone, but which appear to the imagination 
as real possibilities. In the other, there is a cancerous outgrowth of Thirdness to the 
expense of Firstness, thus a monstrous habit, at the personal level embodied in the all 
consuming ambition of the protagonist of Mephisto, at the collective one, it becomes 
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the nightmarish political project of Nazism. There was an expression symptomatic of 
the bureaucracy of the times in which DLA takes place, “the citizen who was publicly 
loyal to the State” (der öffentlich staatsloyalen Bürger). Ironically, this phrase of 
praise denoted the condition of both the playwright Georg Dreyman and the spy Gerd 
Wiesler, at the beginning of the film. This supposed virtue was, in fact, an indication of 
the excessive weight of an identity over the free growing self process. Both characters 
will deviate from that public ideal of trustworthiness, they will betray the doctrine 
in order to recover part of their lost freedom, of their self. If what defines Thirdness 
is the legitimation of limits, what is proper of Firstness is a dream-like state which 
as such “has no prominent thirdness; it is, on the contrary, utterly irresponsible; it is 
whatever it pleases” (CP 1.342). I can think of no better illustration of the influence 
of the absolute quality which is the ingredient of the kalós that causes us to for a time 
coalesce with otherness, to understand in a way that is not just or mainly symbolic, 
than the feelings which overtake Wiesler, and change him from that aloof sentinel on 
the top of the building who preys on the information of those he spies, to the man that 
reads “Memory from Mary A.”, in Brecht’s poetry book, one which he has taken from 
the desk of Dreyman. This is the slippage into iconicity which alters that most solitary 
life into one that cannot be easily set apart from that of the others. A striking instance 
of this influence occurs when the body of Wiesler adopts a very peculiar posture as he 
is listening from the attic: it iconizes the helpless, desolation of Christa-Maria, after 
she has been forced by the Minister, and seeks shelter and understanding from Georg, 
in a child-like attitude of trust and helplessness. Though Wiesler remains as solitary as 
in the beginning, he is now in a community of quality with those he had been spying, 
one that does not heed gender or professional role, and which drives him to merge with 
the other.

As a vivid counterpoint to this fusion of Firstness, the film on the apparent 
triumph and real alienation of the actor H. Höfgen depicts the loss of the kalós. That 
supreme quality is forsaken for the overdemanding symbol of power and glory, which, 
involuntarily, induces this man to sell his self to a terrible master, and to join his 
personal self-aggrandizing project to that of a lethal ideology, one which made of 
the suppression of otherness its ruling and exclusive doctrine. Peirce explains that “a 
synechist will not admit that physical and psychical phenomena are entirely distinct … 
but will insist that all phenomena are of one character, though some are more mental 
and spontaneous, others material and regular” (CP 7.570). Although I would not like to 
claim something so counterintuitive as the progressive materialization of the actor of 
Mephisto, to the point of behaving as a puppet-like tool of the Nazi propaganda effort, 
the utter lack of change in his single-minded road to loss of the self is the exact antithesis 
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of Gerd Wiesler’s redeeming his self as that “mixture of freedom and constraint” 
(Dewey) that makes us human beings capable of learning from experience, and of 
engaging in ever more complex sign exchanges with others and with the world. There 
is indeed purpose in Höfgen’s nihilistic advance towards his goal, but it resembles that 
of a machinery which carries out its pre-ordained function regardless of any change 
in self, or in the others. In both films, the social and political environment of these 
men is ruled by the kind of inhuman tendency that Ortega y Gasset (1980/1957: 36) 
describes as a “disturbance” (alteración), the mode of action that prevails in the life 
of “the animal, which does not live from the self but which is oppressed by the other 
… always disturbed, alienated”. Nevertheless, in such a hostile world, one man seeks 
albeit unconsciously to engage life pragmatically, through an imaginative consideration 
of the actual, while the other, the self-deceiving actor Höfgen makes sure that the 
lifeless mask of the theatre, of being nothing but an actor, as he repeatedly argues in his 
defence, chooses the life of disturbance, by living in a claustrophobic and self-blinding 
regularity, far above the lives of others. Growth of concrete reasonableness, the realm 
of mind in its imaginative integration with otherness, versus absence of change and 
steady approach to deadened, wood-like matter, these are the two outcomes which 
these fictions portray allegorically as a consequence of the greater or lesser influence 
of Firstness, of spontaneity and of the qualitative in our life.

Thus ends this journey through the lands of the self conceived as a sign 
caught in the endless struggle of a tendency towards permanence and the freewheeling, 
qualitative, indeterminate spontaneity. The slippage into iconicity and the obsessive 
pursuit of a symbol that becomes inefficient because it leaves no room for novelty or 
otherness are the two semiotic extremes which speak of the freedom of possibilism, in 
sharp contrast with blind reiteration and its risk of subjectivity becoming akin to effete 
mind, hardened by habits.
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3 This is one of the three-dimensional modes of experience about which Ransdell (2002) gives a fine 
account in his work on the art work.
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A originalidade e relevância do conceito peirciano de hábito

Lucia Santaella

 Há pelo menos três momentos em que a noção de hábito se apresenta 
com grande relevo na obra de Peirce. Neste artigo, pretendo discutir essas três aparições, 
com especial atenção para o modo como o conceito foi evoluindo, articulando-se e 
integrando-se cada vez mais harmoniosamente à rede conceitual peirciana, sendo 
justamente o conceito de hábito um dos principais responsáveis pela unificação da 
teoria dos signos, teoria da investigação e pragmatismo. 

1. Dúvida, crença e hábito
 Foi no período do primeiro pragmatismo, em 1878, particularmente nos 

ensaios sobre “Como Tornar Nossas Idéias Claras” e “A Fixação das Crenças” que a 
noção de hábito surgiu no contexto das explicações que Peirce estava elaborando para 
o binômio crença e dúvida. Desde o princípio, isto é, desde 1868, Peirce concebia a 
dúvida e crença como modos de ação. Ora, ações que tendem a se repetir de acordo 
com padrões uniformes, sob condições específicas, ele chamava de hábitos, de que a 
crença é o exemplar mais legítimo, sendo a dúvida, portanto, a privação de um hábito 
de ação. A rigor, a crença é um hábito cujos resultados podem ser expressos numa 
proposição. 

 “Uma crença”, dizia Peirce, “não nos coloca em ação prontamente, mas 
sim numa condição tal que deveremos agir de um certo modo quando a ocasião surgir” 
(CP 5.373). Uma crença, em síntese, é uma regra para a ação, isto é, um hábito. A 
essência do pensamento está no estabelecimento de um hábito, do que decorre que 
diferentes crenças se distinguem pelos diferentes modos de ação que elas produzem 
(cf. CP 5.397-98). 

 Nesse momento, a noção era ainda tosca, sem a densidade que viria 
adquirir mais tarde. Nas palestras de Harvard, em 1903, Peirce mesmo criticou essa 
sua definição, qualificando-a de obscura e psicológica (cf. CP 5.28). De fato, a idéia 
de hábito estava aí restrita às fronteiras antropológicas, uma limitação que seria 
ultrapassada, quando Peirce ampliou sua concepção de pensamento, lei e hábito à 
luz da sua versão madura da terceira categoria cenopitagórica, como está explícito na 
citação a seguir: 

Num sentido (...) amplo, a Terceiridade consiste na formação de um hábito. Em qualquer 
sucessão de eventos que já ocorreu, deve haver alguma espécie de regularidade. Ou melhor, 
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deve haver regularidade excedendo toda multiplicidade. Mas, no momento em que o tempo 
adiciona outro evento à série, uma grande parte daquelas regularidades será quebrada, e assim 
indefinidamente. Havendo, no entanto, uma regularidade que nunca será ou seria quebrada, 
ela tem um modo de ser consistindo nesse destino ou determinação da natureza das coisas de 
que o futuro indefinido se conformará a ela. Isso é o que chamo de lei (MS 478: 32-33).

2. A tendência da natureza a adquirir hábitos
 Foi a noção ampla de Terceiridade como lei que, desde 1886, no 

seu manuscrito intitulado”One, two, three: Kantian categories” (W5: 293), já havia 
permitido a Peirce estender a noção de hábito para o âmbito da natureza. “Além do 
elemento de acaso absoluto, fortuidade, espontaneidade, originalidade e liberdade na 
natureza, devemos supor, além disso”, dizia ele, 

que este elemento em um passado remoto, era muito mais proeminente do que agora, e que 
a conformidade presente quase exata à lei é algo que foi emergindo gradativamente [...] Se o 
universo está assim encaminhando-se de um estado de nada mais do que puro acaso para nada 
mais do que pura determinação através da lei, devemos, então, supor que há, nas coisas, uma 
tendência elementar original para adquirir determinadas propriedades, para adquirir hábitos. 
Este é o terceiro elemento mediador entre o acaso, que traz consigo o Primeiro e eventos 
originais, e a lei que produz seqüências de Segundos. Esta tendência deve, ela mesma, ter 
evoluído gradativamente; e ela evidentemente tende a se fortalecer”.

 Em 1887, três anos mais tarde, no seu “A guess at the riddle” (W6: 
166-210), a tendência a adquirir hábitos “não introduziu algo muito distinto da lei, 
pois a tendência para adquirir hábitos é também uma lei que explica a evolução das 
leis, incluindo a si mesma” (Hoockway 1997: 20). Com isso, Peirce pôde encontrar sua 
explicação para o caráter evolutivo de todas as leis, um caráter que deriva delas serem 
submetidas ao crescimento e à mudança. 

A tendência a obedecer leis sempre esteve e sempre continuará crescendo. [...] Esta tendência 
ela mesma se constitui em uma regularidade e está continuamente crescendo. Quando olhamos 
para trás, estamos olhando para períodos em que essa tendência era cada vez menos decisiva. 
Mas sua natureza essencial é crescer. Trata-se de uma tendência generalizante que faz com 
que as ações no futuro sigam alguma generalização de ações passadas; e essa tendência é 
algo capaz de generalização similar; assim sendo, ela é autogerativa. Temos, pois, apenas que 
supor a mais ínfima semente dela no passado, e esse gérmen estaria fadado a se desenvolver 
em um princípio poderoso e sobredeterminante, até que ele se supere a si mesmo ao reforçar 
os hábitos em leis absolutas regulando a ação de todas as coisas em todos os aspectos no 
futuro indefinido. De acordo com isso, três elementos são ativos no mundo, primeiro, acaso, 
segundo, lei e, terceiro, aquisição de hábitos. Esta é a adivinhação do segredo da esfinge” 
(W6: 208).
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 Essa adivinhação sugere que aquisição de hábito ou continuidade, é a 
ponte, isto é, a mediação entre a possibilidade ou acaso, primeiridade, e a atualidade 
ou lei operativa, secundidade.

 A presença do hábito na mente humana segue essa mesma lógica, mas 
com as características que são próprias da mente. Segundo Peirce, há dois tipos de 
conhecimento, o perceptivo e o conceitual. Além de involuntários, os primeiros são 
também estritamente memórias do que ocorreu num passado recente, enquanto que 
todas as conclusões do raciocínio compartilham da natureza geral das expectativas em 
relação ao futuro (cf. CP 2.145). Esse vetor para o futuro pode ser melhor entendido à 
luz da identificação dessas conclusões com os hábitos mentais. 

 “Os hábitos”, nos diz Curley (1969: 94), “são padrões gerais de ação 
que preparam o organismo humano para possíveis ocorrências futuras. A generalidade 
do hábito é tal que ele não pode nunca ser inteiramente exaurido em nenhuma série de 
ocasiões reais”. Ou ainda, “qualquer coisa que seja realmente geral se refere ao futuro 
indefinido, pois o passado contém apenas uma certa coleção de casos que ocorreram. 
O passado é fato atualizado. Mas um geral não pode ser inteiramente realizado. Ele é 
uma potencialidade; e seu modo de ser é esse in futuro” (CP 2.148).

 Ainda conforme Curley, a aceitação consciente de um hábito de 
inferência envolve uma expectativa de que o curso futuro da experiência tornará 
aquele hábito eficaz. Assim, a distinção normativa entre uma boa ou má inferência 
envolve referência não apenas ao fim ideal do pensamento, mas também à indagação 
se a expectativa será preenchida ou não.

 Estando o hábito presente na natureza e na mente humana, restava 
a Peirce evidenciar o fio de ligação entre ambas. Isso se explicitou de maneira 
complexa e bastante original no contexto do segundo pragmatismo, ou melhor, do 
pragmaticismo. 

3. O hábito e a continuidade real
 A popularidade de que o pragmatismo de William James começou a 

gozar, no início do século XX, deu origem a uma série de versões pragmatistas de vários 
autores distintos. Profundamente descontente com os caminhos que sua criança, gerada 
em 1878, estava tomando, Peirce retomou suas idéias, inclusive com muita autocrítica, 
dando novos rumos à doutrina que passou a denominar de pragmaticismo. 

 Isso se deu nos anos seguintes a 1903, quando ele esteve também 
profundamente empenhado no desenvolvimento de sua teoria dos signos, muito 
especialmente a teoria dos interpretantes, e mais especialmente ainda a dos interpretantes 
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lógicos na qual estaria a pedra-de-toque para a unificação do pragmatismo com a teoria 
dos signos, sob a égide da noção de hábito. 

 Em 1907, ele declararia que o problema do significado de um conceito 
intelectual, questão central do pragmaticismo, só poderia ser resolvido pelo estudo dos 
interpretantes, ou efeitos propriamente significados dos signos (CP 5.475). Foi nesse 
contexto que elaborou sua subdivisão dos interpretantes em emocional, energético e 
lógico. Uma vez que Peirce não mencionou qualquer relação entre essa nova tricotomia 
e a divisão anteriormente formulada dos interpretantes em imediato, dinâmico e 
final, muita discussão e controvérsia tem havido sobre as possíveis relações entre 
as duas tricotomias. De acordo com as conclusões a que cheguei, depois de estudo 
muito detalhado desse problema (Santaella 1995), a tricotomia dos interpretantes em 
emocional, energético e lógico é uma subdivisão interna do interpretante dinâmico, 
o segundo da divisão mais geral dos interpretantes em imediato, dinâmico e final, 
podendo até ser uma subdivisão de qualquer um desses três, como quer Johansen 
(1985, 1993), o que, para facilitar o entendimento, podemos visualizar do seguinte 
modo: 

  INTERPRETANTES
  a) IMEDIATO
  b) DINÂMICO
   b.1. emocional
   b.2. energético
   b.3. lógico
  c) FINAL

  ou

  
INTERPRETANTES
  a) IMEDIATO
   a.1. emocional
   a.2. energético
   a.3. lógico
  b) DINÂMICO
   b.1. emocional
   b.2. energético
   b.3. lógico
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  c) FINAL
   c.1. emocional
   c.2. energético
   c.3. lógico

 Para não levar o assunto dos interpretantes longe demais, pois não é este 
o objetivo deste artigo, devemos nos deter na explicação dos interpretantes emocional, 
energético e lógico em relação ao papel que passaram a desempenhar no pragmatismo. 
Todos os três dizem respeito aos efeitos significados do signo, isto é, aquilo que o 
signo efetivamente produz ao encontrar uma mente interpretadora. O primeiro efeito 
significado do signo é puramente emocional, a saber, o sentimento produzido pelo 
signo. Na maior parte das vezes, trata-se apenas de um sentimento imperceptível 
de reconhecimento ou familiaridade que cede passagem a uma sensação de esforço 
também tão leve a ponto de não ser notada, rumo à atualização de um interpretante 
lógico cuja regra já está também tão automatizada que toda a operação interpretativa 
se dá sem que tenhamos qualquer especial notícia dela. 

 Por vezes, no entanto, na audição de uma peça musical, por exemplo, 
se estivermos suficientemente desarmados, disponíveis, o efeito proeminente será o 
do sentimento, pura impressão qualitativa positiva e inconseqüente. Assim também, 
diante de algo que nos assusta ou desafia, o interpretante energético será dominante, 
exigindo resposta ativa e direta. O caso do interpretante lógico, contudo, merece um 
pouco mais de atenção.

 De acordo com a máxima pragmática, o significado de um conceito 
intelectual é operacional na medida em que são os resultados de certas operações 
especificáveis que constituem esse significado. Isso é equivalente a declarar que 
predicar um conceito intelectual sobre um objeto real ou imaginário é o mesmo que 
declarar que “uma certa operação correspondente ao conceito, se executada sobre 
esse objeto, seria (certamente, ou provavelmente, ou possivelmente, de acordo com o 
modo de predicação) seguida de um resultado com uma descrição geral definida” (CP 
5.483). 

 Tal análise localiza o significado dos conceitos num futuro condicional 
ao mesmo tempo que mantém que os conceitos têm uma referência geral (quer dizer, 
relacionada a efeitos de uma descrição geral). Ora, essa é exatamente a definição que 
Peirce deu do interpretante lógico, a partir do que se é levado a identificar o interpretante 
lógico ou fato mental com o significado ou efeito significativo próprio de um conceito 
intelectual. Mas de que tipo de fato mental se trata aí? 
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 Peirce analisou e descartou primeiro as concepções porque, embora 
elas sejam, de fato, interpretantes lógicos, não  podem funcionar como uma explicação 
da natureza deles, pois que eles são conceitos nós já sabemos. Para desempenhar o 
papel de um interpretante lógico foram também analisados e descartados os desejos 
e expectativas, pois estes não têm uma aplicabilidade geral exceto na medida em que 
estão atados a um conceito. Os desejos também foram rejeitados porque são efeitos 
do interpretante energético. Por exclusão, Peirce chegou, então, ao hábito como 
interpretante lógico. 

 Há entretanto, duas espécies distintas de interpretantes lógicos. Na 
sua juventude, Peirce postulou a constituição da semiose como um contínuo infinito 
de signos, de modo que não haveria, para o signo, nem um objeto original, nem um 
interpretante final. Isso significa que os três membros da cadeia semiótica, signo, 
objeto e interpretante, teriam uma natureza sígnica. Por isso mesmo, no processo 
interpretativo, um interpretante lógico requereria outro intepretante do mesmo tipo, 
isto é, um outro signo, e assim infinitamente 

 Esses intepretantes lógicos de conceitos intelectuais seriam algo como 
quase-hábitos. Como os hábitos, eles são condicionais, pois estão associados a um 
futuro condicional (CP 5.483). Sua condicionalidade também advém do fato de que 
eles podem ou não levar a uma ação. Mas eles são como hábitos porque são gerais ou 
“intimamente ligados a gerais” (CP 5.482). Eles não são ações, que são particulares, 
mas são modos de agir, que são gerais, ou melhor, eles são regras de ação.

 Mais tarde, entretanto, Peirce substituiu essa visão por uma visão mais 
acurada. Além de haver interpretantes lógicos que têm uma natureza de signo, Peirce 
começou a indagar sobre interpretantes lógicos últimos. Aos quase-hábitos falta algo 
que os hábitos devem possuir: a terminalidade em uma transação interpretativa. Embora 
os conceitos possam funcionar como interpretantes lógicos comuns, esses conceitos 
passaram a se fazer acompanhar por interpretantes lógicos finais.

 A rigor, não há nada que possa melhor preencher a definição de 
interpretante lógico do que o hábito. A regra ou hábito, nos diz Savan (1976: 43-4),

é um padrão de ações que, sob certas condições apropriadas, será repetido indefinidamente 
no futuro [...]. As ocorrências da regra ou hábito se dão em um conjunto particular de 
ações dentro de um período de tempo limitado. Estes conjuntos de ações particulares são 
interpretantes energéticos; mas, uma vez que eles exemplificam um hábito indefinidamente 
repetível, eles também são réplicas de interpretantes lógicos. Note-se que, enquanto os 
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interpretantes emocional e energético têm uma terminação finita, o interpretante lógico é 
sempre potencialmente repetível sem terminação.

 Faz parte do interpretante lógico ou conceito intelectual regular e 
governar ocorrências particulares, pois eles carregam alguma implicação concernente 
ao comportamento geral de algum ser consciente, transmitindo mais do que um 
sentimento e mais do que um fato existencial, quer dizer, transmitindo o “seria” e o 
“faria” do comportamento habitual, sendo que nenhum conjunto, por maior que seja, 
jamais preencherá o significado daquilo que “seria” (cf CP 5.467). 

 Ora, só o hábito é capaz dessa real continuidade não apenas porque 
ele pode ser exercido em várias ocasiões, mas porque ele regula os eventos que 
ocorrem sob seu governo. Conceitos, “aquilo que seria”, leis da natureza, todos eles 
compartilham da natureza do hábito, pois só podem ser conhecidos na medida em que 
regulam eventos existentes, sem poderem, no entanto, ser reduzidos a eles, visto que, 
enquanto os eventos existentes são descontínuos, transitórios, o hábito é continuidade, 
garantia de que os particulares irão se repetir de acordo com uma certa regularidade. É 
por isso que os hábitos precedem a ação e não vice-versa. É em razão disso também que 
os princípios guias do raciocínio têm a natureza do hábito, assim como o interpretante 
lógico a tem, pois sem o hábito, que é o interpretante lógico, não existiria nenhuma 
regra de traduzibilidade na passagem do signo para seu interpretante. Note-se, contudo, 
que, embora o hábito tenha o caráter de uma lei, trata-se de uma lei muito sui-generis. 
E aqui aparece mais um traço da extrema originalidade de Peirce. 

 A lei do hábito exibe um remarcável contraste com todas as leis físicas no caráter de 
seus comandos. Uma lei física é absoluta. O que ela requer é uma relação exata. Assim, uma 
força física introduz no movimento um componente de movimento a ser combinado com o 
resto pelo paralelograma de forças; mas o componente de movimento deve, de fato, ocorrer 
exatamente como requerido pela lei da força. Por outro lado, nenhuma conformidade exata é 
requerida pela lei mental. Ao contrário, a conformidade exata estaria em conflito direto com a 
lei; visto que ela instantaneamente cristalizaria o pensamento e obstruiria qualquer formação 
ulterior de hábito. Uma lei da mente apenas faz um dado sentimento ser mais propício a 
aparecer. Assim sendo, ela se assemelha às forças não-conservadoras da física, tal como a 
viscosidade e coisas do tipo, que sao devidas à uniformidade estatística nos encontros casuais 
de trilhões de moléculas (Peirce 1992a: 292).

 Longe de funcionar como uma força inflexível à qual as ações devem 
se conformar, o hábito é um princípio guia, uma força viva, uma orientação geral 
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que conduz nossas ações, sem aprisioná-las em uma moldura fixa. É por isso que há 
sempre uma certa margem de flexibilidade na maneira como as ações são reguladas 
pelos hábitos. É por isso também que os hábitos podem ser rompidos, com muito mais 
freqüência e intensidade no universo humano. Isso ocorre porque, em todo o universo, 
não há nada mais plástico do que a mente humana, hábil para abandonar e adquirir 
novos hábitos.

 Baseado também nessa idéia da plasticidade da mente humana para 
adquirir novos hábitos é que Peirce se voltou, então, para a tentativa de caracterização 
de um interpretante lógico último. Este tem também o caráter de um hábito, mas de 
um tipo muito especial: “Pode ser provado que o único efeito mental que pode ser 
produzido e que não é um signo, mas é de uma aplicação geral, é a mudança de hábito, 
entendendo por mudança de hábito a modificação das tendências de uma pessoa em 
relação à ação (CP 5.476). 

 Nada poderia estar mais apto a cumprir agora a função de um futuro 
condicional com uma referência geral do que a mudança de hábito, um futuro 
condicional de natureza hipotética. Só um interpretante lógico dessa ordem poderia 
entrar em sintonia com a tendencialidade, a natureza evolutiva do interpretante final. 
Estava aí atada, também, a ponta que ligaria a teoria dos signos e o pragmatismo à 
lógica da abdução e ao processo de investigação. Mas ainda de modo mais importante, 
no processo dinâmico que a mudança de hábito instaura, encontra-se o fio de ligação 
entre as leis da mente e as leis da natureza viva, conforme está expresso nas citações a 
seguir: 

 Mas se as leis da natureza são o resultado da evolução, esta evolução deve proceder 
de acordo com algum princípio; e este princípio será ele mesmo da natureza de uma lei. 
Mas deve ser uma lei que pode evoluir ou se desenvolver (...) O problema era imaginar uma 
espécie de lei ou tendência que teria, assim, uma tendência a se fortalecer. Evidentemente 
deve ser uma tendência à generalização, --- uma tendência generalizante. (...) Onde devemos 
buscá-la? Não poderíamos encontrá-la em fenômenos como a gravitação onde a evolução já 
se aproximou tanto de seu limite último que nem mesmo algo que simulasse a irregularidade 
pode ser encontrado nela. Mas devemos buscar esta tendência generalizante naqueles 
departamentos da natureza onde a plasticidade e a evolução estão ainda funcionando. A 
mais plástica de todas as coisas é a mente humana, e depois dela vem o mundo orgânico, 
o mundo do protoplasma. Ora, a tendência generalizante é a grande lei da mente, a lei da 
associação, a lei de se adquirir hábitos. Também encontramos em todos os protoplasmas a 
tendência a adquirir hábitos. Assim sendo, fui levado à hipótese de que as leis do universo 
foram formadas sob a tendência universal de todas as coisas para a generalização e aquisição 
de hábitos (Peirce 1992b: 241).
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 ... está claro que nada a não ser o princípio do hábito, ele mesmo devido ao crescimento 
pelo hábito de uma tendência infinitesimal do acaso em direção à aquisição de hábitos, é a 
única ponte que pode ligar o abismo entre o acaso do caos e o cosmos da ordem (CP 6.263).

 Para Peirce, a tendência do universo a adquirir novos hábitos, tendência 
esta que tem seu expoente na mente humana, é aquilo que permite o contínuo 
crescimento da potencialidade da idéia. Nisto reside o fim último mais consoante com 
o pragmatismo. No seu vetor mais radical, o pragmatismo postula que a mente (no 
sentido de representação) age sobre a matéria de modo a lhe impor “a conformidade 
com certas Leis peculiares, chamadas Propósitos; e o modo de reação é o de que esses 
Propósitos eles mesmo se modificam e se desenvolvem quando se persiste neles. A 
análise lógica mostra que é essencial à natureza da representação que ela deva se 
desenvolver ao impor propósitos à matéria” (MS 478: 18).  

 Consideremos, nos diz Kent (1987: 197), como uma lei deveria operar 
na conduta humana. O único modo razoável, em que ela poderia fazer isso, seria 
quando a atenção a essa lei criasse expectativas razoáveis quanto a uma ocorrência 
futura. Tudo que se espera é que as expectativas não sejam frustradas, mas se forem, a 
surpresa resultante deve ser um primeiro passo para uma nova idéia. É, aliás, em casos 
como esse que o interpretante lógico último efetivamente entra em ação tendo como 
meta e orientação o ideal do crescimento da razoabilidade concreta. O interpretante 
lógico último, portanto, seria aquele que permitiria a integração entre a estética, a ética 
e a semiótica. 
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Resumo: Este artigo tem como objetivo analisar a evolução do conceito de hábito 
no desenvolvimento da filosofia peirceana, tendo como pano de fundo a teoria 
da investigação, o pragmatismo, evolucionismo e realismo. O que se intenta 
mostrar é que, mesmo antes de desenvolver sua cosmologia, ainda nos textos da 
juventude, Peirce já mostrava sua originalidade, sendo o conceito de hábito em 
extremamente relevante para compreensão de suas teorias. No entanto, em sua 
obra madura, com o desenvolvimento da teoria dos signos, da teoria da realidade, 
do evolucionismo e da cosmologia, o autor irá dar uma dimensão maior ao 
conceito de hábito: uma dimensão objetiva na qual a realidade também adquire 
hábitos, isto é, o real adquire hábitos tanto quanto a mente, idéia que implica seu 
realismo, idealismo objetivo e evolucionismo. A análise dos textos é apresentada 
em ordem cronológica, embora não se pretenda que esta análise seja exaustiva. O 
artigo foi dividido em quatro partes: hábito e inferência; hábito e crença; hábito 
e leis da natureza e hábito e pragmatismo. Do ponto de vista do evolucionismo 
peirceano, um hábito é uma regra geral de conduta, e sua aquisição é um processo 
de generalização na natureza do processo indutivo. A indução é a forma lógica 
que expressa o processo fisiológico de formação de um hábito. Tendo as leis se 
formado de um estado de não-lei e sendo hábitos que a natureza adquiriu, então a 
essência última do mundo é mental e, portanto, a substância que forma o universo 
é mente, mind e esse é o eixo central do idealismo objetivo de Peirce. O universo 
tem mecanismos da natureza do pensamento, formação de hábitos e, portanto, de 
generalização (CP 6.25 de 1891). Para Peirce, a lei física tem a mesma natureza 
da generalidade, a lei é algo real e geral (CP 6.588 de 1891). As leis naturais são 
formas de representação, de semiose e foram constituídas por uma tendência da 
mente do universo de formar hábitos.  
PALAVRAS CHAVE: HABITO. INFERÊNCIA. EVOLUCIONISMO 

Abstract: The main objective of this paper is to analyze the evolution of the concept 
of habit in the development of the Peircean philosophy, based on his theory of the 
inquiry, pragmatism, evolutionism and realism. The article emphasizes that even 
before having developed his cosmology, still in his youth, Peirce already showed 
his originally, being the concept of habit extremely important for understanding 
his theories. However, in his mature work, after the development of his sign 
theory, the theory of reality, his evolutionism and cosmology, the author offers 
a broader dimension for  the concept of habit concept, an objective dimension 
in which the reality also acquires habits, there is something in nature similar 
to the human mind, that is, the Real acquires habits such as the human mind. 
This idea implies his extreme realism, objective idealism and evolutionism. The 
analysis is presented in chronological sequence. The article was divided in four 
parts: habit and inference; habit and belief; habit and laws of the nature and habit 
and pragmatism. From the point of view of the Peircean evolutionism, a habit is 
a general rule of behavior, and its acquisition is a process of generalization of 
the inductive process. Induction is the logical form of the physiological process 
of formation of a habit. The laws of nature developed from chaos to order, the 
essence of the world is mental, therefore, the substance that forms the universe is 
mind, which is central to Peirce´s objective idealism. The one intelligible theory 
of the universe is that of objective idealism, that matter is effete mind, inveterate 
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habits becoming physical laws. (CP 6.25 of 1891). For Peirce there is regularity 
and he maintains the existence of law as something real and general (CP 6.588 
of 1891). The natural laws are forms of representation, they are the habits of the 
mind of the universe.
KEYWORDS: HABIT. INFERENCE. EVOLUCIONISM. 

1. Hábito e inferência 
A questão relativa ao conceito de hábito permeia toda a obra de Peirce, por 

exemplo, somente nos Collected Papers há mais de duzentas passagens que tratam 
deste tema. Especificamente em CP 2.148 de 1902, Peirce diz: que todo hábito tem ou 
é uma regra geral e tudo que é verdadeiramente geral se refere a um futuro indefinido 
porque o passado contém somente uma coleção de casos que ocorreram... Há uma 
potencialidade e seu modo de ser é esse in futuro. Mas para chegar a esta posição 
houve um longo e árduo trabalho, que será resumido a seguir.

Desde seus escritos iniciais em 1861, Peirce já defendia que “uma operação 
sobre dados resultando numa cognição é uma inferência” (MURPHEY, 1993), diferindo 
da noção tradicional de inferência usada pela maior parte dos lógicos, que a consideram 
um processo cognitivo cujos padrões se expressam pelos argumentos. 

Em 1866, no ensaio “Conscience and Language”, Peirce explica que “todas 
as modificações da consciência são inferências e todas as inferências são inferências 
válidas”. As inferências são classificadas em três tipos: intelectuais, que por sua vez 
são divididas em hipótese, indução e dedução; julgamentos de sensação, emoções e 
movimentos instintivos que são hipóteses cujos predicados não são analisáveis em 
compreensão e hábitos que são induções, cujos sujeitos não são analisáveis em extensão 
(CP 7.580 de 1866).  

Mas a inferência peirceana é uma função essencial da mente, “a vida do 
pensamento, em todos os estágios e situações, é uma questão e ou exercício de certos 
hábitos de inferência”. Peirce defende que toda espécie de modificação na consciência: 
seja atenção, que significa o poder de ligar um signo a outro (CP 5.287-95 de 1868), 
seja sensação, que é definida em termos da qualidade material do signo, ou como 
o pensamento é sentido (CP 5.290 de 1868), ou seja, compreensão, que se refere à 
própria função representativa do signo (CP 5.284 de 1868) - é uma inferência (CP 
5.298 de 1868). A atenção produz efeitos sobre o sistema nervoso, que são hábitos ou 
associações nervosas, um hábito surge quando, tendo tido a sensação de realizar certo 
ato, m, em diversas ocasiões a, b, c o realizamos em toda ocorrência do evento geral 
P, do qual a, b, e c, são casos especiais. A formação de um hábito é uma indução e, 
portanto está necessariamente ligada à atenção ou abstração. Ações voluntárias resultam 
de sensações produzidas por hábitos, tal como ações instintivas resultam de nossa 
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natureza original (CP 5.298 de 1868).  Nestes textos, a noção de hábito está associada à 
inferência sintética como uma explicação da ação mental. Segundo Murphey (1993) a 
analogia entre hábitos e leis gerais foi apontada pela primeira neste texto com parte da 
tese de que toda modificação na consciência é resultado de uma inferência (CP 5.298) 
e hábitos podem ser visto com regras gerais derivada da indução (CP 5.297).  

Peirce diz que “qualquer mente que tenha poder de investigação, e que, 
portanto passe da dúvida para a crença deve ter suas idéias seguindo umas às outras 
no tempo” (CP 7.346 de 1873). Uma inferência é, portanto, o processo pelo qual 
uma crença determina outra, mas uma crença é ela própria um hábito da mente, pelo 
qual uma idéia origina outra (CP 7.354 de 1873). Daqui decorrem três elementos da 
cognição: os pensamentos, a conexão habitual entre os pensamentos e o processo de 
estabelecer a conexão habitual entre os pensamentos (CP 7.355 de 1873). 

2. Hábito e crença
Ao introduzir o pragmatismo, Peirce mostra que uma inferência se traduz 

diretamente numa crença, pois um pensamento que não é capaz de afetar a crença 
obviamente não tem nenhuma significação ou valor intelectual. Se afetar a crença, 
então será traduzido de um signo para outro, à medida que a própria crença é 
interpretada. Este caráter dos signos de serem capazes de interpretação pertence a 
toda espécie de cognição. Conseqüentemente, nenhuma cognição é tal ou tem uma 
significação intelectual pelo que é em si mesma, mas somente por seus efeitos sobre 
outros pensamentos. A existência de uma cognição consiste no fato de que, sob alguma 
circunstância, alguma outra cognição aparecerá. (CP 7.357 de 1873). Uma crença é 
uma conexão habitual de idéias (CP 7.359 de 1873), e em qualquer mente lógica deve 
haver: idéias, regras gerais de acordo com a quais uma idéia determina a outra, ou 
hábito de mente que conectam idéias e, processos onde tais conexões são habituais 
(CP 7.358 de 1873).

Em “The Fixation of Belief” retoma a teoria da dúvida-crença explicando 
ser a dúvida é um estado desagradável e incômodo, do qual lutamos por nos libertar 
e passar ao estado de crença; um estado de tranqüilidade e satisfação (CP 5.373 de 
1877) 

Crença e dúvida têm efeitos positivos, mas diversos, “a crença não nos 
leva a agir de imediato, mas nos coloca em situação tal que, chegada ocasião, nos 
comportaremos de certa maneira”. Já, a dúvida “estimula-nos a indagar até vê-la 
destruída” (CP 5.373 de 1877). O estímulo da dúvida “leva a um esforço para atingir 
um estado de crença”, esforço este que Peirce denomina investigação (CP 5.374 de 
1877), que tem por objetivo único o acordo de opiniões: Segundo Peirce, a crença se 
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reveste da natureza de um hábito (CP 5.377 de 1877), e sendo crença e dúvida modos de 
ação, as ações tendem a se repetir criando hábitos, e a privação de um hábito constitui 
a dúvida. Os hábitos influenciam a natureza dos pensamentos futuros, ou seja, o hábito 
envolvido numa crença é a expectativa de que certos efeitos a serem produzidos pelo 
objeto da nossa investigação seja o significado da crença. Peirce também define crença 
e dúvida como modos de ação, sendo que as ações tendem a se repetir formando hábitos 
e freqüentemente as dúvidas “brotam de alguma indecisão, embora passageira, quanto 
à forma de agir”, a dúvida, portanto, é a privação do hábito (CP 5.394 de 1878).

Crença é definida, segundo três propriedades: crença é algo de que estamos 
cientes; crença aplaca a irritação da dúvida e; crença envolve o surgimento, em nossa 
natureza, de uma regra de ação, de um hábito (CP 5.397 de 1878). 

Este conceito de hábito como regra de ação transgride a conotação psicológica, 
é uma definição lógica. Como a “crença é uma regra de ação, cuja aplicação envolve 
dúvida posterior e posterior reflexão, constitui-se ao mesmo tempo, em ponto de escala 
e novo ponto de partida para o pensamento”, então é “pensamento em repouso apesar 
de pensamento ser essencialmente ação”. A crença não tem efeito imediato, ela está 
voltada para uma ação futura, “nossas crenças guiam nossas ações” (CP 5.397 de 
1878). Essencialmente a crença é a capacidade de produzir hábitos de ação, mas por 
hábito deve-se entender uma lei mental que é dotada de uma tendência de generalização 
(HOOKWAY, 1992, HOUSER, 1993).

A investigação que conduz à estabilização da crença tem um telos, que Peirce 
denomina destino, que é uma atividade do pensamento “pela qual somos levados não 
para onde queremos, mas para uma meta preestabelecida”. Não há meios de escapar 
à opinião predestinada, nenhuma alteração de ponto de vista, nenhuma escolha de 
fatos outros para estudo e nem mesmo uma natural inclinação do espírito, esta a 
grande esperança está presente nas concepções de verdade e realidade (CP 5.407 de 
1897). Mas, por destino, pode-se entender também a consolidação da opinião dos 
investigadores, opinião esta que está fadada a encontrar o real. Nuzman (1992) reforça 
esta idéia afirmando que um geral não pode ser pensado sem um temos, com respeito a 
ser um hábito, um terceiro, o geral é aquilo que é devido a sua influência em instâncias 
futuras, ou seja, aquilo que é verdadeiramente real está ligado obrigatoriamente à idéia 
geral que ele representa, ou “para o realismo é o signo que deve buscar sua forma 
verdadeira no objeto através da experiência, seja a partir de suas formas já disponíveis, 
seja concebendo novas formas que dêem conta do sistema de relações do próprio 
fenômeno.” 

Uma das razões do ataque de Peirce ao cartesianismo está na introdução da 
hipótese como um dos tipos de inferência juntamente com a indução e a dedução. A 
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inclusão da hipótese como um terceiro tipo distinto de inferência reside no fato de que 
não se pode chegar indutivamente às conclusões de uma inferência hipotética porque 
sua verdade não é suscetível de observação direta em casos singulares. A indução 
infere uma regra e crer em uma regra é fruto de hábito. Que o hábito seja uma regra 
ativa em nós é evidente. Que toda crença tenha a natureza de um hábito, na medida em 
que é de caráter geral, foi demonstrado em trabalhos que anteriormente publiquei. A 
indução é, portanto, a fórmula lógica que expressa o processo fisiológico da formação 
de um hábito (CP 2.693 de 1878).

 Em 1880, no texto denominado “On the Algebra of Logic” (CP 3.154-
197) Peirce discute a relação entre pensamento e ação do cérebro (cerebration). Há 
equivalência entre processo mental e processo fisiológico (CP 3.155-6 de 1880). Todo 
processo vital tende a se tornar mais fácil com a repetição, e pode ser estabelecido 
um hábito de responder a uma dada irritação (CP 3.157 de 1880), hábito esse que 
uma vez adquirido, pode ser transmitido por hereditariedade (CP 3.158 de 1880). O 
processo de cognição é apresentado como a transmissão do estímulo que dá origem 
às excitações nervosas até sua remoção. Segundo Peirce, um dos nossos hábitos mais 
importantes é aquele que, em virtude de certos estímulos, pode nos levar a uma atividade 
puramente cerebral. Ora, um hábito cerebral da mais alta espécie é a chamada crença 
e a representação para nós mesmos de que temos um hábito específico deste tipo é 
chamada juízo (CP 3.158 de 1880). Um hábito-crença no seu desenvolvimento começa 
vago, especial e magro e se torna mais preciso, geral e pleno, sem limite. O processo de 
seu desenvolvimento quando tem lugar na imaginação, é chamado pensamento. 

Um juízo é formado e sob influência de um hábito crença, dá origem a um novo 
juízo, indicando uma adição à crença. Tal processo é chamado inferência, o antecedente 
premissa, o conseqüente conclusão, o hábito de pensamento que determinou a passagem 
de um para outro, quando formulado como proposição é o princípio guia (CP 3.160 
de 1880). Ao mesmo tempo em que este processo de inferências ou desenvolvimento 
da crença vai se dando continuamente, algumas excitações periféricas frescas vão 
continuamente criando novos hábitos de crença, assim a crença é parcialmente 
determinada por velhas crenças e por novas experiências. (CP 3.161 de 1880) 

Portanto, se um dado hábito, considerado como determinante de uma inferência 
é de tal tipo que tenda em direção a um resultado final, é correto, caso contrário, não. 
As inferências podem ser consideradas válidas ou inválidas e é desses princípios que 
a lógica retira sua razão de ser (CP 3.161 de 1880). Assim, quando a inferência é feita 
pela primeira vez, o princípio guia não está presente à mente, mas o hábito que ele cria 
é ativo a tal ponto que, ao considerar a premissa na qual se crê, por uma espécie de 
percepção, a conclusão é julgada verdadeira. Estas considerações levam Peirce a fazer 
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uma associação categorial com cada uma das inferências: a cognição de uma regra não 
é necessariamente consciente, mas é da natureza de um hábito adquirido ou congênito; 
a cognição de um caso é da natureza geral de uma sensação, isto é, alguma coisa que se 
torna presente à consciência; a cognição de um resultado é da natureza de uma decisão 
de agir de um determinado modo, numa dada ocasião. A Dedução procede da Regra e 
Caso para o Resultado, é a fórmula da Volição  A Indução procede do Caso e Resultado 
para Regra, é a fórmula da formação de hábito ou concepção geral. A Hipótese procede 
de Regra e Resultado para Caso, é a fórmula adquirida da sensação secundária - um 
processo pelo qual uma concatenação confusa de predicados é trazida à ordem sob 
um predicado sintetizador (CP 2.712 de 1883). A nosso ver, ao relacionar a Dedução 
com Volição, estamos associando-a com a categoria da Segundidade. Para a Indução, 
a categoria associada seria Terceiridade por envolver hábito e quanto à Hipótese, 
como predicado sintetizador, poderíamos associar Primeiridade, embora esta questão 
relativa à relação das inferências com as categorias seja bastante polêmica entre os 
comentadores de Peirce

3. Hábito e as leis da natureza
Para Houser (1992) o ensaio “Design and Chance”, pode ser considerado 

como um ponto de inflexão. Peirce aceita a doutrina do acaso absoluto como agente 
ativo na evolução do universo e das leis da natureza, doutrina essa que marca sua 
virada em direção à metafísica evolucionária. Através da hipótese do acaso absoluto, 
aquisição de hábitos e evolução universal, Peirce estende o postulado de que ‘tudo é 
explicável de modo geral. 

Sob a ótica do evolucionismo, tanto as leis como os postulados perdem o seu caráter absoluto, 
caráter esse que impediria qualquer crescimento ou explicação do universo. Este caráter 
relativo que o evolucionismo nos traz vai permitir a explicação das regularidades da natureza 
como evolução de um estado primordial de caos, onde há incidência do acaso (W4: 553 de 
1883).

O principal elemento do hábito é a tendência de repetir qualquer ação que tenha 
sido desempenhada antes. Este é um fenômeno que coexiste com a vida e que pode 
cobrir domínios mais amplos, a maioria dos sistemas apresenta uma decidida tendência 
de fazer novamente aquilo que já foi feito antes. O acaso em sua ação tende a destruir 
os fracos e aumentar a força média dos remanescentes. Sistemas ou componentes que 
tem maus hábitos ou não tem hábito nenhum tendem a ser rapidamente destruídos, só 
sobrevivendo aqueles que têm bons hábitos (W4: 553 de 1883) A ampliação da noção 
de seleção natural está na tendência dos sistemas adquirirem bons ou maus hábitos. 
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Em “Three Kinds of Signs”, a trilogia ícone- índice- tokens é publicada pela 
primeira vez. Para Peirce, o signo é relação tripla: signo, objeto, mente. Se esta relação 
não for degenerada, o signo está relacionado ao seu objeto somente em conseqüência 
de uma associação mental e depende de um hábito. Tais signos são sempre abstratos 
e gerais, porque hábitos são regras gerais às quais o organismo tem se submetido, na 
maioria das vezes, convencionais e arbitrários. Peirce os denomina tokens (CP 3.360 
de 1885). 

Peirce, em “Um, Tão, Três: Kant Ian Categorias”, de 1886 (W5: 292-94), 
explica que devemos supor “um elemento de puro acaso, de espontaneidade, de 
liberdade na natureza, que, em tempos passados, tivesse sido indefinidamente mais 
proeminente do que agora, e, que no presente, a conformidade aproximada da natureza 
com a lei é algo que veio se desenvolvendo. Se o universo vem progredindo de um 
estado de puro acaso para um estado da mais completa determinação, devemos supor 
que haja uma “tendência original, elementar de aquisição de hábitos”. Este é o Terceiro, 
elemento mediador entre o acaso, que traz o Primeiro, e a lei, que produz seqüências 
ou o Segundo (W5: 293 de 1886). Peirce apresenta sua famosa solução para o segredo 
da esfinge. São três os elementos ativos no mundo: primeiro (acaso), segundo (lei) 
terceiro (aquisição de hábitos). 

Segundo Houser (1992), “A Guess at the Riddle” constitui a síntese da teoria 
das categorias com a cosmologia evolucionária que leva à hipótese dos três elementos 
ativos no Universo (primeiro acaso, segundo lei, terceiro aquisição de hábitos). Essa 
seria a contribuição mais original de Peirce para a filosofia especulativa, a descoberta de 
que as três categorias são isomórficas com os três elementos que são ativos no universo. 
Esta tríade vai se constituir na chave arquitetônica de toda a filosofia peirceana: 

• Primeiro é o signo diagramático, o ícone (que apresenta uma semelhança ou 
analogia com o objeto) (CP1. 370 de 1887) ou há apenas uma relação de razão entre o 
signo e a coisa significada. (CP 1.370- 372 de 1887).

• Segundo é o índice que atrai atenção para o objeto sem descrevê-lo (CP1. 
370 de 1887), ou pode haver uma ligação física direta entre o signo e o objeto. (CP 
1.370- 372 de 1887).

• Terceiro é o símbolo, o nome geral ou descrição que significa seu objeto 
por meio de uma associação de idéias ou conexão habitual entre o nome e o caráter 
significado (CP1. 370 de 1887), ou pode haver uma relação que consiste no fato de 
a mente associar o signo com seu objeto.  (CP 1.370- 372 de 1887). Peirce também 
mostra isomorfismo dos elementos ativos no Universo (acaso, lei, aquisição de hábitos) 
com as categorias. As categorias correspondem aos três modos de ser e aparecer. A 
Primeiridade é um modo de qualidade, que na interioridade corresponde à unidade 
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e na exterioridade à diversidade. A Segundidade corresponde ao modo de reação, 
que na interioridade corresponde aos fatos do passado e na exterioridade ao não-
eu. A Terceiridade corresponde ao modo de ordem, que na interioridade se refere à 
permanência e na exterioridade à regularidade.  

O evolucionismo é fundamental para explicar como é que se formam as leis 
da natureza. Peirce foi o primeiro autor a sugerir que a evolução é um processo de 
aprendizado semelhante à lógica da indução e um processo criativo semelhante à lógica 
da descoberta, e isto no século passado e fortemente influenciado pela teoria de Darwin. 
Segundo Peirce, o primeiro passo na evolução do Universo é a transição de um mundo, 
num longínquo princípio, de potencialidade indeterminada e sem limites que pode ser 
caracterizado como liberdade, acaso e espontaneidade (Primeiridade), para um estado 
no qual, de repente algumas das potencialidades se atualiza (Segundidade), constituindo 
o segundo passo na evolução do universo. Mas em um mundo de Segundidade, mundo 
de eventos, de fatos, sem lei, e, portanto de puro caos, surgem reações acidentais, que 
constituem o trabalho do acaso, mas a tendência à generalização começa a agrupar 
estas reações acidentais em contínuos, estabelecendo um hábito...

“Assim, é que aquela uniformidade ou lei necessária só pode surgir de outra lei, enquanto 
que distribuição fortuita só pode surgir de outra distribuição fortuita. Lei gera lei e acaso gera 
acaso, e esses elementos nos fenômenos da natureza devem ser, por sua própria natureza, 
linhagens primordiais e radicalmente distintas. Ou, se quisermos escapar a todo custo 
dessa dualidade, compelidos a fazê-lo pelo princípio de retrodução, de acordo com o qual 
deveríamos começar por urgir a hipótese da unidade tanto quanto pudermos, a única maneira 
possível de fazer isso é supor que o primeiro germe de lei era uma entidade, que ela própria 
surgiu por acaso, que é como um Primeiro. Pois é da natureza do Acaso ser primeiro e aquilo 
que é Primeiro é acaso, e a distribuição fortuita, isto é irregularidade absoluta, é a única coisa 
que é legítima explicar pela falta de qualquer razão para o contrário.” (CP 7.521 de 1898) 

Dá-se então a transição de um mundo de eventos ou de caos para um mundo de 
terceiridade, o terceiro grande passo nesta evolução. Esta transição se dá pela tendência 
de aquisição de hábitos, que leva a um aumento de generalização e complexificação, 
que num futuro distante levará ao cosmos perfeito, cujo final é a racionalidade, a razão 
cristalizada, em que não há mais acaso e a espontaneidade foi extirpada no infinito 
tempo, porque a tendência de ordem é cada vez maior (CP 6.33 de 1891).

 O evolucionismo permeia as leis da natureza, através dos hábitos de conduta 
do pensamento, tendo suscitado uma conseqüência notável ao fazer o surgimento das 
leis se identificarem com uma tendência à aquisição de hábitos. 

“Mas se as leis da natureza são resultado de evolução, essa evolução deve proceder de acordo 
com algum princípio, e este princípio será ele próprio da natureza de uma lei. Mas ele deve 
ser tal que ela própria possa evoluir ou desenvolver-se [...]. Então, o problema é imaginar 
qualquer tipo de lei ou tendência que teria então uma tendência a se intensificar. Deve tratar-
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se, evidentemente, de uma tendência generalizante [...} devemos procurar este tendência 
generalizante preferivelmente em tais partes da natureza onde encontramos plasticidade e 
evolução ainda trabalhando. A mais plástica de todas as coisas é a mente humana e logo 
depois dela vem o mundo orgânico, o mundo do protoplasma. Ora, a tendência generalizante 
é a grande lei da mente, a lei de associação, a lei de aquisição de hábitos [...] Portanto, fui 
levado à hipótese de que as leis do universo formam-se sob uma tendência universal de todas 
as coisas para a generalização e aquisição de hábito.” CP 7.515 de 1898.  

 O universo tem mecanismos da natureza do pensamento, formação de hábitos 
e, portanto, de generalização, mas não se pode esquecer que a tendência a generalizar 
é congênita da mente. A única teoria inteligível do universo é aquela do idealismo 
objetivo- que mente é matéria exaurida, hábitos inveterados se tornando leis físicas” 
(CP 6.25 de 1891).

Em “Law of Mind” (CP 6.102-6.163 de 1892), Peirce vai investigar a mente e 
as idéias, ligando-as à cosmologia através do sinequismo, isto é, utilizando o conceito 
de continuum para explicar como as idéias se agrupam formando idéias mais gerais, 
as idéias se espalham, despertando conexões entre outras idéias, algumas se tornam 
assimiladas, e enfim, elas estão aptas para se reproduzir. O sinequismo é a doutrina 
segundo a qual leis e sistemas do universo evoluem gradualmente, sendo esta evolução 
constituída de crescimento, desenvolvimento, aprendizado e governada pela lei do 
hábito denominada indiferenciadamente de lei da mente ou lei da associação ou 
tendência para adquirir hábitos ou tendência para generalização. 

4. Hábito e pragmatismo 
Foi no contexto de pragmatismo que Peirce fez uma revisão em sua teoria da 

crença, centralizada na concepção de hábito. Há varias formulações do pragmatismo, 
listaremos somente algumas delas, que mencionam hábito. 

.“Considere quais os efeitos que concebivelmente poderiam ter conseqüências práticas, 
você concebe que o objeto de sua concepção tenha; então, (estes efeitos apagado por Peirce) 
o hábito mental geral que consiste na produção destes efeitos é o significado total de seu 
conceito” (MS 318, de 1907). 

Na versão acima, o significado, que consiste em regras de hábito, ou mudança 
de hábito passa a ser compreendido como regras de inferência que modificam regras de 
hábito e produzem a mudança e são tais regras de inferência as resoluções condicionais 
gerais que exercem função ativa e servem de princípios guia.  Mas há outra formulação 
bastante significativa, denominada por Peirce de “teorema filosófico”, que é a 
seguinte: 

No contexto da teoria das probabilidades, um hábito consiste de fato naquilo que aconteceria 
sob certas circunstâncias, se devesse permanecer inalterado ao longo de uma série sem fim de 
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ocorrências concretas. “[...] a probabilidade de um dado jogado de um copo de dados sair um 
número divisível por três é um terço. A declaração significa que o dado tem certo “would be”; 
e, dizer que um dado tem um “would be” é dizer que ele tem uma propriedade, muito análoga 
a qualquer hábito que um homem possa ter. Só que o “would be” do dado é presumivelmente 
mais simples e mais definido do que o hábito do homem, pois a composição homogênea e 
a forma cúbica são mais simples do que a natureza do sistema nervoso do homem e de sua 
alma; e, exatamente como seria necessário, a fim de definir o hábito do homem, descrever 
como ele o levaria a comportar-se e em que tipo de ocasião – embora esta afirmação não 
implique de forma alguma que o hábito consiste naquela ação – assim também para definir o 
“would be” do dado, é necessário dizer como ele levaria o dado a se comportar numa ocasião 
que revelasse a conseqüência total do “would be”; e esta afirmação não implicará em si 
mesma que o “would be” do dado consiste em tal comportamento [...]” CP 2.664-5 de 1910

Conclusão
Peirce mostra que a diversidade e especificidade fazem parte do caráter original 

das coisas, o que no devido tempo pode aumentar em alguns aspectos ou diminuir em 
outros. A mente adquire hábitos tanto em funcionamento, como em repouso e a evolução 
pode levar tanto à homogeneidade ou uniformidade, quanto a maior heterogeneidade. 
Esta teoria coloca Peirce numa posição favorável para explicar a ordem e a coerência do 
mundo, unindo a concepção medieval de realidade dos universais com o uso científico 
do conceito de continuidade. A doutrina do acaso torna possível a explicação genética 
das leis da natureza e sua interpretação de acordo com o teorema das probabilidades, 
mas é a doutrina do amor que vai mostra como sentimento(e)-acaso geram ordem ou 
diversidade racional através do habito da generalidade ou continuidade. O universo 
apresenta tem mecanismos da natureza do pensamento, como a formação de hábitos e 
de generalização, o que do ponto de vista lógico, é uma tendência indutiva (RLT: 258 
de 1898). Em “The Law of Mind” de 1891, Peirce associa as três principais inferências 
lógicas, dedução, indução e hipótese aos três modos de ação da alma humana. Na 
dedução, a mente está sob o domínio de um hábito ou associação pelo qual uma idéia 
geral sugere uma ação correspondente (CP 6.144 de 1891). Mas a indução envolve 
o estabelecimento de um hábito e hábito é aquela especialização da lei da mente 
através da qual uma idéia geral ganha o perder de excitar reações. No entanto, para 
que uma idéia geral consiga alcançar sua funcionalidade é necessário, também, que 
seja sugestionável por sensações, o que é conseguido por um processo físico na forma 
de inferência hipotética.  Portanto, por meio da indução, sensações seguidas por reação 
tornam-se unidas sob uma idéia geral seguida da mesma reação; enquanto que, pelo 
processo hipotético, um número de reações requisitado por uma ocasião se une a uma 
idéia geral que é chamada pela mesma ocasião. Por meio da dedução, o hábito preenche 
sua função de convocar certas reações em certas ocasiões.
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Do ponto de vista do evolucionismo peirceano, um hábito é uma regra geral 
de conduta, e sua aquisição é um processo de generalização na natureza do processo 
indutivo. A indução é a forma lógica que expressa o processo fisiológico de formação 
de um hábito.

 Tendo as leis se formado de um estado de não-lei e sendo hábitos que a 
natureza adquiriu, então a essência última do mundo é mental e, portanto, a substância 
que forma o universo é mente, mind, e esse é o eixo central do idealismo objetivo de 
Peirce. O universo tem mecanismos da natureza do pensamento, formação de hábitos 
e, portanto, de generalização (CP 6.25 de 1891). Para Peirce, a lei física tem a mesma 
natureza da generalidade, a lei é algo real e geral (CP 6.588 de 1891). As leis naturais 
são formas de representação, de semiose e foram constituídas por uma tendência da 
mente do universo de formar hábitos.  
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Resumo: Neste artigo abordaremos algumas funções do signo, hábito, crença e 
inferência na hierarquia do conhecimento em Peirce. E de um modo geral a lógica 
como uma pedra fundamental na estrutura do conhecimento em Peirce.
PALAVRAS CHAVE: SIGNO, SÍMBOLO, CRENÇA, INFERÊNCIA, HABITO, 
LóGICA.

Abstract: In this paper we talk about the function of the sing, habit, belief, inference 
in the Peirce’s hierarchy of knowledge in Peirce. In particular the inference and 
general the logic are the fundamental stone of his structure knowledge.
KEYWORDS:  SIGNS, SYMBOL, HABIT, BELIEF, INFERENCE, LOGIC.  

 1. Sob Alguns Aspectos Históricos de Peirce
Embora possamos hoje considerar até mesmo superadas algumas de suas 

concepções sobre o conhecimento e o papel da matemática na sua hierarquia, contudo, 
não podemos deixar de considerar o relevante desempenho do hábito, do símbolo e da 
crença em sua concepção de ciência.

Antes de abordarmos estes três conceitos do conhecimento, temos que refletir 
sobre o contexto histórico que Peirce estava inserido.  

No século XVIII, surgem grandes matemáticos e lógicos que desenvolveram 
novas idéias e também uma nova simbologia, tanto na matemática quanto na lógica.

É nesse contexto, que Peirce também procura compreender as novas 
concepções da lógica e da matemática. Adotando inicialmente a tese kantiana da teoria 
arquitetônica onde a lógica fundamenta a possibilidade de todo o conhecimento, ou 
seja, dela deriva um sistema de princípios e categorias que formam a base de tudo 
o que podemos conhecer, e ainda sob a influência da lógica de Port-Royal, vai aos 
poucos reconhecendo as limitações dessa concepção.

Nessa altura a simbologia existente não era capaz de expressar adequadamente 
as idéias que surgiram nos campos da lógica e da matemática. Assim, matemáticos e 
lógicos da época tiveram que empreender esforços para a criação de uma notação 
adequada para exprimir suas idéias. Como exemplos desse fato, para citar apenas 
alguns, podemos apresentar o símbolo para o infinito (∞) no âmbito da lógica e da 
matemática e de limite (lim) para o cálculo e de análise. Além da adoção universal dos 
símbolos usados (+) e (-) para designar operações da aritmética. 
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A aceitação desses símbolos por parte da comunidade científica foi muito 
lenta, a razão pela qual demorou tanto tempo, e a dificuldade para remover uma velha 
notação já estabelecida. Frege, Boole, Russell, Peirce, Lukasicwicz, entre outros, 
tiveram que criar uma simbologia inteiramente nova para expressar adequadamente 
os seus conceitos, criando assim, na acepção de Peirce um novo código de crença que 
lentamente foi rompendo com os velhos hábitos.

De fato, podemos constatar que Peirce foi contemporâneo desses autores e 
outros e viveu num dos períodos mais fecundos da história da lógica e da matemática, 
período em que, segundo Carnap, a lógica passava das mãos dos filósofos para a dos 
matemáticos. Por volta do ano de 1860, inicia suas primeiras incursões no campo da 
lógica, com um estudo dos pensadores escolásticos chegando mesmo a ser admirador 
de Duns Scotus. A partir daí participou de toda crise que caracterizou a segunda metade 
do século XIX e início do século XX que culminou pela necessidade de estabelecer 
de modo mais preciso os fundamentos da lógica e da matemática refletidos nas três 
correntes do pensamento logicismo, formalismo e intuicionismo.

Contudo, até então prevalecia uma visão algébrica da lógica como atestam 
os trabalhos de Boole, De Morgan, Venn e outros. Influenciado por eles Peirce 
inicialmente aceitou sem restrições essa análise. Posteriormente voltou-se para uma 
concepção de caráter geométrico culminando pela elaboração de uma nova linguagem 
da lógica de primeira ordem por meio de uma das mais criativas abordagens da 
lógica: os grafos existenciais, nos níveis a (do cálculo proposicional clássico) b (do 
cálculo de predicados de primeira ordem). Além disso, deixa esboçados os grafos g, 
um tratamento para lógicas intencionais (modal, deôntica, jurídica etc.) linguagens de 
caráter eminentemente geométrico.

Naturalmente, na acepção dessa nova abordagem Peirce teve que introduzir 
uma plêiade de símbolos e regras para o seu uso. Sua visão é plenamente explicitada 
através de suas próprias palavras. 

“[...] a trama a urdidura de todo pensamento e de toda investigação é o símbolo, a vida 
do pensamento e da ciência é a vida inerente aos símbolos; de modo que é errôneo dizer, 
meramente, que uma boa linguagem é importante para o bom pensar, visto que é a própria 
essência deste” 1.

Para Peirce, um dos nossos hábitos mais importantes é aquele em virtude 
do que certas classes de estímulos nos induzem, em princípio, a uma criatividade 
puramente cerebral. Assim, a formação de hábitos é uma atividade de natureza mental. 
Sendo para Peirce “matéria e mente entidades associadas à matéria nada mais é que um 
tipo de mente tomada por hábitos” . (SANTOS 2001, p. 25).
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A partir dessa concepção, ele percebeu que existe no cérebro um hábito de 
uma categoria mais elevada, que determina tanto o que fazemos de modo imaginário 
quanto o que realizamos de fato, que ele denominou crença. 

Esse hábito, um tanto vago, inicialmente, evolui. Essa evolução dá origem a 
uma nova etapa do pensamento, que recebe o nome de inferência. Essa concepção não 
é inteiramente original de Peirce. Uma variação dela já se encontra na obra de Hume. 
Nas palavras de Hume:

 [...] Esse princípio é o costume ou hábito. Com efeito, sempre que a repetição de algum 
ato ou operação particular produz uma propensão de renovar o mesmo ato ou operação sem 
que sejamos impelidos por qualquer raciocínio ou processo do entendimento, dizemos que 
essa propensão é efeito de um hábito.(...) O hábito é, pois , o grande guia da vida humana. É 
aquele princípio único que faz com que nossa experiência nos seja útil e nos leve a esperar, 
no futuro, uma seqüência de acontecimentos semelhante às que se verificaram no passado. 
Sem a ação a do hábito, ignoraríamos completamente toda questão de fato além do que está 
imediatamente presente à memória ou aos sentidos. Jamais saberíamos como adequar os 
meios aos fins ou como utilizar nossos poderes naturais na produção de um efeito qualquer. 
Seria o fim imediato de toda ação, assim como da maior parte da especulação. (HUME: 
p.35,36)

Ao admitir o hábito como o princípio que permite ao homem ultrapassar a 
experiência imediata e chegar ao conhecimento das questões de fato, Hume, no entanto, 
continua mantendo que a base da qual se parte nesse processo continua sendo um fato 
particular sempre presente aos sentidos ou à memória.

A concepção de hábito como um princípio que leva ao conhecimento de 
questões de fato conduz a outro conceito segundo Hume: o conceito de crença. A crença 
fortalece as conexões que foram derivadas do hábito e permite ao homem optar por 
determinadas expectativas quando, diante de um fato, lhe permite diferenciar aquilo 
que é considerado uma ficção da imaginação daquilo que é conhecimento de fato. 

[...] A imaginação dispõe à vontade de todas as idéias, pode uni-las, misturá-las e variá-las de 
todas as maneiras possíveis. Pode colocá-las, por assim dizer, diante de nossos olhos com suas 
verdadeiras cores, tal e qual como se verdadeiramente existissem. Mas como essa faculdade 
da imaginação nunca poderá alcançar por si mesma a crença, é evidente que a crença não 
consiste na natureza ou ordem peculiar de nossas idéias, mas no modo como são concebidas 
e no sentimento que despertam na mente. Confesso que é impossível explicar perfeitamente 
esse sentimento ou modo de concepção. Podemos fazer uso de palavras que expressem algo 
aproximado. Mas o seu nome verdadeiro e próprio, como já observamos, é crença, um termo 
que todos compreendem suficientemente na vida ordinária. E em filosofia não podemos fazer 
mais do que afirmar que a crença é algo sentido pela mente e que distingue as idéias nascidas 
do juízo das ficções da imaginação.Dá-lhes mais peso e influência, faz com que pareçam mais 
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importantes, impõe-nas ao intelecto e as converte em princípios determinantes de nossas 
ações”  (HUME: p.40). 

Essa breve passagem por Hume revela o hábito como princípio do 
entendimento humano.  Outros autores, afirmam que a lógica nada mais é do que 
uma grande tentativa de análise do processo de inferência. Para Hodges (1976, 13), a 
lógica pode ser definida como o estudo dos conjuntos consistentes de crenças. Outros 
afirmam que certos pensamentos (premissas) são associados a outros (conclusões) por 
meio de certos processos adotados (pela lógica), constituindo um estudo de argumentos 
válidos, sendo esses argumentos considerados como conjuntos finitos de sentenças, 
uma das quais é a conclusão e as demais premissas. Uma pessoa que apresenta ou 
aceita (crê) em um argumento dizemos que deduz (ou infere).sua conclusão a partir 
das premissas. 

Na visão de Hodges, a consistência que ele se refere reduz-se a uma 
compatibilidade de crenças. Em suma, um conjunto de crenças é consistente se as 
crenças são compatíveis umas com as outras.

Um possível leitor mais exigente poderá alegar que nas considerações feitas 
acima apenas substituímos o termo ‘consistentes’ por ‘compatíveis’ sem maiores 
considerações sobre os mesmos. Em nossa defesa podemos dizer, que, embora as 
críticas do possível leitor sejam plenamente justificadas, estamos ainda em nível 
intuitivo ou ingênuo e ainda sujeito às armadilhas da linguagem natural. Um tratamento 
mais rigoroso das noções acima introduzidas exige a elaboração de uma linguagem 
onde tais noções possam ser adequadamente tratadas. A elaboração de tais linguagens 
é uma das tarefas da lógica. É o que acontece com vários conceitos da lógica e da 
matemática. Para ficar restrito apenas com o conceito de Verdade, mais precisamente o 
de Verdade Lógico – depois de se debruçar milênios sobre ele somente nos anos 30 do 
século passado chegamos à conclusão de que ele não pode ser tratado adequadamente 
na linguagem natural, um dos mais importantes resultados de toda a história da lógica, 
monumental trabalho desenvolvido pelo lógico polonês Alfred Tarski.

Contudo, embora reconhecendo as suas limitações, devemos ainda permanecer 
no nível da linguagem natural por algum tempo. Aos poucos vamos construindo uma 
linguagem mais adequada nos nossos objetivos.

Uma pergunta que se nos apresenta na lógica de início é a seguinte. Há alguma 
lei acerca da maneira como as crenças são elaboradas?

Os lógicos tradicionais admitem que sim. A evidência nesta crença esta no 
título do livro de Port-Royal. La logique ou L’ Art de Penser4.   

∴
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E o que Peirce denomina fé do lógico. Peirce, assim como os lógicos de Port-
Royal afirmam que as crenças evoluem para um fim comum a todos os homens. Assim, 
um determinado hábito, considerado como determinante de uma inferência é correto 
(legítimo) se é de modo a obter certo resultado; é incorreto (ou ilegítimo) em caso 
contrário, justificando a existência da lógica. Esta, como a tal “Arte de Pensar” teria a 
função de elaborar as tais “Leis do Pensamento”. 

Naturalmente a lógica como hoje a entendemos sepultou todas as considerações 
acima as qualificando simplesmente como ingênuas e insustentáveis diante de sua 
evolução. Contudo essa discussão foge do escopo deste trabalho. Nosso trabalho 
restringe ao estudo do papel do hábito no âmbito da lógica de Peirce.

2. Hábito e Lógica
                Como é usual nos livros modernos, Peirce considerava como 

argumento um conjunto finito de sentenças sendo uma delas a conclusão e as demais 
premissas. O hábito nesse caso é constituído pelo uso de um conjunto de regras de 
inferência que nos permitem, no caso de argumentos legítimos, obter uma seqüência 
finita de sentenças, que é uma dedução de conclusão a partir das premissas. 

 Ainda na fase onde não fazia restrições ao tratamento algébrico dispensado 
à lógica, Peirce cria uma simbologia para especificar as diferentes situações citadas 
acima.

Assim, ele usava
P \  C                                                                                                                

                                                                       
Para indicar um argumento constituído para um conjunto finito P de premissas 

e conclusão C e P < C para indicar que C deriva do conjunto P, isto é, que o argumento 
é legítimo. Finalmente.

                 P <  C indica que C não deriva de P, ou seja, o argumento não é 
legítimo.

Apenas a título de observação podemos notar que o uso do traço superior na 
última expressão acima denota a influência de Boole que já o usava na sua álgebra das 
classes.

Sob essas concepções de hábito e da função do símbolo Peirce estabelece 
uma plêiade de notações para o tratamento de formas proposicionais da silogística 
aristotélica e outros aspectos da lógica, como podemos constatar pela leitura, entre 
outros, do artigo 

Para Peirce, a capacidade de elaborar inferência é a última das faculdades 
sobre a qual adquirimos um amplo domínio. Esse domínio não é um dom inato, mas 
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é o coroamento de um aprendizado longo e difícil. Esse fato já era conhecido pelos 
medievais que, seguindo os romanos5 estudava a lógica como a primeira disciplina 
após a gramática. No artigo a Fixação das Crenças, ele afirma que:

Objetivo de raciocinar é descobrir, a partir de considerações do que já 
Sabemos algo que não sabemos. Em conseqüência o raciocínio será procedente 

se for levado a efeito de tal forma que nos conduza de premissas verdadeiras a conclusão 
verdadeira, afastadas todas as outras possibilidades. Assim o problema é primeiramente 
factual e não intelectual.”

É interessante constatar também a função que Peirce atribui à dúvida.
“É um estado desagradável e incomodo de que lutamos por libertar-nos e 

passar ao estado de crença” 7.
Curiosamente podemos notar que Descartes que queria o homem duvidando 

de tudo observou que de uma coisa ele não seria capaz de duvidar – não teria como 
duvidar de que duvidava... Finalmente devemos constatar que nunca é demais ressaltar 
a importância do símbolo em todo esse processo. Embora Peirce reconheça a existência 
de raciocínios sem o uso de símbolos, depois de varias considerações ele conclui que

“Todo pensamento deve necessariamente ser elaborado com auxilio de 
símbolos” 8

  Em síntese, o hábito a crença o símbolo e a inferência constituem um dos 
fundamentos mais importante de toda obra de lógica Peirceana e, possivelmente, fora 
do âmbito dela. Ele próprio, segundo Don Robert9, julgava-se antes de tudo um lógic
o.                   
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Resumo: A junção da arte com o cotidiano favoreceu o surgimento de diversas 
considerações teóricas em busca de entendimento da nova proliferação sígnica da 
imagem na segunda metade do século XX. A arte tomava as mesmas proporções 
do desenvolvimento de sua cultura [americana], denominada por Jonathan 
Fineberg em “Art since 1940: Strategies of Being” (1996) de Landscape of Sign. 
Esse termo está associado à introdução de imagens do cotidiano, mudanças dos 
meios de comunicação de massa e à situação de uma nova América próspera 
a partir dos anos 1950. Este ensaio se propõe a uma análise sobre a arte desse 
período que se apropria de imagens desses meios, através de uma reflexão sobre 
o impacto do cotidiano e as sobras da sociedade de consumo que indicavam uma 
cultura de massa latente após a depressão que assolou a América nos anos 1930, 
seguida da Segunda Guerra Mundial. Mediante reflexões sobre os novos rumos 
dessa sociedade podemos verificar os novos caminhos pelos quais a arte trilharia, 
à luz da Semiótica.  
PALAVRAS-CHAVE: IMAGEM. ARTES VISUAIS. MEIOS DE 
COMUNICAÇÃO. SEMIóTICA. 

Abstract: The encounter of art with the everyday images favored the sprouting 
of diverse theoretical considerations in search of understanding of the new 
proliferation of all kind of images in the second half of the XX century. The art 
took the same proportions of the development of its culture [American], named by 
Jonathan Fineberg in “Art since 1940: Strategies of Being” (1996) of Landscape 
of Sign. That term is associated to the introduction of the images of everyday life, 
change and growth of modern mass-media techniques such as advertising and 
propaganda, and the new way by prosperous America started to be understood  
from the years 1950s on. This essay aims an analysis about the art of that period 
that appropriates of images of those mediums, through a reflection about the 
impact caused by the everyday life and consumer society`s excesses that started to 
grow after depression that devastated the America in the years 1930, followed by 
the Second World War. Through these conceptions, we will try to follow the new 
paths of art, through the light of the Semiotics.  
KEYWORDS: IMAGE. VISUAL ARTS. MASS COMMUNICATION . 
SEMIOTICS.

No período de transição entre o período formalista e o período pós-formalista, 
a arte surge patinando em terrenos escorregadios e de certa forma desligando-se do seu 
referencial tradicional. Era o momento em que a arte perdia o interesse pelas grandes 
narrativas, pelas grandes idéias e pela noção de grandes mestres. 

O cotidiano e as sobras da sociedade de consumo denunciavam uma sociedade 
que voltara a consumir, uma cultura de massa latente após a depressão que assolou a 
América nos anos 1930 seguida da Segunda Guerra Mundial. 
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Estar diante de reflexões sobre os novos rumos dessa sociedade era estar, 
ao mesmo tempo, tentando adivinhar os novos caminhos pelos quais a arte trilharia, 
e conseqüentemente tal abordagem trouxe dificuldades para os críticos de arte dessa 
época, sobretudo para o mais atuante deles, o americano Clement Greenberg. 

Assim, a arte que emergia no cenário artístico a partir da segunda metade do 
século XX foi denominada por Jonathan Finenberg (1996) de “Landscape of Sign” 
[Paisagem dos Signos], termo associado à introdução das imagens no cotidiano e às 
mudanças dos meios de comunicação.

Se, como nos afirma Lucia Santaella em “Linguagens Líquidas na Era da 
Mobilidade” (2007: 208), “os signos se multiplicam porque o real é inexaurível”, esse 
período passou a ser um dos mais profícuos nesse sentido, sobretudo pela proliferação 
sígnica televisiva, ao considerarmos que as informações começam a invadir o espaço 
privado do homem através da televisão - que chegou a superar a casa dos quarenta 
milhões de aparelhos -, número significante para chamar a atenção dos teóricos dessa 
área. E, pela primeira vez, um presidente [John F. Kennedy], segundo Finenberg 
(ibidem), aparece a milhões de famílias que depositavam confiança e credibilidade do 
conteúdo do que lhes era apresentado. 

A influência da televisão, portanto, passa a exercer um impacto na maneira 
pela qual as pessoas enxergam o mundo; como o deslocamento da imagem dos meios 
de comunicação para qualquer tipo de espaço, lugar e tempo, fez com que essas 
imagens dessem uma noção de estarem permeando, flutuando em espaços diversos, 
especialmente e mais firmemente na mente das pessoas como se fossem partes de um 
quebra-cabeça permutável. 

Conseqüentemente, como a arte acompanha o desenvolvimento de seu 
próprio tempo, os artistas interessados nessa nova transformação cultural, criam novos 
meios de representar uma paisagem carregada de imagem de consumo. Para Finenberg 
(ibidem), a mudança do existencialismo na arte para um foco na Semiótica na obra de 
vários artistas dos anos 1960 foi inseparável da nova e complexa realidade social e 
política dessa década. Escritores como Lawrence Alloway e John McHale, juntamente 
a artistas e arquitetos eminentes tiveram uma participação marcante nas discussões 
sobre essa nova visão signica da arte. 

Lucia Santaella no seu livro intitulado “Por que as comunicações e as artes 
estão convergindo?” (2005: 72) descreve como os meios de comunicação de massa e 
os meios de produção artística se influenciam entre si, ou seja, se hibridizam. 

Por exemplo, o cinema mistura som, imagem, diálogos e figurinos. Isso leva à 
facilitação da comunicação ao se reforçar o significado através de uma relação 
intersemiótica. As “belas artes”, ou seja, a pintura, a escultura e a música, 
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foram se transformando e perdendo seu caráter de pureza, ao incorporarem 
máquinas reprodutoras de linguagem e ao utilizar dispositivos tecnológicos 
de produção. Esse uso em comum dos meios de produção entre os meios de 
comunicação e os meios artísticos deve-se em grande medida à apropriação 
pelos indivíduos dos dispositivos tecnológicos da cultura das mídias, bastante 
diferente da lógica da comunicação de massa. O acesso facilitado a esses 
equipamentos deu origem à novas formas de arte tecnológica, inaugurando uma 
nova cepa nas artes, as quais, através do experimentalismo, foram moldando 
um novo olhar artístico, mais identificado com a contemporaneidade.

Paisagem das mídias
Este ensaio tem em vista propor algumas relexões sobre o encontro da arte 

com os meios de comunicação, como eles se relacionaram, através da semiótica e 
do conceito de hábito de Charles Sanders Peirce. Contudo, o objeto de indagação 
certamente não nos levará a respostas exatas, senão apontará para outras questões, 
dentro de um processo argumentativo.

Diferentemente da arte até então conhecida por meio da pintura, da escultura, 
da fotografia etc., que representava um mundo exterior ou o mundo interior do artista, 
estamos diante de uma arte com fortes similaridades com imagens dos meios da 
comunicação. 

Alguns artistas sentiam que não era mais suficiente dirigir sua psicologia 
pessoal para a arte e tornaram-se obcecados com a forma e a linguagem própria da 
criação que conjugava na maneira pela qual a América havia se tornado uma cultura 
visual. 

O termo “The media landscape”, de acordo com Kristine Stiles (1996), 
refere-se ao espaço urbano moderno transformado pela denominada “coca-colonizing 
US mediatization”, uma idéia de uma nova “paisagem”, um ambiente crescentemente 
dominado por outdoors e propaganda. Um espaço onde  publicidade, notícia, ficção 
cientifica, história em quadrinhos, revistas, comédias, televisão, cinema, filmes e 
celebridades haviam transformado uma sociedade baseada no fazer e produzir coisas 
para uma sociedade focada ou voltada para o consumo de imagens e informação. 

Com o mesmo entendimento, John McHale, no seu artigo “The Fine Arts in 
The Mass Media” (1959), já expressava o desejo de artistas e intelectuais no início 
desse período:

A transmissão, aplicação e transformação das artes plásticas agora transmitidas dentro de uma 
pluralidade de mensagens e inseridas em diferentes vocabulários culturais são meramente 
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parte do processo de difusão da vida cultural, que agora ocorre numa variedade de meios sem 
precedentes (McHale apud Stiles, 1996:282).

A análise de Mc Hale mostra a estreita relação entre a cultura popular e as 
artes plásticas, que passou a ser denominada “Material and Everyday Culture”. 

De acordo com Lucia Santaella no livro de sua autoria “Culturas e Artes do 
Pós-Humano: Da Cultura das Mídias à Cibercultura” (2003a) “até meados do século 
XIX, dois tipos de cultura se delineavam nas sociedades ocidentais: de um lado, a 
cultura erudita, das elites; e de outro lado, a cultura popular, produzida no seio das 
classes dominadas”. 

O advento da cultura de massas a partir da explosão dos meios de reprodução técnico-
industriais – jornal, foto, cinema -, seguida da onipresença dos meios eletrônicos de difusão – 
rádio e televisão -, produziu um impacto até hoje, atordoante radical dessa cultura (Santaella, 
2003a: 52-55).

Sendo o principal centro das artes desde 1930, a cidade de Nova Iorque dos 
anos 1960 teve como um dos focos o incentivo ao crescimento industrial, tecnológico 
e da sociedade de consumo com a ajuda dos meios de comunicação. As propagandas 
eletrônicas, luminosos de gás néon, fast foods etc. The smile known around the world 
[o palhaço feliz], símbolo da Mc Donald, apareceu na TV em 1963, bem como astros 
de Holywood, comidas enlatadas, todas as partes de uma rede semiótica que em muito 
interessou aos artistas da Pop Art. 

Vale ressaltar que essa nova forma de ver o progresso econômico estava 
associada a um acompanhamento estreito com os princípios estéticos dos produtos, por 
meio do design - gráfico e industrial. Portanto, a valorização da mídia estava associada 
ao estudo dos signos, e a explosão imagética não foram ocorrências arbitrárias.  

Nas artes plásticas quem mais desfrutou desse período por conhecer, 
exatamente, do que se tratava, ou seja, a linguagem dos meios gráficos e da publicidade 
foi o artista americano Andy Warhol, considerado por vários teóricos como produto 
desse meio. 

 Robert Hughes (ibidem: 49) associa Warhol ao mito de Narciso, ao 
dizer que: 

O garoto de classe média que gastou muitas horas olhando para o azul anestesicamente 
resplandecente da tela de TV, como Narciso no seu lago, entendeu que o momento cultural 
dos meados dos anos 1960 favorecia um caminhar pelo vazio ambulante. A televisão estava 
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produzindo um efeito cultural sem emoção, portanto, foi nesse cenário que Warhol tornou-se 
o herói da falta de emoção.

Tendo crescido num ambiente da classe trabalhadora, onde a televisão exerce 
um poder de transmissão de informação, sobretudo de entretenimento, o vocabulário 
dessa máquina lhe era familiar, e Warhol dominava tanto a parte de design gráfico 
como de técnica de embalagem. 

Durante a Pop Art, a vanguarda era uma idéia e realidade cultural, conforme 
nos afirma Hughes (ibidem: 53); de fato nessa época a vanguarda estava perdendo 
espaço no cenário artístico, provocado pelo crescimento do mercado financeiro, bem 
como pela total conversão do público da classe média. 

Carlin e Fineberg no livro intitulado “Imagining America: Icons of 20th 
Century American Art” (2005) apresenta valiosas e expressivas definições sobre 
alguns artistas, conhecidos como “society’s independent conscience,” que retrataram, 
visualmente, e artisticamente, as principais mudanças que deram uma nova forma à 
vida americana, através de idéias de escritores, como Emerson, Pynchon e McLuhan.  

Essa linguagem visual acompanhava os signos presentes na cultura 
contemporânea, misturando-se aos mais tradicionais. Uma crítica irônica dando um 
novo espaço às histórias de quadrinhos, personagens de Hollywood, Disneylandia, 
entre outros. 

Entretanto, a ênfase na interação entre o artista e a sociedade não interessou 
a todos de uma forma mais abrangente, em função de certa escassez de julgamentos 
críticos que decepcionaram leitores mais interessados no mérito estético. Nesse sentido, 
Carlin e Fineberg buscam fornecer algumas considerações a esse assunto, afirmando 
que a conexão mais próxima entre o público e o aparentemente desprendido e distante 
mundo de leitores de arte estaria mais interessada em assistir filmes em televisão. 

Esse período, segundo John Carlin, está dividido em três tópicos: a natureza 
e os meios pelos quais diversos criadores reagiram à transformação da paisagem 
[landscape], do pastoral ao industrial; como os artistas Thomas Eakins e Jackson 
Pollock demonstraram uma perpétua inclinação para reinventar tanto a identidade 
pessoal como a nacional; e os meios pelos quais artistas chaves desse período, a 
exemplo de Stuart Davis, Andy Warhol e posteriormente Jean-Michel Basquiat nos 
ensinaram a entender a cultura e meios populares num nível mais aprofundado.

A Pop Art não esgota nem estanca esse processo de transposição de imagens 
dos meios de comunicação para a arte, mas, sobretudo, injeta nos artistas uma maior 
consciência dos objetos que permeiam o seu cotidiano, seja na linguagem escrita, seja 
na mídia televisiva e mais tarde na mídia digital. 
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Provavelmente, nesse período inicial, nenhum outro país tinha a possibilidade 
de confrontar ou muito menos compartilhar desse processo de intercâmbio de idéias 
das áreas de comunicação e arte, tendo em vista a situação de poder econômico e 
financeiro que fazia com que a América liderasse o mercado mundial. Sem falar do 
número de artistas de outros continentes que havia imigrado para Nova Iorque, fugindo 
da perseguição nazista e da Segunda Guerra Mundial.

No Catálogo da Exposição denominada “Image World: Art and Media 
Culture”, realizada no Whitney Museum, em 1989, um anúncio exposto na entrada 
enumerava os seguintes dados:

This morning 260,000 billboards will line the roads to work, this afternoon, 11,520 newspapers 
and 11,556 periodicals will be available for sale. And when the sun sets again, 21,689 theaters 
and 1,548 drive-ins will project movies; 27,000 video outlets will rent tapes; 162 million 
television sets will each play for 7 hours: and 41 million photographs will have been taken. 
Tomorrow, there will be more (Heiferman apud Sandler, 1996: 320).

Marvin Hierferman, um dos curadores dessa exposição, comentou que os 
artistas se confrontavam no seu dia a dia com um amontoado de imagens e tinham que 
lidar com esse fato. 

Igualmente, Lucia Santaella em “O que é semiótica” (1998) tece considerações 
sobre este assunto ao informar que:

De dois anos para cá (pós-revolução industrial), as invenções de máquinas capazes de 
produzir, armazenar e difundir linguagens (a fotografia, o cinema, os meios de impressão 
gráfica, o rádio, a TV, as fitas magnéticas etc.) povoaram nosso cotidiano com mensagens e 
informações que nos espreitam e nos esperam (Santaella,1998:12).

Tudo isso nos diz que estamos diante de um período permeado por signos, 
seja no cotidiano, seja nas artes. Contudo ao atentarmos para esse fato, devemos nos 
voltar para o paradigma desse encontro, arte e cotidiano, mais especificamente o que 
podemos considerar como estética da marca. 

Quando nos referimos à arte e paisagem, a primeira noção que nos aparece é 
a pintura, uma representação pictórica de campos, um recorte da natureza, gênero de 
pintura do Romantismo. Contudo, diferentemente, agora estamos diante de outro tipo 
de paisagem, assim denominada por esses autores acima mencionados, paisagem de 
signos. 

Tudo nos leva a crer que houve uma mudança cultural, onde o progresso 
trouxe consigo novas terminologias, e com isso, as conseqüências do progresso também 
alcançaram as artes.
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Esse novo Narciso, considerado por Robert Hughes (ibidem: 49) como aquele 
que já não olha para seu lago, mas para “o azul anestesicamente resplandecente da tela 
de TV”, é fruto de um aparelho que produz “um efeito cultural sem emoção”. Talvez, 
nessa sua fala, Hughes esteja se referindo à mudança que passamos a observar de 
classes de signos na arte.

Ora, se um signo tem a intenção de representar um objeto [ou partes dele] 
através da mediação de um signo entre um objeto dinâmico e um interpretante final, 
nas artes visuais podemos ilustrar isso a partir de qualidades, próprias da categoria da 
Primeiridade. Isto é, sensação provocada pelas cores, pelas formas, textura etc. e nesse 
caso o signo da pintura, em princípio, são essas qualidades, o ícone. 

Todavia essa arte que surge carregada de signos híbridos é, ao mesmo tempo, 
uma arte que mistura suas qualidades de sensações da categoria de Primeiridade com 
signos indiciais e simbólicos que revelam o comportamento de uma cultura. 

De acordo com Santaella (2000: 150) “as obras de arte não são apenas 
ambíguas encarnações de qualidades e sentimentos, mas formas de sabedoria, de um 
tipo em que convida a razão a se integrar ludicamente ao sentir”. São elas, as obras de 
arte, a pintura, a música, a poesia, a literatura, que enchem de prazer estético tanto o 
artista e escritores, como aos que as apreendem com todos os seus sentidos. Trata-se, 
por conseguinte de um hábito estético, de sentimento.

Se por um lado a mudança de hábito nas artes se dá por meio da experiência 
estética, da qualidade de sentimentos, nos meios de comunicação, esse hábito é 
perseguido pela mudança de comportamento do homem na sociedade em que ele vive, 
que envolve, também, o hábito do consumo. Os signos crescem, e na medida em que 
eles alcançam a categoria da terceiridade, do conhecimento, inteligibilidade, ele está 
no processo de semiose, de crescimento, para gerar novos signos.

A noção peirceana de signo na relação triádica: signo-objeto-interpretante, 
uma relação também denominada de semiose “pode ser considerada como sinônimo 
de inteligência, continuidade, crescimento e vida” (Santaella e Nöth, 2004:157).

Assim como Peirce, Borges (apud Santaella, 2000: 180 - 181), em outras 
palavras, descreve o prazer estético:

Música, os estados de felicidade, a mitologia, as cores trabalhadas pelo tempo, certos 
crepúsculos e certos lugares querem nos dizer algo, ou disseram algo que não deveríamos ter 
perdido, ou então para dizer algo, esta iminência de revelação, que não se produz, é, talvez, o 
fato estético. Foi isso o que sempre ensinei, limitando-me ao fato estético, que não pode ser 
coisa de definição. O fato estético é algo tão evidente, imediato e indefinível quanto o amor, 
o gosto da fruta, a água. Sentimos a poesia como sentimos a presença de uma mulher, uma 
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montanha, ou uma baía. Se ela é sentido de imediato, por que diluí-la em outras palavras, que 
certamente serão mais frágeis do que nossos sentimentos?

O prazer estético à luz desses teóricos tem um significado especial; é um 
sentimento que possui um continuum e visa atingir um ideal; gera hábitos, comunhão 
de pensamento, aprendizado e conhecimento, conceito que não pode ser aplicado 
indeterminadamente a qualquer tipo de arte. 

Jacques Maritain (apud Santaella, 2000: 34) partilha com as reflexões 
decorridas sobre esse prazer estético, ao imprimir suas idéias no pequeno trecho 
abaixo:

O belo é que dá alegria, não qualquer alegria, mas alegria no conhecimento; não na alegria 
peculiar do ato de conhecimento, mas uma alegria super abundante, extrapolada. Se algo 
exalta e delicia a alma pelo simples fato de ser achado na intuição da alma, é bom de ser 
apreendido, é belo. A beleza é essencialmente o objeto de inteligência, pois o que conhece, 
no pleno sentido da palavra, é a mente. Apenas ela aberta para a infinitude do ser. (...) O 
belo se relaciona à visão e audição entre todos os sentidos porque esses dois são máxima 
cognoscitiva. (...) O belo conatural ao homem é aquele que vem dedicar a alma através dos 
sentidos e suas intuições. Esse também é o belo particular de nossa arte que trabalha sobre 
uma matéria sensível para o paraíso terrestre, porque restaura, por um breve momento, a paz 
simultânea e a delícia da mente e dos sentidos (Maritain apud Santaella, 2000: 34).

Conforme as considerações supracitadas, o prazer estético para Peirce e para 
os teóricos que compartilham de sua filosofia é pura sensação de qualidades. Então 
como podemos definir entre essa qualidade presente nas artes visuais e nas imagens 
dos meios de comunicação?

Retomando as considerações de Santaella, presentes em “Por que as 
comunicações e as artes estão convergindo?” (2005), a Pop Art não está preocupada 
com a representação da natureza, mas da realidade urbana. A arte propõe relações de 
ambigüidade com a cultura de massas, uma celebração d a cultura americana, mas, ao 
mesmo tempo, um tom crítico ao crescente consumo. Para essa autora, não se trata 
de uma mera apropriação de imagens e objetos do cotidiano, mas de uma tradução 
semiótica, um tipo de recontextualizar. 

As relações dicotômicas entre arte maior e arte menor, presentes no mundo 
da cultura por vários séculos, que excluía todas as práticas que não fossem pintura 
e escultura, bem como os materiais tradicionais, lógicos, nos leva a refletir e ver a 
arte contemporânea por outros ângulos. Santaella (ibidem) propõe novas estéticas e 
novas críticas, capazes de romper as barreiras entre ciência e arte, arte e comunicação. 
Contudo, sabemos, que quando estamos falando sobre arte, estamos sempre diante 
de discussões polêmicas, calorosas, enigmáticas. E por mais que nos aprofundemos 
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em teorias de diversos períodos, sempre retomamos à principal questão: o que é arte? 
Sobretudo nas sociedades ocidentais.

Isto é real ou é arte? 
Arthur Danto, ao se esbarrar, literalmente, com a obra de Andy Warhol 

intitulada “Brillo Box”, exposta na Galeria Stable, em Nova Iorque, em 1964, tal foi a 
sua surpresa ao saber que não se tratava de caixas de sabão da marca Brillo, que passou 
a se especializar na crítica da “marca do real”, que naquela época estava presente na 
Pop Art. 

Esse episódio foi tratado em seu primeiro livro intitulado “Transfiguration 
of Common Place” [Transfiguração do Lugar Comum] (1990:57), ao mostrar como a 
arte dos anos 1960 apresentava um paroxismo de estilos, voltada para as “meras coisas 
reais”. E ao usar seu exemplo preferido a “Caixa Brillo”, de Andy Warhol, Danto afirma 
que a apreensão dessas obras que apresentam objetos do cotidiano como arte depende 
do interpretante um grau de entendimento para distingui-los,  requer algo que o 
olho não pode menosprezar; a atmosfera de uma teoria da arte, um conhecimento da 
história da arte: o mundo da arte. 

Os artistas Pop reproduziram objetos industrializados laboriosamente à mão. 
Mas a diferença existente entre a arte e o objeto do cotidiano postulada por Danto não 
consiste apenas no artesanal. 

O que faz com que algo seja arte? 
Uma das respostas mais assertivas de Danto é a transfiguração do lugar 

comum. Mesmo que as Caixas de Brillo de Andy Warhol fossem feitas do mesmo 
material continuariam sendo diferentes do objeto sabão, pelo simples fato de estarem 
expostas na galeria, enquanto as caixas de sabão vão estar sempre em outro espaço. 

Um dos principais impulsos nas artes contemporâneas passa, então, a ser 
a transferência de significado provocado pelo deslocamento constante do signo do 
espaço, da matéria, da imagem e dos objetos da vida cotidiana para o mundo da arte, 
celebrando o rompimento da autoridade e homogeneidade das técnicas e materiais 
tradicionais. 

Para Danto, o mundo do cotidiano, assim como o mundo da arte, deve estar 
pronto para receber novas coisas, novas nomenclaturas, mudar hábitos, romper com 
eles, criar novos conhecimentos, pois, esse é o papel da teoria da arte, tornar o mundo 
da arte possível.

Portanto, as “Caixas de Brillo” talvez possam fazer com que nós pensemos 
sobre nossa própria revelação assim como alguma outra coisa, senão as mesmas já 
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estabelecidas, e como isso, possamos através da arte mudar nossos hábitos, de uma 
maneira mais ampla, senão o hábito puramente estético. 
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Resumo: O propósito deste artigo é apresentar, em linhas gerais, resultados da 
investigação em realização, “Anúncios publicitários/contexto urbano: que relação 
é essa, afinal?”, que se inicia com o estudo da relação entre contexto urbano e 
publicidade de rua, na cidade de São Paulo (SP-Brasil), antes e depois da Lei 
“Cidade Limpa” (Lei nº 14.223, aprovada em 26 de setembro de 2006 e em 
aplicação) e se amplia a outros contextos urbanos, as cidades alemãs de Frankfurt, 
Kassel e Berlim. São objetivos gerais desta investigação: 1. desenvolver aspectos 
teóricos sobre comunicação visual e 2.refletir sobre o contexto urbano como 
um sistema de comunicação em contextos culturais diferenciados, enquanto os 
objetivos específicos são os seguintes: 1. refletir sobre processos de significação que 
se dá em meio a mistura sígnica, de elementos do contexto urbano e da publicidade 
de rua; 2. propor, em linhas gerais, características vinculadas às qualidades da 
forma de elementos do contexto urbano para a elaboração de peças destinadas à 
publicidade de rua; 3. propor, em linhas gerais, aspectos que possibilitam o diálogo 
entre as mensagens veiculadas nas peças publicitárias de rua e o contexto urbano 
e 4. explorar as possibilidades de disposição de anúncios publicitários de acordo 
recortes do contexto urbano. Assim, se tenta comprovar a hipótese de que os 
sistemas de signos, o contexto urbano e a publicidade de rua podem constituir um 
conjunto e alcançar a funcionalidade se os anúncios publicitários forem tratados 
como elementos do contexto urbano, tanto no seu processo de produção como 
na sua disposição no contexto urbano, sendo que as hipóteses auxiliares são as 
seguintes: a) no processo de produção e de distribuição dos anúncios publicitários 
pelo contexto urbano deve-se observar aspectos das qualidades da forma e b) na 
elaboração da mensagem veiculada, o contexto urbano ou um recorte deste (limitado 
ao local ocupado pela peça) e a mensagem propriamente dita devem estabelecer 
uma espécie de “jogo”, ou seja, devem dialogar por meio dos aspectos qualitativos 
da cor, da luz e das texturas. O percurso metodológico que toma os dois sistemas de 
signos, segundo a semiótica peirceana, se dá com coleta de dados e análises desses 
- registros fotográficos envolvendo a publicidade de rua em São Paulo (antes e 
depois da Lei Cidade Limpa) e nas cidades alemãs de Frankfurt, Kassel e Berlim-
, e tenta comprovar a hipótese fundamentando-se, principalmente, em idéias de 
Ferrara e Lynch, sobre contexto urbano; de Legorreta, sobre a educação do olhar 
para a arquitetura; de Baudrillard sobre publicidade, notadamente, o conceito de 
funcionalidade, bem como se fundamentando também em “A Lei da Mente” de 
Charles Sanders Peirce. A relevância desta investigação está na possibilidade de 
que os resultados sejam gerais, relevantes para múltiplos contextos urbanos e 
múltiplos contextos culturais, e por considerar que tais estudos são pertinentes aos 
profissionais da comunicação.
PALAVRAS-CHAVE: PUBLICIDADE DE RUA. CONTEXTO URBANO. 
SISTEMAS DE SIGNOS.

Title: Advertising/Urban Context: That Relation Is This, After All?
Abstract: It is intended in this paper to present, in general terms, results of the 
research that is in development, “Advertising/Urban Context: that relation is this, 
after all?” that it is started with studies about the relation among urban context 
and advertising (public announcement spread in the public places) in São Paulo 
City (SP/Brazil), before and after the Law “Clean City” to come into force (Law 
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nº 14.223, September, 26, 2006), and that is extended to 
others urban contexts, as Frankfurt, Kassel and Berlin, 
in Germany. Are general objectives this research the 
following: 1. to develop theorist aspects about visual 
communication and  2. to think about urban contexts as 
systems of the signs in different cultural contexts and the 
specifics objectives are: 1. to think about signification 
processes that is made by the mixture with elements of 
the urban context and of the advertising, 2. to suggest, 
in general terms, aspects that to refer to qualities of 
the shape of the elements of the urban context to the 
elaboration of the pieces of advertising, 3. to suggest, 
in general terms, aspects that to become possible the 
dialogue among the messages that the advertising 
pieces transmit and the urban context and 4. to explore 
the possibilities of disposition of advertising pieces in 
according to one part of the urban context. Then, it is 
tried to prove the hypothesis that the systems of the signs, 
the urban context and the advertising can constitute one 
assemblage and get to the functionality if the advertising was took as element of 
the urban context, in the production process as to the arrangement in the urban 
context, and also to prove the auxiliaries hypothesis that are: a) in the elaboration 
and disposition the advertising to the urban context it could observe aspects the 
qualities of the shape and b) in the elaboration of the transmited messages, the 
urban context or part of this (neighborhood of the piece) and the message must 
dialogue with the urban context inventing  one play with its by qualitative aspects 
of the color, light and texture. The methodological way that takes both systems of 
signs, in according to semiotic of the Charles Sanders Peirce, it do with selection of 
dates and analyses of these –  photographs in São Paulo City (before and after the 
Law “Clean City”) and in the others germans cities, Frankfurt, Kassel and Berlin 
– and to try to prove the hypothesis basing, mainly, 
in Ferrara and Lynch’ ideas, about urban context; in 
Legorreta, about the education of the way of seeing the 
architecture; in Baudrillard, about advertising, mainly, 
the concept of the functionality, as “The Law of the 
Mind” of Peirce. The relevance of this research is in the 
possibility that the results will be generals, relevant to 
different urban contexts and different cultural contexts 
and to consider that theses studies are concerning to 
the communication.
KEYWORDS: ADVERTISING. URBAN CONTEXT. 
SYSTEM OF THE SIGNS. 

1. Sobre o projeto de pesquisa
O propósito deste artigo é relatar resultados da 

pesquisa em desenvolvimento, cujo tema é a relação 
entre contexto urbano e publicidade de rua, que se inicia 
contemplando a cidade de São Paulo (SP-Brasil), antes 
e depois da Lei “Cidade Limpa”2, e se amplia a outros contextos urbanos, as cidades 
alemãs de Frankfurt, Kassel e Berlim. 

Figura 1

Figura 2
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A poluição visual, que há muito 
compunha o cenário da cidade de São 
Paulo, parece fadada a um fim...Ela 
era dominante no período anterior à lei 
mencionada. Os recortes do contexto 
urbano, apresentados pelas fotografias 
– registros fotográficos realizados em 
dezembro de 2006 (fig. 1, fig. 2, fig. 3, 
fig. 4 e fig. 5)3-, permitem visualizar 

a publicidade de rua em meio ao contexto urbano em São Paulo. A mistura desses 
dois sistemas de signos: a publicidade de rua constituída por cartazes, manchetes, 
luminosos, fotos, quadrinhos, informação, outdoors e o contexto urbano, constituído 
pelas ruas, praças, avenidas, passeios, casas ou prédios, é parte da paisagem urbana4, 
tal como se definiu na lei mencionada.

Alguns anúncios, excessivamente coloridos, escondem parcialmente a 
fachada de edifícios (figura 1); outdoors, entre os edifícios, se lançam ao usuário 

movente como manchas coloridas 
(figura 2); uma trama de fios envolve 
prazeres diferenciados sugeridos pelas 
mensagens veiculadas nos outdoors que 
se estendem do chão ao céu (figura 3); 
caminhos alternativos, que permitem 
escapar da cidade, se projetam ao 
usuário movente (figuras 4 e 5).Uma 

leitura da cidade de São Paulo – o contexto 
urbano em meio a tantos anúncios publicitários – é uma 
primeira tarefa que se propõe.

Tomemos como exemplo as possíveis interpretações 
do usuário que se locomove pelo Elevado Presidente Costa 
e Silva (Minhocão), repleto de outdoors, diante do exibido 
pela figura 4. Ao se locomover pela via elevada, num 
determinado ponto o caminho se bifurca, dando ao leitor 
a possibilidade de escolher entre caminhar pela própria via 
ou viajar pela “via mar”, o caminho que o leva ao mar. O 
efeito que pode prevalecer, os vinculados à qualidade do 
azul, pode deixá-lo em estado de consciência tênue. Assim 

Figura 3

Figura 4

Figura 5
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ele “desaparece” da cidade ao se perder nas qualidades 
de sentimento, qualidade que o “azul” propicia.  
    

Por outro lado, o outdoor, por estar nas 
margens do “Minhocão”, se lança no campo visual do 
usuário de modo brusco. Não permite que ele desvie o 
olhar, que pode ser fisgado pelo ponto branco, no lado 
direito e, então, o usuário, muito rapidamente, percebe 
uma sandália. Mas uma sandália qualquer... É possível que ele 
não veja a que sandália especificamente a 
peça se reporta. Há possibilidade também 
do usuário descansar o olhar na peça, em 
caso de tráfego lento sobre a via. Então, a 
leitura por ele empreendida pode ser mais 
aprofundada, ou seja, ele pode chegar 
a algum tipo de generalização sobre o 
produto.

Ao se considerar que o primeiro 
ou o segundo momentos ocorriam com 
maior freqüência, então, o processo comunicativo envolvendo o usuário da cidade 
e o outdoor poderia sofrer prejuízos. O olhar que o usuário lançaria para a cidade é 
roubado. 

E que cidade virá ou veio à tona com a “Lei Cidade Limpa”? A possibilidade 
de contemplar o contexto urbano permitirá a construção de um novo lugar e um novo 
espaço para o usuário. Aqui cabe uma segunda tarefa, a leitura da cidade que emergiu. 
Ao se mencionar o olhar contemplativo não se reporta ao que fisga o olhar do usuário...
nos outdoors, figuras 4 e 5, por exemplo, que o retira da cidade, que o faz vagar...sem 
lugar. O olhar contemplativo que interessa é o que faz o usuário navegar por um certo 
cenário, uma fatia da paisagem urbana, que o envolve com a cidade, que lhe dá um 
lugar. 

Mas em que medida os anúncios publicitários podem fazer parte da paisagem 
urbana sem molestar o contexto urbano? Afinal, como os prédios, as praças, os 
monumentos etc. podem conviver com os anúncios publicitários? A publicidade de 
rua deve ser eliminada da cidade ou há possibilidade de se estabelecer uma relação 
adequada entre esses dois sistemas de signos, de modo que a cidade não se torne 
invisível e o usuário elidido?

Figura 6

Figura 7
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Assim, a investigação se dará norteada pela tentativa de comprovar a seguinte 
hipótese: Os sistemas de signos, o contexto urbano e a publicidade de rua podem 
constituir um conjunto e alcançar a funcionalidade se os anúncios publicitários forem 
tratados como elementos do contexto urbano, tanto no seu processo de produção 
como na sua distribuição no contexto urbano. Tal hipótese conta com duas hipóteses 
auxiliares, que são as seguintes: 1.No processo de produção e de distribuição dos 
anúncios publicitários pela paisagem urbana devem-se observar, na medida do possível, 
aspectos das qualidades da forma e 2. No processo de elaboração da mensagem 
veiculada, o contexto urbano ou um recorte deste (limitado ao local ocupado pela 
peça) e a mensagem propriamente dita devem estabelecer uma espécie de “jogo”, ou 
seja, a mensagem deve dialogar com o contexto urbano por meio de aspectos de cor, 
luz e texturas.

O percurso de comprovação ou não da hipótese traz a possibilidade de 
se alcançar os seguintes objetivos gerais: 1.Desenvolver aspectos teóricos sobre 
comunicação visual e 2.Refletir sobre a paisagem urbana como sistema de comunicação 
em contextos culturais diferenciados, bem como os seguintes objetivos específicos:1. 
Refletir sobre processos de significação na paisagem urbana, em meio a uma mistura 
sígnica; 2. propor, em linhas gerais, características vinculadas às qualidades da forma 
de elementos do contexto urbano para a elaboração de peças destinadas à publicidade 
de rua; 3. propor, em linhas gerais, aspectos que possibilitem o diálogo das mensagens 
como o contexto urbano e 4. explorar as possibilidades de distribuição de anúncios 
publicitários para recortes do contexto urbano.

A investigação se dará em três etapas. Na primeira etapa se realizou uma 
leitura da cidade, via análises de recortes da paisagem urbana - os recortes fotográficos 
(300 fotos que contemplam vários pontos da cidade, em 9 de dezembro de 2006) -, 
com o propósito de refletir sobre os processos de significação que advém da mistura 
sígnica a que o usuário está exposto. Supondo que o contexto urbano de São Paulo 
se modificasse após algum tempo após a vigência da lei, a partir de novos recortes 
fotográficos (que se realizou em maio de 2008), propõe-se inventariar sobre os 
processos de significação que então podem se dar. Na terceira etapa, que envolve a 
coleta de dados em Berlim, Kassel e Frankfurt, seguidos de análise, se explicitará 
aspectos do processo de produção em publicidade que embora vinculados ao design 
urbano de diferentes contextos culturais, sejam ainda independente deles.

A fundamentação teórica, como um mosaico de textos, se construirá, 
principalmente, com idéias de Ferrara e Lynch, sobre contexto urbano; de Legorreta, 
sobre a educação do olhar para a arquitetura; de Baudrillard sobre publicidade, 
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notadamente, o conceito de funcionalidade, bem como 
com a “A Lei da Mente” de Charles Sanders Peirce. 

A publicidade de rua e o contexto urbano 
serão interpretados, como sistemas de signos, à luz da 
semiótica peirceana. A cidade será tomada como um 
processo contextual onde tudo é signo, linguagem. 
Ruas, avenidas, praças, monumentos, edificações 
configuram-se como uma unidade sígnica que informa 
sobre seu próprio objeto: isto é, o contexto. A poluição 
visual, aqui atribuída, em parte, ao excesso de anúncios 
publicitários espalhados no que se denominou contexto 
urbano, esconde a cidade. A cidade está, em parte, invisível, 
uma vez que ela aparece ao usuário – um leitor de signos - 
como uma colagem, como signo intratextual.  

Há de se questionar também sobre a função da 
publicidade, bem como da função desta no contexto urbano. 
Baudrillard (2004) tratou os objetos que nos cercam como 
instrumento e como signo. Ele enfatizou relações que se 
travam entre as pessoas e os objetos, bem como as condutas e 
as relações humanas que advém desta interação. Tais estudos 
culminaram na definição de funcionalidade, conceito sobre 
o qual repousa o sistema dos objetos. A migração do conceito de funcionalidade para 
o contexto urbano pode se justificar pelo fato de que toda relação, de acordo com 
Baudrillard, que se estabelece entre duas coisas (entre os objetos que o compõem ou 
entre os objetos e as pessoas que deles se valem) criam vínculos de alguma ordem que 
são expressos sob forma sígnica, ou como linguagem. 

 A fundamentação teórica se espalha à medida que apresentarmos 
resultados da investigação, cuja relevância se deve ao fato de que os resultados 
esperados sejam gerais, relevantes para múltiplos contextos urbanos e múltiplos 
contextos culturais, bem como por considerar que tais estudos são pertinentes aos 
profissionais da comunicação, principalmente aos profissionais que se dedicam à 
comunicação visual.

2. A cidade que emerge...
A cidade de São Paulo reage à Lei “Cidade Limpa”5. As primeiras respostas 

aparecem na região de comércio de luxo, nos Jardins, principalmente ao redor da 
Rua Oscar Freire. Elas valorizam a arquitetura dos prédios, em lugar da programação 

Figura 8

Figura 9
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visual. As cores e padronizações visuais começaram a migrar para as ruas de comércio 
popular, no eixo da Rua 25 de Março (figura 6). O verde ressurge nas avenidas marginais 
(figura 7) e os edifícios no Elevado Costa e Silva (figura 8). 

A retirada ou adequação de anúncios em fachadas e estabelecimentos 
comerciais desvelou a cidade. Os grandes bancos de varejo adaptaram as suas fachadas 
com cores fortes e associadas às suas marcas. As transformações, no entanto, parecem 
trazer um novo tipo de poluição para a cidade. Há lojistas pintando fachadas de maneira 
tosca, o que pode ser tão nefasto quanto os outdoors e alguns locais pode-se dizer que 
a lei fez a cidade “descamar” (figura 9), ou seja, se descortinou um cenário sujo e 
malcuidado. Afinal, a cidade parece agradável aos olhos de seus moradores?

    Por outro lado, as empresas de impressões em grandes formatos e mídia 
exterior  buscam alternativas aos outdoors e grandes banners de edifícios. Alguns nichos 
do mercado publicitário, cientes de que devem se adequar às mudanças, investem em 
novas tecnologias, como sinalização de interiores (mídias indoor) ou mesmo peças de 
sinalização externa diferenciadas. Assim há uma preocupação com a criação de novos 
formatos de peças publicitárias, notadamente as que as novas tecnologias possibilitam. 
Novos equipamentos e softwares lançados no mercado, e mais potentes, permitem a 
impressão de cores com maior qualidade e imagens em maior definição, necessárias 
para impressos que são vistos de perto – como no caso das sinalizações indoor. 

Faz-se necessário refletir sobre como esses sistemas de signos (concretos) 
podem cumprir sua função sem transgredir o conjunto. A tendência, como se pode 
muito bem notar, é criar novos objetos.

O meio ambiente cotidiano permanece, em larga medida, um sistema “abstrato”: nele os 
múltiplos objetos acham-se em geral isolados de sua função, é o homem que lhes assegura, 
na medida de suas necessidades, sua coexistência em um contexto funcional, sistema 
pouco econômico, pouco coerente (...). A tendência atual, aliás, não é absolutamente a de 
resolver tal incoerência, mas de atender às necessidades sucessivas por meio de objetos 
novos. Sucede assim que cada objeto, adicionado a outros, cumpre sua função própria, mas 
transgride o conjunto, por vezes até cumpre e transgride ao mesmo tempo a própria função. 
(BAUDRILLARD, 2004, p. 14).

Novas possibilidades de produção que poderão trazer, novamente, poluição 
visual. O problema, de fato, deve ser contemplado sob múltiplos olhares. Há que se 
refletir sobre a recuperação do espaço urbano, tarefa que cabe a arquitetos e urbanistas, 
bem como à ação efetiva da prefeitura da cidade. 

Mas a publicidade de rua deve permanecer no contexto urbano? Abordamos 
a seguir as idéias sobre publicidade de Baudrillard que corroboram para defendermos 
a permanência da publicidade de rua no contexto urbano.
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3. Sobre a publicidade 
Baudrillard (2004) tratou os objetos que nos cercam como instrumentos e 

como signos. Ele enfatizou relações que se travam entre as pessoas e os objetos, bem 
como as condutas e as relações humanas que advém desta interação. Tais estudos 
culminaram na definição de funcionalidade, conceito sobre o qual repousa o sistema 
dos objetos.

Pode-se citar, como exemplo, a configuração do mobiliário, do meio ambiente 
tradicional aos “interiores” modernos. O meio ambiente tradicional ou interior burguês, 
como signos, representam os valores sociais da época.  Na sala de jantar, no quarto de 
dormir e em outras dependências, os móveis cumprem suas únicas funções e exibem 
uma tendência à acumulação e à ocupação do espaço. Eles se mantêm reféns do espaço, 
ou seja, não têm mobilidade, mas são dotados de imponência e etiqueta. “Neste espaço 
privado, cada móvel, cada cômodo por sua vez interioriza sua função e reveste-lhe a 
dignidade simbólica: completando a casa inteira a integração das relações pessoais no 
grupo semi-fechado da família”(BAUDRILLARD, ibid., p.22).

Mas com as mudanças das relações do sujeito na família e na sociedade, 
muda o estilo dos objetos mobiliários; “o leito dissimula-se em sofá-cama, o buffet e os 
armários, em armários embutidos escamoteáveis. As coisas dobram-se, desdobram-se, 
são afastadas, entram em cena no momento exigido”(BAUDRILLARD, 2004, p. 23).

Segundo o mesmo autor (ibid.), os interiores modernos aparecem como 
ambientes funcionais, nos quais a ausência de estilo vem pela ausência de espaço e a 
funcionalidade, que se exige maximal, vem como solução para a perda de organização 
interior num espaço que ainda não perdeu o confinamento. Neste caso, o objeto se 
liberta da sua função e o sujeito se liberta como usuário deste objeto. O interessante é 
notar que isto instaura um novo espaço. De fato, pois à medida que cada objeto cumpre 
sua função, não há relações. Mas sem relações não há espaço, uma vez que o espaço 
“unicamente existe aberto, suscitado, ritmado, alargado por uma correlação de objetos 
e uma superação da função desses nessa nova estrutura. O espaço é de certa maneira a 
liberdade real do objeto, sua função é somente a liberdade formal” (BAUDRILLARD, 
ibid., p. 25).

O espaço de relações onde os objetos ultrapassam sua função, ou seja, deixam 
de ser objetos-função e alcançam uma nova ordem prática de organização, Baudrillard 
(ibid.) denomina ambiência. Na ambiência predominam a combinação, o jogo. 
Assim, segundo o  mesmo autor, pode-se enfatizar que na ambiência interiorizada 
(dos ambientes tradicionais) o discurso é poético e os objetos, ainda que fechados, 
se correspondem, enquanto na ambiência exteriorizada dos “interiores” modernos, os 
objetos se comunicam: “não têm mais presença singular, mas, no melhor dos casos, 
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uma coerência de conjunto feita de sua simplificação como elementos de código e do 
cálculo de suas relações” (BAUDRILLARD, ibid.,p.31).

No anúncio publicitário (figura 6), observa-se que, para que a funcionalidade 
seja maximal, o homem e a mulher adotam posturas que guardam sintonia com o 
ambiente, com  braços, ombros e pernas posicionados de modo que o corpo ganha 
contornos arredondados e flexíveis. As linhas arredondadas são versáteis, flexíveis, 
alargam o espaço, são maternais. Os objetos cumprem uma nova função, pois tem 
liberdade formal. O importante não é ter uma TV para entretenimento, mas um objeto 

com formas elegantes que trará para o seu 
ambiente interno um “ar de modernidade 
único”. 

A peça publicitária, nesse caso, mostra 
que o habitante moderno não “consome” seus 
objetos, o que vai ao encontro das idéias de 
Baudrillard (ibid.). Ele os domina, ordena-os; 
a publicidade nos leva a acreditar que esse 
habitante não tem mais necessidade desses 
objetos, o que importa é operar com eles como 
um inteligente técnico de comunicações. 

Todos os objetos se pretendem 
funcionais. Mas o que é funcionalidade?

Ora, este termo, que encerra todos os prestígios da modernidade é praticamente ambíguo. 
Derivado de “função”, ele sugere que o objeto se realiza na sua exata relação com o mundo 
real e com as necessidades do homem. (...) funcional não qualifica de modo algum aquilo que 
se adapta a um fim, mas aquilo que se adapta a uma ordem ou a um sistema: a funcionalidade 
é a faculdade de se integrar num conjunto. Para o objeto, é a possibilidade de ultrapassar 
precisamente sua “função” para uma função segunda, de se tornar elemento do jogo, de 
combinação, de cálculo, em um sistema universal de signos. (BAUDRILLARD, 2004, p. 
69-70).

Considerando-se tal conceito de funcionalidade e ao se reportar novamente 
aos sistemas de signos, a saber, o contexto urbano e a publicidade de rua, pergunta-
se: seria possível a convivência desses dois sistemas de signos na paisagem urbana? 
Eles se integrariam num conjunto, como elementos de um jogo, de combinação, de 
cálculo?

Quanto à publicidade, comentou-se que ela é necessária para o sistema dos 
objetos.

Uma análise do sistema dos objetos implica finalmente em uma análise do discurso sobre 
o objeto, da “mensagem” publicitária (imagem e discurso). Como a publicidade não é um 

Figura 106
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fenômeno suplementar ao sistema dos objetos, não se poderia isolá-la, tampouco restringi-la a 
sua “justa” medida (uma publicidade de informação restrita). Se ela se tornou uma dimensão 
irreversível deste sistema é na sua própria desproporção. É na sua desproporção que ela 
constitui o seu coroamento “funcional”. A publicidade constitui no todo um mundo inútil, 
inessencial. Pura conotação. Não tem qualquer responsabilidade na produção e na prática 
direta das coisas e, contudo, retorna integralmente ao sistema dos objetos, não somente porque 
trata do consumo, mas porque se torna objeto de consumo. É preciso distinguir direito esta 
dupla determinação: é discurso sobre o objeto e ela própria é objeto. E é enquanto discurso 
inútil, inessencial que se torna consumível como objeto cultural. (BAUDRILLARD, 2004, 
p. 173- 4)

A publicidade tem por tarefa divulgar as características de um produto e 
promover-lhe a venda. Esta função “objetiva” permanece em princípio sua função 
primordial. Constatou-se, na ligeira análise de um outdoor, exposto numa via elevada 
(figura 4), que a função objetiva dessa peça pode não se efetivar. Também o contexto 
urbano, como especificado, fica invisível diante de tantos anúncios publicitários. O uso 
dos elementos que o constituem também fica prejudicado. Assim, ambos os sistemas 
de signos podem não cumprir suas funções primordiais.

Mas se as funções desses dois sistemas de signos, em conjunto, ultrapassarem 
as primordiais, pode-se conjeturar que um “local” da cidade pode ser funcional. Seria 
isto possível? A pergunta que emerge como pertinente e já anunciada é a seguinte: Os 
dois sistemas de signos podem constituir um sistema funcional?

4. O contexto urbano e a publicidade de rua...um possível diálogo
Segundo Lynch (1997), em uma cidade há sempre mais do que o olho pode 

ver, mais do que o ouvido pode perceber e as coisas são vivenciadas sempre em 
relação com o seu entorno. Os usuários constroem imagens da cidade impregnadas 
de lembranças e de significados. Nossa percepção da cidade, na maioria das vezes, 
não é abrangente, mas parcial, fragmentária, misturada com considerações de outra 
natureza, sendo que quase todos os sentidos estão em operação, e a imagem é uma 
combinação de todos eles.

Ao aumentar a imaginabilidade do contexto urbano, o usuário facilita a sua 
locomoção, cria certo bem estar.  Ele não se sente “perdido” na cidade. Segundo Lynch 
(1997), se o ambiente for visivelmente organizado e identificável com nitidez, o usuário 
o impregnará de significados e, deste modo, o ambiente se tornará um lugar, notável e 
inconfundível.

Assim, para ultrapassar a função de uso das ruas, praças... enfim de todos 
os elementos do contexto urbano, “o ambiente deveria ser visivelmente organizado e 
identificável com nitidez”, o que não ocorre se considerarmos a cidade invadida pelos 
anúncios publicitários, independente dos aspectos arquitetônicos reinantes.
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Para Lynch (ibid.), é um hábito do ser humano adaptar-se ao ambiente, 
discriminando e organizando perceptivamente o que se apresenta aos sentidos. A 
sobrevivência e o predomínio baseavam-se nessa capacidade de adaptação, no entanto, 
atualmente, pode-se considerar um novo modelo de relação, ou seja, o ser humano 
pode adaptar o próprio espaço ao seu padrão perceptivo e ao seu processo simbólico. 
Assim, as novas formas, de algum modo, devem ser descompromissadas e adaptáveis 
aos objetivos e às percepções dos usuários. No entanto devem ser “agradáveis ao 
olhar, organizar-se nos diferentes níveis no tempo e no espaço e funcionar como 
símbolos da vida urbana” (p. 101). Na esteira do mesmo autor, são qualidades da 
forma: singularidade, simplicidade, continuidade, predomínio de uma parte sobre 
outras, clareza de junção, alcance visual, consciência do movimento entre outras. 
As qualidades, que não funcionam de modo independente, devem ser contempladas 
nas vias, limites, bairros, pontos nodais e marcos, cinco elementos que compõem o 
contexto urbano.

Assim pode-se conjeturar sobre novas formas para as cidades e ainda da 
possibilidade desse contexto urbano se construir na interação com a publicidade de 
rua. Afinal, ela é necessária. 

Com o propósito de encontrar o caminho para tal harmonia revisita-se 
Baudrillard. Para tal autor (2004, p.174-5), no que se refere à compreensão dos efeitos 
da publicidade, o caminho foi da persuasão para a persuasão clandestina, uma vez 
que poderia provocar um consumo dirigido e, em seguida, passa a ser considerada 
um produto de consumo. As pesquisas recentes mostram que a força da publicidade 
não é tão impregnante como se pensava. Há reações de saturação, ou seja, as diversas 
publicidades se neutralizam umas às outras ou cada uma por seus excessos. Deste 
modo, ela pode persuadir como também dissuadir. O consumidor é um usuário bastante 
livre da mensagem publicitária.

Mas seria, então, necessária? Sim, pois ela própria é um produto de consumo, 
bem como manifestação de uma cultura. A “demonstração” do produto, portanto, 
não persuade ninguém, mas leva os sujeitos a racionalizar a compra que, de qualquer 
maneira, precede ou ultrapassa os motivos racionais. Não se crê no produto, mas na 
publicidade que quer que nele se creia.

É a velha história do Papai Noel: as crianças não mais se interrogam sobre a sua existência e 
jamais a relacionam com os brinquedos que recebem como causa e efeito – a crença no Papai 
Noel é uma fábula racionalizante que permite preservar na segunda infância a miraculosa 
relação de gratificação pelos pais (mais precisamente pela mãe) que caracterizaria as relações 
da primeira infância. Esta relação miraculosa, completada pelos fatos, interioriza-se em uma 
crença que é o seu prolongamento ideal. Esse romanesco não é artificial, pois se funda no 
interesse recíproco que as duas partes têm em preservar nesta relação. O Papai Noel em tudo 
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isso não tem importância e a criança só acredita nele porque no fundo não tem importância. 
O que ela consome através desta imagem, desta ficção, é um álibi – e em que acreditará 
mesmo quando deixar de crer – é o jogo da miraculosa solicitude dos pais e a cautela que 
tomam para serem cúmplices da fábula. Os presentes somente sancionam tal compromisso. 
(BAUDRILLARD, 2004, p. 176).

Deste modo a publicidade é eficaz. Ela nos guia, nos orienta, nos acalenta. 
Logo, a função da publicidade transcende a sua função primordial, a de divulgar e 
vender o produto. 

A publicidade tem também uma função reguladora essencial, que é a de fixar 
e desviar o potencial imaginário, assim como os sonhos. 

Se os sonhos de nossas noites são sem legendas, aquele que vivemos despertos pelos muros 
de nossas cidades, pelos jornais, pelas telas de cinema é coberto de legendas, é subtitulado de 
todos os lados, mas tanto um como outro associam a fabulação mais viva às determinações 
mais pobres e, assim como os sonhos noturnos têm por função preservar o sono, os prestígios 
da publicidade e do consumo têm por função favorecer a absorção espontânea dos valores 
sociais ambientes e a regressão individual no consenso social. (Baudrillard 2004: 182)

O autor conclui que “a publicidade é antes consumida do que destinada a 
dirigir o consumo.” Os objetos instauram seu espaço no discurso e na imagem que a 
publicidade constrói. Por outro lado, os cidadãos modernos precisam que os objetos 
lhe sejam ofertados.  Assim, ela é profundamente exigida, apesar de ter uma função 
fútil.

Caso se suprimisse toda a publicidade, cada qual iria se sentir frustrado diante 
de muros despidos. Não apenas frustrado por deixar de ter uma possibilidade (mesmo 
irônica) de jogo e de sonho, porém mais profundamente pensaria que não se preocupam 
mais com ele. Ele sentiria saudade deste meio ambiente onde, por falta de participação 
social ativa, poderia participar, ao menos em efígie, do corpo social, de uma ambiência 
mais calorosa. Mais maternal, mais colorida. Uma das primeiras reivindicações do 
homem no seu acesso ao bem estar é a de alguém se preocupe com seus desejos, 
com formulá-los e imaginá-los diante de seus próprios olhos (...). (Baudrillard, 2004, 
p.183)

 Há ainda o fato de que a publicidade joga com a presença/ausência de 
um coletivo global, com a presunção coletiva. Isto porque os desejos não subsistem 
sem a mediação de um imaginário coletivo. Assim, “somos induzidos a comprar em 
nome de todo mundo, por solidariedade reflexa, um objeto sobre o qual nossa primeira 
providência será usá-lo para diferenciar-nos dos outros. A nostalgia coletiva serve para 
alimentar a concorrência individual.”(Baudrillard, 2004, p. 189). Enfim a sociedade de 
massa e de consumo, via publicidade, continuamente se submete a um plebiscito.
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Assim, por se considerar que a função segunda está no plano da crença e nela 
se acreditará mesmo quando se deixar de crer, propõe-se primar pelo poder de sugestão 
das peças publicitárias.

As peças publicitárias devem estabelecer um jogo com cores, formas, 
materiais e luminosidade. Tal jogo pode caminhar para as palavras e para as imagens 
que compõem a peça. Elas devem propiciar ao usuário sensações, qualidades de 
sentimento, o que propicia a manutenção da crença. No entanto, este jogo interno à 
peça deve levar em conta o entorno no qual será lida. Assim, o jogo alcança o entorno, 
ou seja, a peça publicitária estabelece um jogo com os objetos do contexto urbano que 
a cerca.

Figura 117 - Composição: jogo com cores e materiais

Figura 128 - Composição: jogo com formas



11
ª J

or
na

da
 P

ei
rc

ea
na

04 set 2008154

Os aspectos mencionados devem ser trabalhados para recortes do contexto 
urbano, ou seja, a produção em publicidade deve considerar os processos de recepção 
de cada anúncio dentro de um recorte do contexto urbano. 

Assim, os anúncios publicitários devem observar, na medida do possível, a 
qualidade da forma enquanto elemento que integra o contexto urbano e primar pela 
elaboração da mensagem, possibilitando a multiplicidade ou a imprevisibilidade de 
leituras, de modo a garantir certa continuidade nas leituras ou usos que o recorte da 
paisagem urbana, como um todo, pode propiciar.

Os elementos do contexto urbano, entre os quais estão anúncios publicitários, 
devem ser percebidos como uma continuidade no tempo ou até numa certa seqüência 
melódica, seqüência esta que se delineia com texturas, movimentos, luz e cores. Há 
que se ter uma sintonia entre o contexto urbano e a “floresta” de signos (publicidade 
de rua) que a ela ainda se justapõe, interpõe, enfim. Essa adequação permitiria a 
homogeneização sígnica ou a isomorfia entre cidade e publicidade aos olhos do leitor 
movente. 

As idéias anunciadas estão presentes na arquitetura de Ricardo Legorreta, 
por exemplo. Como sugestão apresentamos a convivência de cores, formas e texturas 
das obras desse arquiteto considerando contextos culturais diferenciados. O potencial 
significativo dessas obras é potencializado pelos aspectos culturais específicos que 
são preservados. Esse movimento poderia ser adequado ao leitor/usuário da cidade 
também no que diz respeito à publicidade de rua no contexto urbano.

Na figura 11, a estátua de pedra-sabão de Aleijadinho em frente à igreja em 
Congonhas do Campo – MG, no Brasil, compõe um conjunto de aspectos qualitativos 
que perpassam para ambientes internos de Legorreta. Os tons e as texturas, bem como 
as formas se deslocam sem rupturas. O mesmo ocorre com os ambientes exibidos na 
figura 12. Aspectos qualitativos de Palenque em Chiapas, no México, são anunciados 
em fachadas e em ambientes internos. Do mesmo modo, na nossa hipótese, os resultados 
seriam gerais e adequados a diferentes culturas. No entanto, não menosprezaremos 
aspectos culturais específicos que são fundamentais nos processos de significação.

5. Considerações finais
Na expectativa de comprovar a hipótese, que tem como pressuposto que a 

publicidade de rua pode permear o contexto urbano, pois como nos diz Baudrillard, 
a publicidade é necessária, nos empenhamos na busca de aspectos qualitativos que 
advém do jogo entre cores, formas e texturas. Por outro lado, as idéias peirceanas sobre 
a mente humana fundamentam o diálogo proposto, tal como preconizam as imagens 
das figuras 11 e 12, pois as atualizações de qualidades de sentimento constroem um 
tecido consistente para o pensamento fluir e contribui também para a instauração de 
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hábitos de sentimento. Deste modo, o usuário pode (re)construir a “imagem mental” 
da cidade e saboreá-la, de fato. 

 Ainda tais idéias vão ao encontro do que sugere Lynch (1997, p. 120), a 
saber: fazem-se necessárias, “novas idéias sobre a teoria das formas que são percebidas 
como uma continuidade no tempo, bem como arquétipos do design que exibam uma 
seqüência melódica dos elementos da imagem, ou uma sucessão formal de espaço, 
textura, movimento, luz e silhueta.”
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O PRAGMATICISMO NA COMUNICAÇÃO DOS PRODUTOS 
TELEJORNALÍSTICOS
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Resumo: Este trabalho  propõe  estabelecer que,  o indivíduo produz os produtos 
telejornalísticos, em função de suas crenças. Ao mesmo tempo em que estes 
produtos telejornalísticos são  produzidos em função da manutenção do hábito do 
indivíduo, evitando colocar em dúvida as crenças deste. Este trabalho mostrará 
também que os produtos telejornalísticos não mostram a realidade, mas sim uma 
representação da mesma, em função da manutenção do hábito do indivíduo, que 
assiste a estes produtos diariamente.
PALAVRAS-CHAVE: CRENÇA, HÁBITO, TELEJORNALISMO, 
PRAGMATICISMO, COMUNICAÇÃO E DúVIDA.

Abstract: This work it considers to establish that the individual makes to the 
telejornalísticos products, in function of its beliefs. At the same time where, these 
telejornalísticos products are produced in function of the maintenance of the habit 
of the individual to attend these products, preventing to place in doubt the beliefs 
of this. This work will also show that the telejornalísticos products do not show the 
reality, but yes, a representation of the reality, in function of the maintenance of the 
habit of the individual, that attends these products daily.
KEYWORDS: BELIEF, HABIT, TELEJORNALISMO, PRAGMATICISM, 
COMMUNICATION AND DOUBT.

Neste trabalho vamos discutir o pragmaticismo na comunicação dos produtos 
telejornalísticos, entendendo nesta pesquisa, como produtos telejornalísticos, o 
documentário e o telejornal; para isso, discutiremos o que está envolvido quando se 
aborda o pragmaticismo de Charles Sanders Peirce . Segundo Fisch 

Peirce define ‘pragmatismo’ em dois artigos publicados em 1877 e 1878, “A fixação das 
crenças”(The fixation of belief) e “Como tornar nossas idéias claras”(How to Make Our 
Ideas Clear) onde declara: Assim,chegamos àquilo que é tangível e prático,como a raiz de 
toda a real distinção do pensamento,independentemente de quão sutil ele possa ser, e não 
há distinção de significado tão sutil que consista em algo senão numa possível diferença 
de práticas.Considere que efeitos práticos o objeto de nossa concepção tem.Então, nossa 
concepção destes efeitos é o todo de nosso conceito do objeto1. 

Peirce, no entanto, irá criar o termo pragmaticismo por considerar mais 
adequado a seus propósitos como nos diz Frankenthal:

Peirce foi um filósofo preocupado com a terminologia, da qual depende uma comunicação 
efetiva. O nome de uma doutrina terminaria em ismo, enquanto o sufixo icismo designaria 
uma acepção mais estritamente definida do que o anterior. Com dois propósitos em vista, o de 
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se resguardar dos abusos de expressão que ocorrem nas revistas literárias e o de distinguir a 
própria teoria da de outros pragmatistas, ele criou o termo pragmaticismo(CP 5.413 e 414)2.

Para entendermos este pragmaticismo ao qual Peirce cunhou será  apresentado 
primeiro a  fenomenologia, visto que, esta ciência  irá tratar a questão do fenômeno, ou 
seja, tudo aquilo que se apresenta a nós. Segundo Peirce entende-se por fenômeno ou 
faneron “o total coletivo de tudo aquilo que está de qualquer modo presente na mente, 
sem qualquer consideração se isto corresponde a qualquer coisa real ou não” (PEIRCE 
CP, 1.284 apud Ibri, 1992, p.4). Através do qual surgiu dentro da filosofia de Peirce a 
“Faneroscopia, ou Fenomenologia, uma ciência que se propõe efetuar um inventário 
das características do faneron ou fenômeno, dividindo-as em três grandes classes ou 
categorias” (IBRI, 1992, p.4). 

A fenomenologia envolve algumas características que o indivíduo necessita 
apresentar para se fazer um pensamento fenomenológico, que são elas: ”abrir os olhos 
mentais, olhar bem para o fenômeno e dizer quais as características que nele nunca 
estão ausentes. O fenômeno é algo que a experiência externa força sobre nossa atenção” 
(Peirce, CP5. 41 apud Ibri, 1992, p.5).

Esta ciência requer que o indivíduo primeiramente, tenha “um olhar despido 
de qualquer aparato teórico. Olhar as coisas sem os conceitos que elas possuem3”. Ou 
seja, olhar sem nenhum pré-conceito. Em um segundo momento tem-se que discriminar 
o fenômeno verificando o que é sempre constante. Observar aquilo que nos fez prestar 
atenção àquele fenômeno. Finalmente, é a possibilidade de generalizar, a partir do 
fenômeno.  Peirce irá dizer o seguinte a respeito disso:

[...]que fique entendido, então, que o que temos de fazer, enquanto estudantes de 
Fenomenologia, é simplesmente abrir nossos olhos mentais e olhar bem para o fenômenos 
e dizer o que são as características que nunca lhe faltam,quer este fenômeno seja algo que a 
experiência externa força sobre nossa atenção, quer seja o mais desenfreado dos sonhos, quer 
seja das mais abstratas e gerais das conclusões da Ciência. (CP 5. 41 apud BERNARDO, 
1993, p.246).

Munidos destas faculdades podemos afirmar que o trabalho da Fenomenologia 
é:

 traçar um catálogo de categorias, provar sua eficácia, afastar uma possível redundância, 
compor as características de cada uma e mostrar as relações entre elas. [...]As categorias 
universais, de seu  lado, pertencem a todos os fenômenos, talvez sendo uma mais proeminente 
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do que a outra num aspecto do fenômeno, mas todas pertencendo a qualquer fenômeno. 
(CP5. 43 apud BERNARDO, 1993, p.247).

Veremos que o fenômeno está relacionado com o percepto, por conseqüência, 
com  os estudos da percepção desenvolvida por Peirce. No entanto, o que é o percepto?  
Peirce apud Santaella afirma

Sem hesitação, que aquilo que nós percebemos é o percepto. O que está lá fora de nós, e que 
nos chega que é apreendido num ato de percepção, chama-se percepto. Mas qual é o estatuto 
ôntico do percepto?Apoiado numa filosofia realista, elaborada ao longo de muitos anos, 
filosofia que nos fornece justificativas para nossa crença na existência de um mundo real que 
independe daquilo que eu ou você, na nossa individualidade, podemos pensar ou fantasiar 
acerca dele, Peirce afirmara que o percepto é aquilo que é apreendido pela consciência no ato 
perceptivo. (1998, p.54)

Diante disso, é importante entender como o indivíduo produz  um produto 
telejornalístico e, quais seriam as premissas que fariam com que o indivíduo, produzisse  
da forma que está produzindo?

Já que no caso específico desta pesquisa, os produtos telejornalísticos 
como o telejornal e o documentário, seriam em tese os perceptos que o indivíduo 
que os produziu percebeu.Ou seja, como o indivíduo que irá produzir um produto 
telejornalísticos apreende o  conteúdo dos perceptos,neste caso os perceptos são os 
fatos da realidade,para traduzi-los em um produto telejornalístico?

Em função disso, pergunta-se como o percepto é apreendido pelo indivíduo?
Segundo Peirce 

 A questão é saber o que o fenômeno é. Não temos a vã pretensão de ir além dos fenômenos. 
Perguntemos apenas - qual é o conteúdo  do percepto? Todos são competentes para 
responderem por si próprios. Examinemos o percepto no caso particularmente  destacado 
em que chega como surpresa. Sua mente foi preenchida por um objeto imaginário que era 
aguardado. No momento em que é aguardado, acentua-se a vivacidade da representação, 
mas, subitamente, em seu lugar surge algo bastante diferente. Pergunto se, no instante da 
surpresa, não existe uma dupla consciência - de um lado, o Ego, que é simplesmente a idéia 
esperada e subitamente aniquilada; e, de outro lado, o Não-ego, o intruso na sua abrupta 
entrada. (CP. 5. 53 apud BERNARDO, p.250,251). Toda a questão reside em saber o que são 
os fatos perceptivos. Como dados por julgamentos perceptivos diretos. Por juízos perceptivos 
entendo aquele que afirma o que é um caráter de um  percepto, diretamente presente à mente, 
em uma forma proposicional. É evidente que o percepto não  é um julgamento; nem pode 
um julgamento, em qualquer medida, parecer com um percepto(CP5. 54apud BERNARDO, 
1993, p.251). 

Diante disso, faz necessária uma complementação dessas relações acima com 
o que Peirce entendia como percepção. Segundo Santaella
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Todas as teorias da percepção que conhecemos são dicotômicas e dualistas. Quando se fala 
em percepção adota-se sempre a dualidade aparentemente constitutiva entre um sujeito 
que percebe e aquilo que é percebido. Perceber, assim, seria estar diante de algo, no ato de 
estar enquanto acontece. [...] a semiótica de Charles Sanders Peirce conseguiu superar essa 
poderosa visão dualista, produzindo a única teoria triádica (dialética) da percepção de que se 
tem notícia. 4

 Ao pensar que o indivíduo produzindo os produtos telejornalísticos, ele partiu 
da observação dos os perceptos, então:

Só alcançamos controle sobre a percepção no momento em que o percepto é 
interpretado. Apenas então é que se podem fazer experimentos perceptivos, só então à 
percepção pode ser testada, criticada, modificada etc. (SANTAELLA, 1998, p.16).

Complementando, Peirce nos apresenta mais dois estágios da percepção, que 
são o percipuum e o julgamento de percepção. Analisando o primeiro  veremos que 

O percepto, em si, seria aquilo que, até certo ponto, independe de nossa mente. Corresponde 
ao elemento não-racional, que se apresenta à apreensão de nossos sentidos. O percipuum 
já seria o percepto tal como ele se apresenta no julgamento de percepção. Seria o percepto, 
portanto, na sutil, mas marcante, mudança de natureza por que passa, ao ser incorporado à 
nossa mente, ao nosso processo perceptivo. (SANTAELLA, 1998, p.59)

Pode-se dizer que o percipuum é a tradução do percepto pela mente. Mediante 
essa tradução o indivíduo elabora um julgamento de percepção, que 

ai está um dos insight mais originais de Peirce.Ele comparou o julgamento de percepção 
com as inferências abdutivas[...]Trata-se de um quase-raciocínio, instintivo,uma espécie de 
adivinhação, altamente falível,mas o único tipo de operação mental responsável por todos 
os nossos insights e descobertas.Nossa vida, em qualquer instante, por mais corriqueiro que 
seja, está cheia de exemplos de situações em que nossa percepção falha.Julgamos ter visto 
uma coisa,mas, logo depois, nos damos conta de que erramos. Não era o que pensávamos ter 
visto. (SANTAELLA, 1998, p.65, 66,67)

Não obstante, o indivíduo observa o percepto, o traduz no percipuum 
elaborando um julgamento de percepção. Contudo, em função de que se elaboram 
os julgamentos de percepção?Essa discussão é importante, já que, segundo Santaella 
“o julgamento de percepção embora falível, é indubitável. Nossa vida ficaria insana, 
esquizofrênica, não conseguiríamos sequer sobreviver se estivéssemos a todo instante 
colocando nossos julgamentos de percepção em dúvida” (1998, p.67).

  Além disso, “nada podemos dizer sobre aquilo que aparece, senão pela 
mediação de um julgamento perceptivo, isto é, uma interpretação” (SANTAELLA, 
1998, p.97).
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 Todavia, a partir de que referências fazem-se os julgamentos perceptivos?Pela 
lógica que se está desenvolvendo, os julgamentos perceptivos é derivado de percipuum, 
este não é neutro.

Pois ele já é a tradução do percepto de acordo com o modo como estamos aptos a traduzir o 
que vem do mundo exterior. O percipuum está localizado abaixo do nível de nossa deliberação 
e autocontrole. Ele flui e aflui continuamente dentro de nós, visto que, o percepto não é 
quase nunca algo isolado, mas um compósito contínuo. Tão logo o percipuum aflui, ele é 
imediatamente colhido e absorvido nas malhas dos esquemas interpretativos com que somos 
dotados: os julgamentos de percepção. Daí, Peirce ter dito que só percebemos o que estamos 
equipados para interpretar. Ou seja, só ouvimos o que podemos ouvir, só entendemos o que 
podemos compreender. (SANTAELLA, 1998, p99).

Peirce vai nos dizer ainda que 

Quando se abre a possibilidade de controlar o processo de cognição?Certamente não antes 
que o percepto tenha sido formado. Mesmo depois, parece-me que existe uma operação que 
é quase incontrolável: julgar o que é que a pessoa percebe. Juízo é o ato de formar uma 
proposição mental combinada com sua adoção ou assentimento. Um percepto, por outro lado, 
é uma imagem, filme, ou outra apresentação. (CP5. 115 apud BERNARDO, 1993, p.270).O 
juízo perceptivo,ou seja, o primeiro julgamento que a pessoa faz em relação àquilo que está 
perante seus sentidos não tem relação direta com o percepto;(BERNARDO,1993,p270).

Diante desta citação, podemos inferir em relação ao indivíduo que produz 
os produtos telejornalísticos que:  para este indivíduo os percepto seriam os fatos da 
realidade. Sendo assim, segundo Peirce (o percepto).

Compele o receptor a reconhecê-lo. Ele(o percepto) não oferece qualquer razão para esse 
reconhecimento, nem tem qualquer pretensão de razoabilidade[... ]Ao contrário, o percepto é 
completamente mudo. Ele age sobre nós, força-se sobre nós, mas não apresenta razões, nem 
apela a nada como suporte (apud SANTAELLA, 1998, p56).

 Ou seja, os programas produzidos pelo indivíduo, a priori, não tem o 
poder de influenciar, em função de que o percepto neste estágio, somente apresenta-se  
aos outros  indivíduos que os assistem. “O que percebemos, num ato de percepção, é 
algo que aparece de certo modo. Algo insistente, impositivo, mudo, que não somos 
nós, ou melhor, não é nossa mente que cria” (SANTAELLA, 1998, p57).

 Observar os fenômenos que nos são apresentados requer olhá-los a 
partir de três categorias, em função das seguintes características – ver, atentar para e 
generalizar. As categorias são Primeiridade, Segundidade5e Terceiridade.

 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; segundo, consciência de interrupção no campo 
da consciência, sentido de resistência, de um fato externo, de alguma outra coisa; terceira 
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consciência sintética, ligação com o tempo, sentido de aprendizagem, pensamento (Peirce 
CP. 1.377 apud Ibri, 1992, p13, 14).

 Entendendo melhor assim, como essas categorias nos ajudam a 
compreender os fenômenos do mundo que nos são apresentados. A categoria da 
Primeiridade, segundo Ibri “a própria palavra primeiro sugere que sob está categoria 
não há o outro, ou seja, a experiência que a tipifica, não traz consigo a alteridade” 
(1992, p.9). “A idéia de Primeiro é predominante na idéia de novidade, vida, liberdade. 
Livre é aquilo que não tem outro atrás de si determinando suas ações6“.  

Em outras palavras é observar o fenômeno sem julgar, apenas constatar o que 
esta diante dos nossos olhos.

 Na categoria de segundidade temos a alteridade, mostrando que “as 
coisas não são o que queremos que sejam nem, tampouco, são estatuída pelas nossas 
concepções” (Ibri, 1992, p.7). Esta categoria nos mostra que não somos nós que 
determinamos como as coisas devem ser, mas que os fenômenos têm suas próprias 
formas de ser.

 A categoria de terceiridade é também chamada de mediação. “A 
experiência de mediar entre duas coisas traduz-se numa experiência de síntese, numa 
consciência sintetizadora” (Ibri, 1992, p.13).

 A terceiridade para cumprir sua função de generalizar a partir do 
fenômeno, ela faz a mediação entre um passado e um possível futuro, através do 
qual podemos generalizar. Sendo generalizar a qualidade do que é geral-“aquilo que 
naturalmente é apto a ser predicado de muitos” (CP. 5.151 apud Ibri, 1992, p.15).

Ibri sintetiza a terceiridade como elemento de mediação  

Como elemento de mediação, o pensamento não poderá ser desvinculado do passado e 
destituído de intencionalidade para um futuro. No passado da factualidade vivida e que, 
mediados, tornam-se para 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). 

  Determinando assim que, para vivermos necessitamos adquirir 
terceiridade, mediação de um passado que já vivemos com ações futuras que deveremos 
tomar. Ibri irá dizer que

a condição de possibilidade de qualquer cognição é uma generalidade real que a fundamente. 
O fato de que sabemos algo significa que razoavelmente podemos prever o curso da 
experiência futura. Um mundo que não permite que o intelecto generalize é um mundo 
caótico, constituído por indivíduos por si e para si. A ausência de relações gerais e reais 
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que têm permanência no tempo configura um mundo de existentes particulares de conduta 
imprevisível. (Ibri, 1992, p.34,35) 

É claro, que se fosse somente assim, poderíamos prever o futuro, porém Peirce 
elabora o conceito de Indeterminismo Ontológico. Nas palavras de Ibri o universo é 
uma mistura de lei e acaso7.

Mas para a “possibilidade da mediação requer a generalidade real” (Ibri, 1992, 
p.56). Esta mediação pauta-se na lei, na qual se pode generalizar, evitando o caos. 

Sendo o indeterminismo ontológico  um dos fatores que determinam a busca 
de terceridade por parte do indivíduo, ou seja, o indivíduo busca uma estabilidade 
uma regra de ação ou conduta mais ou  menos determinada e segura, evitando assim, 
o caos. Está busca pela qual, se pode  generalizar, determina a busca de propósitos que 
residam em conceber conseqüências práticas, que é a implicação do pragmaticismo de 
Charles Sanders Peirce.

O indivíduo busca a mediação da terceiridade, já que toda lei é um hábito. 
Todo hábito se configura, em virtude de uma crença.

Vamos entender melhor o que é o pragmaticismo para Peirce. Em termos 
gerais na filosofia de Peirce, pragmaticismo é o método para determinação de 
significados. Através do qual podemos retirar do seu célebre artigo “How to make 
our ideas clear”(Popular Science Monthly, janeiro de 1878) a máxima pragmática. 
“Considerem-se quais - efeitos que possam concebivelmente ter conseqüências práticas 
– imaginamos possua o objeto de nossa concepção”(Peirce, 1884, p.17).

Considerando esse objeto, para nos, o percepto (produtos telejornalísticos), 
ou seja, que efeitos práticos, ou melhor, efeitos de afetar a conduta, podem ocorrer na 
relação do indivíduo observando  o percepto.

Em linhas gerais, pragmaticismo pode ser também uma tentativa de 
esclarecimento de idéias. Pensando idéias como algo que faça diferença na prática, a 
partir do momento que afeta a conduta, proporcionando hábitos de ação.

Peirce irá nos dizer que 

O que nos determina a dadas certas premissas, retirar uma inferência mais certa do que outra, 
como um hábito, será ou não adequado conforme produza ou não conclusões verdadeiras a 
partir de premissas verdadeiras ou não; e uma inferência é considerada válida ou não sem que 
se faça especialmente referência à verdade ou falsidade de suas conclusões,mas de acordo 
com o hábito que determine que ela produza,em geral, conclusões verdadeiras ou não.O 
hábito especial da mente que governa esta ou aquela  inferência pode ser formulado numa 
proposição cuja verdade depende da validade das inferências que o hábito determina; e uma 
tal fórmula é chamada de princípio condutor da inferência.(CP5.367 apud BERNARDO 
,1993p.359)

Peirce cita uma passagem que ilustra bem esta situação acima 
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Terrível é ver como uma única idéia obscura, uma única fórmula sem significado furtivamente 
instalada no espírito de um jovem pode, por vezes, agir como obstáculo de matéria inerte 
numa artéria, impedindo a nutrição do cérebro, e condenando sua vítima a consumir-se no 
total domínio de seu vigor intelectual e meio a intelectual plenitude. (Peirce, 1984, p. 53).

O indivíduo reluta a  mudar suas crenças, já que isso irá determinar que este 
indivíduo mude suas regras de ação e conduta. Pensamos então o indivíduo produzindo 
aos produtos telejornalísticos, se tudo que estes exibissem influenciasse o indivíduo, 
verificaríamos estes mesmo indivíduos mudando suas ações a cada edição do telejornal, 
transformando sua vida em um caos.

Em função disso, tudo que os produtos telejornalísticos exibem é filtrado 
antes pelas crenças do indivíduo no interpretante que os produziu, fazendo com que 
tudo que  gere dúvida, seja descartado ou colocado em segundo plano, em virtude, da 
dúvida que possa gerar nas suas crenças e nas crenças dos indivíduos que irão assistir. 
Isso corresponde ao um  julgamento de percepção.

Em CP 5. 370 passa a tratar da formulação de juízos. E em CP 5. 371, sobre o que distingue 
a dúvida da crença: [...]Nossas crenças orientam nossos desejos e dão contorno a nossas 
ações[...]. O sentimento de crença é indicação mais ou menos segura de se ter estabelecido em 
nossa natureza uma tendência que determinará nossas ações. A dúvida nunca se acompanha 
de tal efeito. A dúvida é um estado desagradável e incômodo, diz em CP 5.372.A crença não 
nos  leva a agir de imediato,mas coloca-nos em uma tal situação que, chegada a ocasião,nos 
comportaremos de certo modo.A dúvida não tem , absolutamente,esse efeito ativo,mas 
estimula-nos a indagar até ve-la destruída[...]CP.5.373.(apud BERNARDO,1993,p.360,361)

Esta passagem é ilustrativa, já que é pontual em função do que Peirce denominou 
de crença e dúvida. Quanto mais clara a idéia da crença, menor a probabilidade de 
dúvida. Sem a dúvida mantemos a conduta estabelecida, Ou seja, o estímulo da dúvida 
é, única e exclusivamente, em função de uma investigação a respeito de algo que 
gostaríamos de saber e, que por conseqüência nos gera dúvida.

Contudo, se as crenças estabelecidas já é  um acordo de opiniões, na maioria 
dos casos, faz-se desnecessário a dúvida. Um exemplo claro, são as crenças proferidas 
pela comunidade científica ou médica, raramente colocamos em dúvida os tratamentos 
estipulados. Isso ocorre já que

O estímulo da dúvida leva a um esforço por atingir um estado de crença. A este esforço 
damos o nome de Investigação[...] CP5. 374. A irritação da dúvida é o único motivo imediato 
do esforço por chegar à crença É certamente melhor para nós que nossas  crenças devam ser 
tais que possam guiar nossas ações verdadeiramente, de modo a satisfazer nossos desejos; e 
essa reflexão nos levará a rejeitar toda crença que não pareça ter-se estruturado de forma a 
assegurar esse resultado. Isso só ocorrerá, entretanto, se uma dúvida substituir aquela crença. 
Com a dúvida, portanto,  o esforço começa, e com a cessação da dúvida, tem um fim. Assim, 
a investigação tem por objetivo único o acordo de opiniões![...] Mas a mera colocação de 
uma proposição numa forma interrogativa não estimula a mente a qualquer esforço pela 
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crença. Deve haver uma dúvida viva e real, sem o que toda discussão é vazia CP. 5.376 (apud 
BERNARDO, 1993, p.362)

Mas o que Peirce entende por crença, segundo ele é algo de que estamos 
cientes, aplaca a irritação da dúvida e envolve o surgimento, em nossa natureza, de 
uma regra de ação, ou surgimento de hábito.

 A essência da crença é a criação de um hábito e diferentes crenças se distinguem pelos 
diferentes tipos de ação a que dão lugar. Se duas crenças não diferem quanto a esse aspecto, 
se aplacam a mesma dúvida, levando à mesma regra de agir, não serão diferenças miúdas na 
maneira de tomar delas consciência que as fará diferentes (...) (Peirce, 1984, p.56).

Sendo assim, como formam nossas crenças, para agirmos da forma que 
agirmos? 

Segundo Peirce existem métodos de fixação das Crenças,esses métodos  que 
determinam todo nosso repertório de crenças que possuímos,sendo através dessas 
crenças, fazemos nossos julgamentos de percepção, quando percebemos o percepto,ou 
seja, o percepto é julgado em função das crenças de cada indivíduo.

Mas como são esses métodos de fixação de crenças? Segundo Peirce existem  
formas de fixação das crenças,entre elas: método da autoridade,tenacidade.

O que podemos observar que estes métodos nos são apresentados a todo 
o momento, nos munindo com crenças. Que fique  claro, essas crenças podem ser 
verdadeiras ou falsas, já que o importante é que, estas crenças aplaquem a irritação 
da dúvida determinando, assim, uma forma segura de conduta. O indivíduo verificará 
se a crença é verdadeira ou falsa, a partir do momento que, observar os fenômenos  
das crenças com um olhar fenomenológico. Sendo assim sendo a crença adotada, 
verdadeira ou falsa não é a questão principal, mas  que

A dúvida é um estado desagradável e incômodo, de que lutamos por libertar-nos e passar ao 
estado de crença; este é um estado de tranqüilidade e satisfação que não desejamos evitar ou 
transformar na crença em algo diverso. Pelo contrário, apegamo-nos tenazmente não apenas 
a crer, mas a crê no que cremos (Peirce, 1984, p.77).

Com isso, a tendência dos produtos televisivos é fazer a manutenção das 
crenças, provocando um círculo vicioso, até que o indivíduo passe por uma alteridade 
que lhe provoque a dúvida. 

Devemos analisar que raramente temos facilidade de olharmos o mundo com 
os olhos mentais, muito menos sem os conceitos que eles os têm. Tudo isso é devido ao 
que Peirce denominou de crenças. Provavelmente, pensamos da forma que pensamos 
muito em função de nossas crenças. 
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Em função disso, a ciência fenomenológica é importante para podermos 
inventariar os fenômenos que nos são apresentados, para evitar-se um julgamento de 
percepção fundamentado nas crenças, ao invés da realidade do percepto.

 Entretanto, para o indivíduo produzindo os produtos telejornalísticos, 
que se pressupõem ser a apresentação dos fatos  reais, mesmo que os fatos estejam 
desprovidos de uma alteridade.

 Peirce irá nos dizer que 

A força do hábito algumas vezes levará um homem a manter velhas crenças, após ele estar 
em condições de ver que elas não têm nenhuma base sólida. Mas uma reflexão sobre o estado 
permitirá o domínio sobre estes hábitos, e ele deve conceder à reflexão o seu peso total. 
Algumas vezes as pessoas se recusam a proceder assim, tendo uma idéia de que crenças 
são alguma coisa que elas não podem imaginar que se apóiem no nada.. CP 5.387(apud 
BERNARDO, 1993, p.368,369).

 Evidentemente, que o indivíduo produz os produtos telejornalísticos, em 
relação as suas crenças. Se a televisão oferece elementos que ratifiquem as crenças dos 
indivíduos que as assistem, não há porque mudá-la. Como disse Peirce 

o que ocorre a qualquer jovem pensador no primeiro dia em que adentra aquele modo de 
pensar, é perceber que há uma multidão de coisas de que ele não duvida; e não decorrerá 
muito tempo até que ele conclua que aquilo de que não duvida, ele não pode duvidar, até que 
encontre alguma razão definida para a dúvida (Peirce CP 5.498 apud Ibri, 1992, p. 103).

Observando isso, no indivíduo produzindo os produtos telejornalísticos pode-
se inferir que, o percipuum é elaborado através das crenças do indivíduo. Em seguida 
é que, se elabora o julgamento de percepção sobre  o percepto que lhe é apresentado. 
Pode-se dizer que ao produzir  os produtos telejornalísticos, provavelmente, o indivíduo 
irá selecionar somente aquilo que ratifica suas crenças, a princípio.

Ou seja, ao produzir aos produtos telejornalísticos o indivíduo elabora um 
processo reflexivo que envolve a percepção de fenômenos que lhes são apresentados.

 A máxima pragmática é uma possível explicação dessa atitude do 
indivíduo. Segundo Peirce

Em CP5.394, discorrendo sobre métodos de pensamento, diz ‘ a ação do pensamento é excitada 
pela incitação da dúvida e cessa com o atingir  a crença; e,então, o chegar à crença é a função 
única do pensamento’.Isto porque  como afirma em CP5.395,’há dois tipos de elementos 
na consciência: o imediato e o mediato’, fazendo com que a ação do pensamento,conforme 
CP5.396,tenha por único motivo, idéia e função possível levar ao repouso do pensamento por  
atingir uma crença, ‘ e tudo que não se referir à crença não  é mesmo parte do pensamento’. 
Em CP5.397 define crença como ‘uma regra de ação que  influenciará uma ação futura’.A 
essência da crença,diz em CP5.398, ‘ é a formação de um hábito’,ao passo que  ‘ a função 
total do pensamento é gerar hábitos para agir’, conforme CP5.400,pois ‘o que o hábito é 
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depende de quando e de como nos leva a agir’.Portanto,diz em CP5.401,’nossa idéia de algo 
é nossa idéia a respeito de seus efeitos sensíveis’.(apud BERNARDO,p.374).

Como já vimos anteriormente, existem métodos para fixar nossas crenças, 
sendo a dúvida, a única forma para abalar essas crenças. Sabemos também que o método 
da autoridade muitas vezes se comporta de forma sutil na fixação das crenças.

Por isso que devemos nos perguntar, que premissas nos fazem pensar da forma 
que pensamos?Porque seguimos certos modelos de conduta?Porque praticamos ações 
idênticas às pessoas a nossa volta em determinadas circunstâncias?

Como já vimos, durante toda nossa vida, temos crenças nos sendo fixadas, por 
vários métodos de fixação.

Evidentemente, a fenomenologia sendo uma ciência que visa inventariar as 
características do fenômeno, ou seja, o mundo como aparência. Isto nos é muito útil para 
analisarmos os conteúdos, ou melhor, os perceptos que nos são apresentados, mas será 
que o indivíduo imerso numa sociedade pautada pelo consumismo pára para observar 
os fenômenos que lhe são apresentados como um estudante de fenomenologia?

 Percebem que o indivíduo segue tal crença não em função de ser verdadeira 
ou falsa, mas nos seus efeitos práticos em aplacar a irritação da dúvida de não saber 
qual regra de ação ou conduta tomar. Como diz LASCH, será  realmente que vivemos 
em uma sociedade narcisista, na qual “o problema da história não é que Narciso se 
apaixona por si mesmo, e sim que ele não consegue reconhecer o seu próprio reflexo, que 
perde qualquer idéia da diferença entre ele próprio e o seu meio circundante”(LASCH, 
1986, p.169).

As tentativas de fixação das crenças   determinam um momento desorientador 
do indivíduo,  colocando o indivíduo em uma paralisia momentânea de qual conduta 
tomar, consequentemente, o indivíduo irá buscar a crença que melhor aplaque sua 
irritação  na hora da escolha. 

Voltando a questão que já colocamos, o que importa aqui não é se a crença é 
verdadeira ou falsa, se boa ou ruim, o que importa é se esta crença irá aplacar a irritação 
da dúvida e determinar uma ação de conduta. Por exemplo, mesmo todos sabendo de 
que a TV GLOBO manipulou o debate de Lula, mostrado pelo documentário “Muito 
Além do Cidadão Kane”(1993) e ratificado pelo projeto Memória Globo. Os indivíduos 
não deixaram de assistir ao JN(jornal Nacional). Este continua líder de audiência desde 
sua estréia.

Os recursos dos produtos telejornalísticos muitos vezes, nos permite fixar 
crenças sutilmente. É o caso da representação do real através do símbolo “ao vivo” nos 
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telejornais, utilizado para mostrar que a TV GLOBO está mostrando a realidade com 
objetividade e imparcialidade sem interferir no fato.

Isto é importante já que segundo Peirce o conceito de realidade não é o que a 
TV GLOBO nem o documentário consideram.

Em função disso, faz-se necessário definirmos o conceito de realidade e 
os aspecto que estão envolvidos para analisarmos os efeitos sensíveis diante de um 
indivíduo que toma crenças falsas como hábitos em detrimento das crenças verdadeiras 
(ou crença no real).

Segundo Peirce

Passa a uma definição abstrata do real, questão de máxima importância para a lógica, em CP 
5.405: ‘podemos definir  o real como aquilo  cujas características são independentes do que 
alguém possa pensar que seja’. CP 5.406 Entretanto, por mais que se considere satisfatória 
tal definição, seria grave erro supor que ela torna perfeitamente clara a idéia de realidade. A 
esta altura, apliquemos, pois,nossas regras.De acordo com elas, a realidade, à semelhança de 
qualquer outra qualidade,consiste nos efeitos sensíveis peculiares produzidos pelas coisas que 
partilham dela.O único efeito que as coisas reais produzem é o de dar margem à crença,pois 
todas as  sensações que elas estimulam brotam na consciência sob a forma de crenças.A 
questão neste comenos é, como a crença verdadeira (ou a crença no real) se  distingue da 
falsa crença( ou crença na ficção).ora,como vimos no texto anterior, as idéias de verdade e de 
falsidade, em seu desenvolvimento pleno,pertencem exclusivamente ao método experimental 
de estabelecer opinião.Uma pessoa que arbitrariamente escolha as proposições que  adotará 
só pode empregar a palavra verdade para enfatizar a expressão de sua determinação em 
manter-se na escolha.(apud BERNARDO,1993,p.381)

Partindo dessa definição de realidade, em relação ao indivíduo produzindo os 
produtos telejornalísticos, que tem por objetivo retratar, ou melhor,mostrar a realidade 
dos fatos,podemos analisar que, o que o indivíduo apresenta na televisão é  realmente 
a realidade ou um simulacro da realidade? Já que foi pensado por alguém, além, de não 
ter a alteridade do real. 

Diante disso, surge mais uma questão, será que o indivíduo percebe o que é 
ficção e o que é real,segundo a definição de Peirce. De certa forma 

Certamente é importante saber como tornar  claras nossas idéias, mas elas podem mesmo ser 
tão claras sem serem verdade. [...]Como dar nascimento a essas idéias vitais e férteis que se 
multiplica em milhares de formas e se difundem por toda parte, fazendo a civilização avançar 
e  construindo a dignidade do homem, é arte ainda não reduzida a regras, mas cujo segredo a 
História da  Ciência permite entrever. (CP 5.410 apud BERNARDO,1993,p.385).

 O que podemos observar é que  durante toda a vida, o indivíduo sofre a 
fixação de crenças, com os métodos apresentado por Peirce.

  Em função dessas crenças é que o indivíduo faz seus julgamentos de 
percepção, quando os percepto lhes são  apresentados. 
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Contudo, em função das fixações de crenças, o indivíduo permanece no 
hábito. 

Fixa-se em crenças falsas, como nos disse Peirce anteriormente, crenças na 
ficção.

Mas  pode-se dizer que esta visão está diretamente oposta à definição abstrata que demos da 
realidade, tanto mais que torna as características do real dependentes do que seja, ultimamente, 
pensado sobre ele. Mas a resposta a  isto é que, de um lado, a realidade independe, não  
necessariamente, do pensamento em geral, mas somente do que você, ou eu,ou um número 
definido de pessoas possa pensar a respeito dela; e que de outro lado, o objeto da opinião final 
depende do que essa opinião é ,não obstante o que esta opinião seja não dependa do que eu ou 
do que qualquer homem pense.(CP 5.408 apud BERNARDO,1993,p.383,384).

 Diante disso, o indivíduo ao observar o percepto(fatos da realidade) 
faz um julgamento de percepção para que se mantenha a sua crença,seja ela crença 
verdadeira(crença no real) ou crença falsa(crença na ficção).

 Isso nos aponta que os produtos telejornalísticos, principalmente, o 
documentário “Muito Além do Cidadão Kane” como julgamento de percepção do 
indivíduo que o produziu ,nada mas é do que a ratificação da crença que ele deseja 
fixar.

 Ou seja, tanto quem produz, quanto quem assiste, tudo é feito em função 
das crenças de cada um.

  Na verdade, há apenas um único estado de espírito do qual o leitor pode ‘partir’, 
a saber, o próprio estado  de espírito em que o leitor realmente se encontrar no momento em que  
efetivamente for ‘partir’ - um estado no qual o leitor se acha carregado com imensa massa de cognições 
já formadas, da qual não conseguiria se despir,mesmo se quisesse.E,quem sabe, se caso pudesse fazê-
lo,não tornaria com isso todo o conhecimento impossível para si mesmo?[...]O leitor deve encarar aquilo 
de que não  duvida de modo algum como sendo verdade absoluta e infalível. ‘(apud BERNARDO, 
1993, p.387,388).

 Considerando que o estado que o indivíduo parte, quando decide partir 
é um estado carregado de cognições já formadas. Significa dizer que o indivíduo está 
munido de uma quantidade de crenças que fazem sentido para ele e determinam sua 
regra de ação e conduta. 

 Contudo, não é porque a TV GLOBO  manipula seu telejornal, mostrando 
um simulacro da realidade, que o indivíduo será influenciado por isso, mesmo sendo os 
produtos telejornalísticos, aqueles que têm por função mostrar a realidade dos fatos.

 Podemos então entender um pouco mais a importância do pragmatismo 
de Peirce quando ele nos afirma que

O pragmatismo consiste em esperar que o conteúdo de qualquer conceito seja sua influência 
concebível sobre nossa conduta.Como,então, o Passado influencia nossa conduta? A resposta 
é auto-evidente: quando quer que estabelecemos fazer qualquer coisa,nós ‘vamos em 
frente’,baseamos nossa conduta em fatos já conhecidos, e deles podemos apenas esboçar nossas 
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memórias. É verdade que podemos instituir uma nova investigação para este propósito; mas 
sua descoberta somente começará a ser aplicável a nossa conduta após terem sido reduzidas a 
uma máxima memorial.Em  resumo, o Passado é o almoxarifado de todo nosso conhecimento 
[CP 5.460]. Como o Futuro pode influenciar nossa conduta? A resposta é que estes fatos 
futuros são somente fatos que podemos, em alguma medida, controlar; e o que quer que 
possa haver no Futuro que não for receptivo ao controle são coisas que devemos estar aptos 
a inferir, ou  deveríamos estar aptos a inferir sob circunstâncias favoráveis [CP.5.461]. (apud 
BERNARDO,1993,p.397).

  Isto tudo determina que de certa forma, não é por que algumas crenças 
determinam nossa conduta diante do mundo, que isto é a realidade, e por conseqüência 
a verdade. Como nos diz Peirce: Realidade é este modo de ser pela virtude do qual a 
coisa real é o que é, independentemente do que qualquer mente ou qualquer coleção 
definida de mentes possa representá-la como sendo CP 5.565.(apud BERNARDO, 
1993,p.412).

  A verdade dos produtos telejornalístico é que segundo a definição de 
realidade apresentada acima por Peirce, ingenuamente os produtos telejornalísticos 
pautam-se em mostrar a realidade dos fatos. Quando na verdade, estão apenas 
mostrando um recorte daquilo que eles consideram que seria  a realidade dos fatos, 
principalmente, nas transmissões  ao vivo, em seus telejornais. 
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Resumo: O objetivo deste artigo é trazer à discussão acadêmica um pouco da 
noção peirceana de hábito dentro das práticas de jogar video games. Hábito em 
uma das definições feitas por C. S. Peirce em CP 3.148 - quer dizer: “[...] uma lei 
geral de ação, tal como em certo tipo geral de ocasião em que um homem será mais 
ou menos apto para agir de um certo modo geral.”  A problemática incitada pelo 
artigo se revela pela seguinte questão: que tipo de relação se estabeleceria  partindo 
–se do conceito de hábito peirceano no ato de jogar  games? Como esta relação 
apareceria circunscrita dentro de tal conceito na semiótica peirceana? Pensamos 
esta relação a partir de análises do game de ação/ficção científica em “terceira 
pessoa” Gears of War (Microsoft Game Studios, Epic Games, 2006), visto que 
tal game tornou-se rapidamente referência entre gamers, produtores e designers 
de games e crítica especializada, como “game de ação ideal” e “representante 
legítimo da nova geração de games”. A despeito deste fato, escolheu-se o game por 
ter mecânica de jogabilidade simples e focada exclusivamente na ação, uma ação 
tática, na verdade. A jogabilidade quase sempre frenética, obriga o jogador a tomar 
decisões rápidas para manter –se “vivo” no game world, controlando um soldado 
ex-condenado à morte, a combater alienígenas que tentam levar a humanidade ao 
extermínio. Considerando esta premissa, seria possível descrever analiticamente, 
como as relações semióticas, promovidas ao longo da semiose no game, gerariam 
interpretantes que atravessariam todo o processo de mediação dos signos no game 
e comporiam o quadro em conjunto com a noção de hábito e mudança de hábito 
dentro do game world.
PALAVRAS -CHAVE: HÁBITO.  VIDEO GAME.  SEMIOSE.  INTERPRETANTE.  
CHARLES SANDERS PEIRCE.  GAME WORLD.

Habit and Video Game: Semioses and Interpretants in the Game: Gears of War
Abstract: The main focus of this article is to bring to an academic discussion a 
glimpse of the peircean notion of habit in the act of playing video games. Habit, 
in one of C.S.Peirce’s definitions in CP 3.148 – means: “[…] a general law of 
action, such that on a certain general kind of occasion a man will be more or 
less apt to act in a certain general way”. The problem reflected on this article, 
reveals itselfs in the form of this question: what kind of relation will appear in the 
act of playing games considering the peircean notion of habit? How this relation 
will presents itselfs inside the concept of habit in peircean semiotics? We thought 
about this upon the analysis of the action/ science fiction  third  person shooter 
game Gears of War (Microsoft Game Studios, Epic Games, 2006), considering 
that this game became a reference in the genre among players, game producers 
and designers an the specialized press, often quoted as “the ideal action game” 
and “real representant of the new generation of games”. Despite of this, the game 
was chosen by it’s simply playability and mechanics centered mainly in the action, 
tactical action, in fact. The playability almost frenetic, forces the player to make 
rapid decisions along the game sessions to survive in the game world, controlling 
an ex-condemned soldier fighting evil aliens who wants to wipe out all mankind. 
Considering this proposal, it will be possible to describe in an analytical way, 
how the semiotic relations inside the game’s semioses, will trigger Interpretants, 
which will crosses all the process of mediation of the signs in the game and builds 
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a connected composition alongside with the original peircean’s notion of habit, it’s 
movements and changes inside the game world.
 KEYWORDS: HABIT.  VIDEO GAME.  SEMIOSES.  INTERPRETANTS.  
CHARLES SANDERS PEIRCE.  GAME WORLD

1. Sobre o Conceito de Hábito na Semiótica Peirceana
Uma das características que podem ser observadas no sistema filosófico 

peirceano como um todo, é, sem dúvida, a originalidade que o autor propõe para cada 
conceito. A despeito desta originalidade, no entanto, vemos que o que se sobressai, 
é a correspondência lógica entre o conceito e o que pudemos observar deste na 
experiência.

É realmente impressionante que suas teorias e estudos, consigam trazer luz a 
uma imensa gama de fenômenos, pelo fato de poderem ser analisados em substratos 
que se compõem à medida que se pode atribuir-lhes estatuto, de forma empírica, onde 
a teoria, contudo, faz o papel de sustentáculo epistemológico, norteando e guiando o 
curso experienciado dos eventos.

Em seu conceito de hábito, C.S. Peirce (1839-1914), vai bem longe, definindo-
o como este curso de ação geral que determinará a conduta de um ser em decorrência 
de um fato experienciado também em generalidade, de forma a fazer com que este 
ser aja de determinada maneira, seguindo um determinado padrão variável de ação. 
Variável, no sentido de este padrão se adaptar as condições a que se impõe a esta ação. 
Ou como: “[...] uma lei geral de ação, tal como em um certo tipo geral de ocasião 
em que um homem será mais ou menos apto para agir de um certo modo geral.” (CP 
3.148).  1

Assim, vejamos nas palavras do autor, algo mais substancial em uma de suas 
muitas definições para hábito:

Um hábito cerebral do mais alto tipo, que irá determinar o que faremos em idéia bem como em 
ação, é chamado de uma crença. A representação para nós mesmos de que temos um hábito 
específico deste tipo é chamado de julgamento. Um hábito-crença em seu desenvolvimento 
começa sendo vago, especial, e pobre; e torna-se mais preciso, geral, e completo, sem 
limites. O processo deste desenvolvimento, quando ganha lugar na imaginação, é chamado 
de pensamento. Um julgamento é formado; e sob a influência de um hábito-crença dá vazão 
a um novo julgamento, indicando uma adição à crença. Tal processo é chamado de inferência, 
o julgamento antecedente é chamado de premissa; o julgamento conseqüente, de conclusão; 
o hábito do pensamento, determinado pela passagem de um a outro (quando formulado como 
uma proposição), o princípio-guia. (CP 6.161).2

Nesta definição, percebemos que hábito para Peirce, está diretamente ligado ao 
que qualquer ação pode gerar, indefinidamente, desde que orientada por uma premissa 
que se possa distinguir como algo possível de experiência e faticidade no plano da 



11ª Jornada Peirceana

04 set 2008 175

realidade, sendo uma ação de caráter estritamente mental, ou uma ação que também 
tenha desenvolvimentos na fisicalidade, pois estas estão imbricadas, funcionando por 
este mesmo princípio lógico do hábito-crença. 

   Desta forma, temos que o hábito, se torna certa configuração para a qual os 
seres adotam ações adaptáveis, seguindo ações que se estabeleçam por estes princípios 
–guias da experiência, formando certos cursos de ações conseqüenciais. Tais cursos 
de ações estabelecem leis derivativas que estão localizadas fenomenologicamente 
sob a categoria da terceiridade, onde uma ação adquiriu força de uma crença, de um 
conceito, de uma lei. Aqui, vemos florescer a esfera da teoria semiótica peirceana 
dos interpretantes, mais precisamente, no caso do hábito, do interpretante lógico 
(SANTAELLA: 2004).

    Interpretantes são componentes da cadeia semiótica, conhecida como 
semiose, a ação dos signos de se transformar em novos signos. São as terceiras instâncias 
deste processo sígnico, e dizem respeito, exatamente a este produto potencialmente 
criado pela semiose, ou seja, estes novos signos, geralmente mais desenvolvidos que 
seus predecessores.

        Os interpretantes formam a rede sígnica da semiose, junto com signo e o 
objeto deste signo respectivamente. Todos ligados impreterivelmente entre si num jogo 
constante de crescimento e polissemia, onde o signo é determinado por seu objeto, e 
deste modo produz os interpretantes possíveis para cada mente interpretadora dentro 
da experiência do Real. Os hábitos nascem destes fluxos de interpretantes, que tornam 
possíveis a tomada de determinada conduta, em sintonia com o dialogismo entre o 
mundo interno das idéias (primeiridade) e o externo do fato (secundidade), o princípio 
básico para o Pragmatismo (IBRI: 1992).

        Pensando desta forma, pode-se pensar nas ações dos seres e dos fenômenos, 
que se espalham pelo mundo físico, como uma tendência natural e universal para adquiri 
hábitos. Assim, Peirce, explicaria uma possível origem plausível para o universo e daria 
respaldo para o seu Sinequismo, uma teoria da continuidade entre processos sígnicos 
em escalas diferentes de estados da matéria; indo do pólo imaginário e conjectural, 
passando pela matéria factível abundante e física, e chegando a um estado onde a 
matéria apresenta propriedades que podem ser definidas como atributos indissociáveis 
de seus modos de ser e agir, a revelação deste mundo interior em um mundo exterior, 
repleto de significações que lhe dão sentido; O Universo se formou pela matéria 
disforme e caótica que adquiriu hábitos, e apresenta uma regularidade cósmica em 
constante evolução.(IBRI:1992).

          O estabelecimento de padrões pode ser associado ao conceito de hábito 
em Peirce, pela possibilidade de um conjunto de fenômenos virem a se tornar hábito, 
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pois, segundo o autor, são de mesma natureza e constituição e, portanto, apresentam 
esta tendência geral de se coadunar e formar estruturas que se complementam e ao 
mesmo tempo se diversificam evolutivamente, como a mente humana (nos processos 
cognitivos e de aprendizagem, por exemplo) seguindo um princípio generalizante, 
como vemos em (Queiroz: 1999:2):

Como relacionar a noção de padrão com a idéia de hábito em Peirce? A dissociação feita por 
Peirce entre os conceitos de hábito, que envolve, como co-extensivos, os conceitos de mente, 
semiose, inferência, e processos conscientes, ou mesmo processos cognitivos vivos, é o que 
parece ter as conseqüências mais perturbadoras de sua hipótese Sinequista: “percebemos que 
algumas plantas adquirem hábitos. O fluxo de água que prepara um leito de rio está formando 
um hábito” (CP 5.492). A Metafísica Científica de Peirce, concebida como uma Metafísica 
geradora de hipóteses experimentalmente falsificáveis (ver Putnam 1991: 85), descreve como 
o comportamento regular de fenômenos que apresentam uma tendência geral para formar 
padrões seguem um princípio geral (CP2.170).

Feita esta breve e incompleta introdução ao conceito de hábito peirceano, 
partamos então para a proposta deste artigo, que traz a questão do hábito para dentro 
do game world, aproveitando hipótese lançada neste mesmo espaço de discussão na 
última ocasião, ao qual peço licença para me remeter ao texto citado: 

Algumas situações podem ser previstas por determinada lógica do game, parcialmente 
compreendida em diversos níveis ou estágios desse jogar; o jogador “aprende a viver a 
realidade do jogo”, precisa montar estratégias de superação das adversidades no game world; 
em segundos, minutos ou horas, a unidade de tempo determina a curva de aprendizado do 
game. Em nenhum instante, apesar de serem, como já foi dito, momentos distintos, esses atos 
estão separados entre si; na verdade, o game se converte em objeto dinâmico dele próprio 
enquanto signo3, sendo mediado continuamente pelos games, durante a ação experienciada 
(GUIMARÃES: 2007).

  O que propomos como hipótese, é que no game world a mediação regula o 
comportamento da gamer a partir de uma mudança de hábito freqüente, pelas ações 
experienciadas em consonância com a idéia de que o que constitui o game; são suas 
regras. Leis, que vão determinar os graus de liberdade possíveis no game, a partir de 
sua própria forma construída com base em determinado game design. Game design, 
que se soma a experiência mediada pelo jogador in continuum, num ciclo semiótico 
constante, aonde as premissas vão sendo assimiladas, inferências são realizadas e 
julgamentos feitos em cada ação do gamer. 

    Isso, não está dissociado da proposta de que o game é seu próprio objeto 
dinâmico alocado em um nível de primeiridade, por sua natureza icônica de quali-
signo, e que se “materializa” através das ações do jogador (estas, portanto, bem reais 
e diádicas - em secundidade) e adquire condição de lei ou regra, sua condição de 
legi-signo simbólico (terceiridade), propondo determinada conduta do jogador em seu 
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domínio e a condição semiótica do hábito. Vejamos como isso ocorre no game Gears 
of War.

2. Hábito e Game: Gears of War
Gears of War, tornou-se um grande sucesso entre os gamers desde seu 

lançamento em novembro de 2006. Foi lançado primeiro para o console de video game 
XBOX360 (Microsoft, 2005) e no último ano para Personal Computer (PC) pelo selo 
Games for Windows.  Ambas as versões, tratam de um game de ação/ficção científica 
3D em terceira pessoa (modalidade de game em que se vê o personagem na tela) onde 
um exército especial formado em circunstâncias desesperadas, tenta manter os últimos 
sobreviventes da raça humana vivos sobre o solo de um planeta chamado Sera.  

Planeta que foi recolonizado por humanos que buscavam explorá-lo em busca 
de recursos energéticos específicos e exclusivos do lugar. O fato, é que seus antigos 
habitantes, os violentos seres da raça alienígena Locust, voltaram para reclamar a 
posse pelo planeta, de maneira nada amistosa, exterminando qualquer humano que 
encontrassem.

No game, você assume o papel (e o controle) de Marcus Phoenix, um ex-
prisioneiro condenado à morte e que agora lidera o Esquadrão Delta do Exército da 
Coalizão Humana. A jogabilidade do game centra-se na seguinte mecânica básica: seu 
personagem deve sempre estar posicionado em lugar seguro, ou seja, atrás qualquer 
objeto no cenário que sirva de proteção dos ataques dos inimigos, e esperar o momento 
de contra-atacar com uma infinidade de armas e rapidez de raciocínio. Isso pode 
acontecer jogando sozinho ou em cooperação com os outros soldados do seu esquadrão 
off line e online.

Essa mecânica de jogabilidade é o aspecto central do game, que vai sendo 
aprendido e internalizado pelo jogador ao longo dos estágios iniciais, e sendo 
aperfeiçoado ao longo da duração das partidas, sempre com alguns novos elementos 
nos cenários, armas e situações.

O jogador vai aprendendo com a própria mecânica do game, a melhor forma 
de superar os desafios propostos em torno do level design estabelecido, e fazendo 
desta seqüência de mediações semióticas dentro do game, um hábito de conduta que 
se estabelece durante toda a experiência. 

A curva de aprendizado é variável de acordo com uma opção que o próprio 
jogador escolhe no início de cada partida do game. São três níveis de dificuldade, e 
mesmo no mais simples, a curva de aprendizado do game, oferece oportunidades para 
que o jogador entenda a jogabilidade, se adapte a ela e passe a trafegar pelo jogo com 
desenvoltura e, assim, aproveitando o máximo de diversão que o game pode oferecer. 
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E isto, é uma decisão fundamental de game design que dará a tônica de funcionamento 
do game em sua toda a sua extensão.

O game design torna-se este elemento de idealidade criativa incorporado 
na experienciação do game; se verifica empiricamente quando o jogador entra nos 
domínios do game – o game world e jogando-o, vive aquela realidade. O ato de jogar 
o game adquire o caráter real da experiência, é algo que pode ser descrito e sentido, 
analisável em muitos sentidos. O caráter real da experiência de um fenômeno para 
Peirce, configura um caráter semiótico, pois tem significação no chamado mundo real; 
as experiências acontecem nos continua estabelecidos por hábitos em um universo em 
constante evolução.

A noção de hábito em um game também acontece por este mesmo princípio: 
o de continuidade entre as experiências de “mundos ou dimensões paralelas” o game 
world está dentro do mundo real; sua natureza é sígnica, mas sua experiência é real, 
e de fato, acontece na realidade proposta em paralelo pelo game, esta concepção fala 
diretamente de dentro de seu objeto dinâmico, aquilo que proporciona a realidade da 
experiência, e está nos signos do game.

O hábito na experiência do game ensina o jogador por tentativa e erro, o que 
deve ser feito para o sucesso em sua progressão no game world. E isso, vem da cadeia 
semiótica dos interpretantes do game. Os interpretantes são as matrizes principais da 
constituição lógica e funcional no momento em que um game é jogado. Dividem-se 
em: emocional, energético e lógico. Vejamos o esclarecimento de (Savan: 1976: 43-4) 
apud (Santaella 2004b: 80) sobre o hábito e os interpretantes:

É um padrão de ações que sob certas condições apropriadas, será repetido indefinidamente 
no futuro [...] as ocorrências de regra ou hábito se dão em um conjunto particular de ações 
dentro de um período de tempo limitado. Esses conjuntos ações particulares são interpretantes 
energéticos; mas, uma vez que exemplificam um hábito indefinidamente repetível, eles também 
são réplicas de interpretantes lógicos. Note-se que, enquanto os interpretantes emocionais 
e energéticos têm uma terminação finita, o interpretante lógico é sempre potencialmente 
repetível sem terminação.    

No game, o interpretante emocional relaciona-se com tudo que conecta o 
jogador com as situações dramáticas narradas no game; dá complemento as partidas 
jogadas com o elemento da emoção vivenciada em cada momento no game world.

O interpretante energético, responde diretamente aos comandos reativos do 
jogador ao que o game propõe. Aparece diretamente em forma de ação replicada que 
originará os interpretantes lógicos. Enquanto isso, o interpretante lógico, regula a 
razão entre erros e acertos no game world. Erros e acertos determinam um padrão de 
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conduta lógica e modulação de modos de jogar um game, neste caso Gears of War. 
Esta modulação constitui os hábitos dentro do game world.

O hábito se consolida com o interpretante lógico (SANTAELLA: 2004), que 
passa a subsumir as ações do jogador incorporadas em seu modo de jogar; assim o 
hábito também ratifica a capacidade de aprender a solucionar os problemas do game. 
Onde podem ocorrer também com as mudanças de desafios, as mudanças de hábito. 
Podemos verificar isso, como nos ensina, (Santaella: 2004b: 80) acerca de hábito e 
interpretante lógico:

Assim sendo, faz parte do interpretante lógico, concebido como hábito, regular e governar 
ocorrências particulares, pois ele carrega alguma implicação concernente ao comportamento 
geral de algum ser consciente, transmitindo mais do que um sentimento e mais do que um fato 
existencial, quer dizer, transmitindo o ‘’seria” e o “faria” do comportamento habitual. Ora, só 
o hábito é capaz dessa real continuidade, não apenas porque ele pode ser exercido em várias 
ocasiões, mas porque regula os eventos que ocorrem sob seu governo. Enquanto os eventos 
são descontínuos, transitórios, o hábito é continuidade, garantia de que os particulares irão 
repetir-se de acordo com certa regularidade. É por isso que os hábitos precedem a ação e não 
vice-versa.

O princípio-guia do hábito então, se estabelece no game através das cadeias 
de semiose dos interpretantes mediadas paripassu pelo jogador. A continuidade de 
sua experiência no game world como experiência real vivenciada cognitivamente, é 
garantida por este continuum de interpretantes concretizados pelo hábito dentro do 
objeto dinâmico do game.

Games possuem um maior ou menor grau de interatividade, dado pela 
proporção entre graus de liberdade e regras do game, definidos pelo game design. Esta 
razão também dará a medida de rapidez ou lentidão com que regras serão aprendidas e 
condutas aperfeiçoadas no ato de jogar, conferindo também um maior ou menor grau 
de plasticidade da ação do gamer em suas mudanças de hábito no game world. Sobre 
plasticidade da mente, mudança e aquisição de novos hábitos (Santaella: 2004b: 81) 
nos diz que:

“Foi para dar conta da plasticidade da mente humana na aquisição de novos hábitos, da qual 
resulta a natureza evolutiva da mente, que Peirce se voltou para a tentativa da caracterização 
de um interpretante lógico ultimo. Este também tem um caráter de um habito, mas de um 
tipo muito especial: ”Pode ser provado que o único efeito mental que pode ser produzido e 
que não é um signo, mas é de uma aplicação geral, é a mudança de hábito, entendendo por 
mudança de hábito a modificação das tendências de uma pessoa em relação à ação”. (CP, 
5.476). Foi justamente esse interpretante lógico concebido como mudança de hábito, que 
possibilitou integrar a teoria dos signos coma natureza evolutiva do pragmatismo”.

Em Gears of War, a aquisição e a mudança de hábitos vêm desta determinação 
encadeada entre os fatores que circunscrevem o game em sua constituição como um 
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legi-signo simbólico, suas características de mídia interativa proposta em seu game 
design, e finalmente, as mediações desencadeadas pelas semioses em um contínuo 
fluxo de interpretantes cuja somatória comporá o objeto dinâmico de Gears of War 
como video game, dando ao gamer a realidade desta experiência. Perceptível em todos 
os games de qualidade, mas nunca de forma tão visceral como em Gears... Pelo menos, 
até agora dentro do universo existente de games de ação e ficção científica. 
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Notas:
1 Tradução nossa.
2 Tradução nossa.
3 Objeto dinâmico: O objeto que está fora do signo, mas que o determina. Está em incessante mudan-
ça, dando autorização ao contínuo de interpretantes que podem ser potencialmente gerados através 
da mediação com seu outro correlato, o objeto imediato. Uma instância última, em termos de uma 
semiose que encontrasse seu último porto de ancoragem; imaginável, porém inalcançável. É atribuído 
por Peirce ao Real, em todas as suas acepções possíveis. Mas também pode ser um ente da ficção.(cf. 
CP.8.314 apud Santaella, 1995, p.61). 
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É Possível que as Ações Estéticas Promovam Mudanças de Hábito e 
Matizem o Mundo Com Novas Cores?1

Grupo Leituras Básicas de Peirce2

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo PUCSP

   Aquilo que tem sempre sido aceito por todos, em 
todos os lugares, é quase certo que é falso.  

Paul Valéry

O ato moral é um ato de religação: com o outro, com a 
comunidade, com uma sociedade e, no limite, religação 

com a espécie humana.
 Edgar Morin

Resumo: Este trabalho reflete sobre a possibilidade das ações estéticas, ações 
que transmitem a preocupação com o outro, com a vida e o coletivo, interferirem 
no futuro do homem. As ações do homem moderno, por estarem impregnadas 
de crenças oriundas do império da razão, são responsáveis pelo declínio do 
pensamento sensível. Charles Sanders Peirce mostra que as dúvidas quando 
se instalam no ser são responsáveis por mudanças de hábitos. Essas mudanças 
significativas são fruto de questionamentos, pois decretam o fim da tranqüilidade 
operada pela crença. A relação conflituosa entre crença/dúvida é que promove 
novos caminhos e ações. Acreditamos que as ações estéticas possam representar 
a concretização do sonho de Peirce em transformar o evangelho da ganância 
em evangelho do amor. Vemos, hoje, a forma como o mundo funciona e, por 
não aceitarmos o descaso com o pensamento sensível, questionamos: Como 
poderíamos colaborar para reverter ações que condenamos? Como poderíamos 
contribuir para o aperfeiçoamento de um novo mundo? Encontramos em Peirce 
e na sua busca pelo ideal supremo, o Summum Bonum respostas otimistas para 
um mundo pessimista e cruel. Defendemos a arte e uma aproximação significativa 
do homem com a sensibilidade, ao enfatizarmos o cinema e sua capacidade em 
falar de realidade por meio da ficção e do sonho. Acreditamos que a arte e o amor 
tenham o poder de promover o “Reencantamento do mundo”, de provocar uma 
revolução em que a arma utilizada será a sensibilidade de ajudar e compreender o 
outro. A revolução ocorrerá por meio de mudanças de hábitos.
PALAVRAS-CHAVE: AMOR. HÁBITO. SEMIOSE. AÇÃO ESTÉTICA. 
SONHO.

Is It Possible That Aesthetics Actions Promote Habit Changes And Tinge the 
World With A New Color?1

Abstract: This paper concerns on a possibility of aesthetics actions intervene on 
the future of mankind. The actions of the modern man, because of impregnation 
of beliefs proceeding from the reason empire, are responsible by the decadence of 
the sensitive thought. Charles Sanders Peirce shows us that when the doubts set up 
through a being they are responsible for a habit change. These significant changes 
are an argumentative product, as they command the end of a serenity produced by 
beliefs. This conflicting relationship between belief/doubt is what promotes new 
ways and new actions. We believe that aesthetics actions can represent a Peirce 
dream realization by turning the greed gospel into a love gospel. We can see, 
today, the way the world works and, as we don´t accept the relaxation with the 
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sensitive thought, we argue: How could we co-operate in order to return actions 
we condemn? How could we contribute to improve the new world? We could 
find in Peirce, and in all his search for the supreme ideal, the Summum Bonun, 
optimistic answers for a cruel and pessimistic world. We defend the art and the 
significant approach of a sensitive man when we emphasize the movies and its 
capacity of speaking about reality by means of fiction and dream. We believe that 
Art and Love have the power of “reenchant the world”, they have the power of 
instigating a revolution in which the only weapon used is the sensibility to help 
and to comprehend each other.
KEYWORDS: LOVE, HABIT, SEMIOSIS, SENSITIVE ACTION, DREAM

1. Introdução
Este trabalho é a continuação do trabalho que apresentamos na Jornada 

Peirceana de 2007: “Visões Otimistas Às Futuras Gerações: Ações Estéticas
3 Podem Melhorar o Mundo? O trabalho anterior enfatizava o amor 

evolucionário de Peirce, agora a direção da pesquisa é vislumbrar a possibilidade de 
ocorrer mudança de hábitos, para que as ações estéticas se consolidem. Essas mudanças 
significativas da ação do homem são fruto de questionamentos, pois decretam o fim da 
tranqüilidade operada pelas crenças do passado. 

Acreditamos que a relação conflituosa entre crença/dúvida é que promove 
novos caminhos e ações. Confiamos que as ações estéticas possam representar 
a concretização do sonho4 de Peirce em transformar o evangelho da ganância 
em evangelho do amor5. As nossas reflexões, sobre o possível desejo de Peirce na 
transformação do Evangelho da ganância em Amor, encontram ecos nas afirmações de 
Ilya Prigogine que defende na “Carta as Futuras Gerações” a transição da cultura da 
guerra para uma cultura de paz.  

Observamos o descaso com o pensamento sensível e a prevalência de 
atitudes egoístas como formas dominantes de funcionamento no mundo de hoje. Não 
aceitamos e acordamos com Peirce que, sabiamente, entendeu que somos gerenciados 
por hábitos e, que o crescimento dos signos, passa exatamente pela mudança desses 
hábitos adquiridos. Defendemos a sensibilidade, a arte e as ações estéticas como armas 
de uma revolução pacífica para modificar o futuro.

Peirce, um homem de seu tempo – século XIX – mesmo que não desprezando 
os antigos, considerando-os e muitas vezes até se utilizando de suas doutrinas, com 
modificações em alguns pontos para a arquitetura de sua própria doutrina, bem como já 
se projetando para o futuro, também abraçou tendências a ele contemporâneas, como 
o evolucionismo, e no Evolutionary Love se declara mais ao modelo evolucionista de 
Lamarck do que o de Darwin.  

Ao propormos o uso ampliado da sensibilidade, encontramos no cinema e na 
sua capacidade em falar de realidade por meio da ficção e do sonho, uma base segura 
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para investir nas ações. É inegável que muitos filmes atuais falam de ações que estão 
preocupadas com o homem e suas relações. Acreditamos que a arte e o amor tenham o 
poder de “Reencantar6 o mundo”, de provocar uma revolução em que a arma utilizada 
será a sensibilidade de ajudar e compreender o outro. A revolução ocorrerá por meio 
de mudanças de hábitos e o mais importante é que essa mudança não será imposta, será 
natural e agregadora. 

 
1. Charles Sanders Peirce 

A razão ou o geral governa, pela sua capacidade de 
representação, todos os acontecimentos e está, por 

conseguinte, em constante processo de crescimento:
Ela precisa estar num estado de insipiência, de 

crescimento.
A razão é um processo e exige o mundo fenomênico em 
processo, como também exige a totalidade da vibração 

do sujeito para sua realização:
Ela exige todos os matizes das sensações, inclusive 
o prazer de seu lugar entre as outras coisas. 

(Silveira.2007:131)

Peirce desenvolveu uma classificação das ciências a fim de mostrar a 
dependência que existe entre todas as ciências. E ao fazer essa classificação com as 
devidas correlações promove a emergência da visão sistêmica e complexa. Aponta 
para a interdependência das disciplinas e descarta análises isoladas, isto é, comprova a 
impossibilidade de se analisar uma delas sem que se mostre a relação com as demais. 
Da mesma forma em que quebra a crença da dualidade7 entre mente e matéria, ao 
propor a continuidade entre elas. 

Nosso trabalho, ao ressaltar a necessidade de novas ações por parte dos 
indivíduos, investe na mudança de hábito. Este conceito é gerido por uma ambigüidade, 
pois o mesmo Hábito que é necessário para a conservação da vida pode ser contrário 
a ela. Isto é, muitas vezes o Hábito se solidifica de tal forma que leva a cegueira, 
impedindo, assim, novos questionamentos e conseqüentemente novos Hábitos. Em 
Peirce, Hábito e Mudança de Hábito fazem parte da sobrevivência, da adaptação e das 
mudanças dos seres da natureza. A crença, um sentimento de “certeza”, nos leva ao 
hábito e a dúvida, um sentimento de incerteza, nos leva a questionamentos que, como 
conseqüência, provocará uma mudança de Hábito. Nosso trabalho investe, exatamente, 
no interjogo Hábito/mudança de Hábito.

Enfatizamos e explicamos: que “o sentimento de crença é uma indicação 
mais ou menos certa de que se estabeleceu em nossa natureza algum hábito que irá 
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determinar nossas ações. A dúvida nunca produz tal efeito” CP 5.370-371. “... a crença 
não nos faz agir de imediato, mas nos coloca em condições de nos comportarmos de 
certo modo quando surge a ocasião. A dúvida não produz sequer minimamente tal 
efeito, mas estimula-nos a investigar até que ela seja destruída” CP 5.373. “A essência 
de uma crença é o estabelecimento de um hábito; e crenças diferentes são distinguidas 
pelos diferentes modos de ação a que dão origem” CP 5.398.

As dúvidas e as crenças nos moldam, mas elas têm características diferentes. 
As crenças nos dão calma, bem estar, sendo um convite a tranqüilidade. Como 
conseqüência de uma crença aparece um hábito, e esse será responsável por um 
modo de agir e um condicionamento para uma determinada ação em outras situações 
semelhantes. Reenfatizamos, 

O sentimento de crença é uma indicação mais ou menos segura de que se está estabelecendo 
na nossa natureza um hábito que determinará as nossas ações. As dúvidas, por outro lado, nos 
agitam nos desconfortam e, assim, nos levam a buscar soluções adequadas para terminarmos 
com esse desconforto e novamente voltarmos à tranqüilidade de uma nova crença (um 
hábito). A dúvida não é um hábito adquirido e nem uma ação de conduta futura, ao contrário, 
é a responsável pela procura da aquisição de um novo hábito. (Peirce.1998: 64) 

A crença gera um Hábito, e no momento em que fizermos uma determinada 
escolha de algo, deixamos de escolher outras possibilidades contidas nesse mesmo 
algo. Portanto, ao mesmo tempo em que as crenças nos levam a adquirir hábitos de 
conduta elas não têm um caráter definitivo e estão sujeitas às dúvidas. Por isso, Peirce 
declara: “O Objetivo do raciocínio é descobrir, a partir da consideração daquilo que já 
conhecemos, algo que ainda não conhecemos”. (Peirce.1998:61) 

A busca por novos hábitos é a finalidade do signo, uma vez que, por ser 
dinâmico, tende a mudança de hábito para conseguir, assim, seu crescimento, sua 
evolução. 

“A doutrina da Lei, da continuidade no pensamento e no cosmos é o sinequismo. 
(...) Toda ação pressupõe fins e os fins são o modo de ser do pensamento porque estes 
são gerais. (...) Um hábito é um alvo ou ideal que se solidifica”. Peirce propõe que o 
crescimento do saber passa pelo desenvolvimento do signo. (Santaella 2000: 96,99) 
Seguindo a finalidade sígnica, que é a mudança de hábito, citamos Santaella que explica 
o crescimento dos signos no mundo como resultado de uma tendência das coisas vivas 
e não vivas em adquirir hábitos. 

(...) há propensão de todas as coisas vivas, e mesmo das não vivas, para adquirir hábitos, 
não é apenas uma lei entre outras, mas a lei governando todas as leis. São as leis gerais que 
tornam os fenômenos regulares e inteligíveis, sendo, por isso mesmo, os fenômenos mais 
completamente reais do universo. (...) O Summum Bonnum da espécie humana. À medida 
que a evolução progride, a inteligência humana vai desempenhando um papel cada vez maior 
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no crescimento da razoabilidade por meio de sua característica mais peculiar e inalienável, 
o autocontrole. (...) Para Peirce, a investigação científica é algo que vale a pena porque ela 
é o meio privilegiado de conversar com a natureza em todas as suas formas macroscópica 
e microscópica, inorgânica, biológica e humana – em todas as multiplicidades de suas 
aparições. (Santaella apud Bacha 2003: 123) 

A continuidade entre mente e matéria e o conceito de Hábito como sendo uma 
lei geral estão na base de Peirce conforme Santaella nos explica: 

De 1884 em diante, conceito antropomórfico de hábito da natureza tornou-se o conceito 
central do sinequismo peirceano. (...) No contexto metafísico do sinequismo, mente é 
sinônimo de continuidade, é a tendência do universo para aquisição de hábitos. No contexto 
lógico da semiótica, mente é sinônimo de semiose. Mente, portanto, é continuidade e semiose. 
(Santaella. 2002:100,103)

A relação contínua mente – matéria também se evidencia em Henri (1992:
cap.6) fazendo referência a Peirce “A única teoria inteligível do universo é aquela 
do idealismo objetivo que matéria é mente exaurida, hábitos inveterados se tornando 
leis físicas”, e em Baixa (2002: cap.5) “A matéria é mente quase morta, constituída 
fundamentalmente por hábitos arraigados”; quando também Henri e Baixa salientaram: 
“a chave da relação entre mente e matéria está na admissão de que, sendo o universo 
material provido de hábitos de conduta na forma de leis naturais, há que o conceber 
como uma forma de mente”.   

Nossa trajetória parte das idéias de Peirce de hábito e de mudança de hábito 
para inferir um novo mundo. Utilizamo-nos da frase abaixo, que faz parte da 7ª 
palestra de Cambridge Conferences8, na qual Peirce explica sua concepção de Hábito: 
“A ocorrência repetida de uma idéia geral e a experiência de sua utilidade resultam na 
formação ou fortalecimento da concepção de Hábito”. 

Nessa frase está explicita a necessidade de haver a repetição de uma idéia e 
nessa idéia conter uma utilidade para que o hábito seja implantado. Como defender 
e mostrar as ações estéticas isoladas de forma que incorporem a utilidade necessária 
para se transformar em hábito? Nesse sentido, precisamos do auxílio da criatividade, 
da arte, do amor para indicar o sensível como necessário e útil. Precisamos mostrar que 
o pensamento racional dá conta da metade do homem9 e que a outra metade precisa 
ser gerida pela sensibilidade. Acreditamos que a divulgação permanente de ações 
movidas pelo sentimento seja fundamental para a absorção de novos hábitos ligados 
ao sentimento. 

Defendemos as ações estéticas10 como armas para promoverem as mudanças 
necessárias e possibilitar um futuro diferenciado. Já consideramos a existência de 
hábitos que ficando tão enraizados podem impedir a criação de novos, e, portanto, 
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a mudança destes hábitos se impõe. As ações do homem moderno, por estarem 
impregnadas de crenças oriundas do império da razão, são responsáveis pelo declínio 
do pensamento sensível. Acreditamos que esse declínio é o responsável por uma 
sociedade mais individualista, egoísta, e então menos altruísta.

Nossa preocupação é com o futuro em virtude de alguns hábitos muito 
consolidados. Acreditamos que as ações estéticas, por estarem repleta de sentimento, 
mostrem a saída dessa condição de caos egóico em que vivemos. O que nos anima é 
saber que há a possibilidade de mudança pela propagação de idéias.

As explicações sobre a forma como os hábitos se consolidam vem ao nosso 
encontro no que diz respeito a sementes a serem germinadas. Se entendermos que um 
determinado hábito é falível, criamos uma dúvida e, portanto, procuraremos modificá-
lo. O problema maior é a expectativa de resultados, mas na lei da mente de Peirce 
encontramos a saída desejada. Peirce ao defender a lei da mente está preocupado e 
atento às diretrizes da conduta dessa mente e das idéias que fazem parte do todo:

A análise lógica aplicada a fenômenos mentais mostra que há apenas uma lei da mente, 
a saber, que as idéias tendem a se propagar continuamente e afetar outras que estão para 
elas numa relação peculiar de afetibilidade. Nessa propagação, elas perdem intensidade e, 
especialmente, o poder afetante, mas ganham generalidade e vinculam-se com outras idéias. 
(Peirce apud Ibri.2005:189)

Precisamos colocar os indivíduos frente a atos de sentimento, de amor e 
compreensão, acreditando na possibilidade de que os nossos atos irão se multiplicar 
por afeta(ti)bilidade como ocorre com as idéias.

Um exemplo poético da necessidade do sentimento para gerenciar o homem 
é a explicação que o professor dá aos seus alunos no filme “Sociedade dos Poetas 
Mortos”: A poesia se escreve, não por ser bonita e sim porque somos membros da 
raça humana e a raça humana está impregnada de paixão. A medicina, o direito e a 
engenharia são ocupações nobres e necessárias a vida, mas, a arte, a poesia, a beleza, 
o romance e o amor, são a essência e por isso nos mantêm vivos. 

A busca por um amanhã menos egoísta e mais altruísta encontra em nos 
conceitos de amor agápico, hábito e mudança de hábito, em Peirce, a base necessária 
da argumentação desta comunicação. Peirce ao mostrar que as dúvidas quando se 
instalam em nossas mentes são responsáveis por mudanças de hábitos faz com que 
acreditemos que as ações estéticas possam operar mudanças de hábitos significativas 
na relação homem/homem e homem/natureza. 

Defendemos as ações repletas de sensibilidade para agirem como sementes 
de reflexão para possíveis mudanças. Vemos, hoje, a forma como o mundo funciona 
e, por não aceitarmos o descaso com o pensamento sensível, questionamos: Como 
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poderíamos colaborar para reverter àquelas ações que condenamos? Como poderíamos 
contribuir para o aperfeiçoamento de um novo mundo? Encontramos em Peirce e na 
sua busca pelo ideal supremo, o Summum Bonum respostas otimistas para um mundo 
pessimista e cruel. Defendemos a arte e uma aproximação significativa do homem com 
a sensibilidade. 

A experiência da ação estética caminha analogamente à ação da Razão que, 
“apresentando a grande síntese do poder do espírito e de suas exigências, registrando 
a plenitude do aspecto estético e do aspecto ético. A Razão, assim compreendida, 
apresenta-se como ideal, não para uma mera contemplação passiva, mas como 
significado último da totalidade da conduta e de cada ato que a constitui”. (Silveira: 
2007, 131-132) Esta é a Razão de que fala Peirce no Evolutionary Love, uma razão 
sensível, que não desconsidera o sentimento.  

Peirce ao defender a função última da razão, coloca-a impregnada de uma 
totalidade diferente da razão iluminista. A razão em Peirce é o fim último e contém a 
ética e a estética. Nessa direção, o Prof. Lauro da Silveira vem ao nosso encontro:

Peirce não somente explica a função última da Razão no universo como também constitui 
um quase poema do destino do Homem na totalidade do Real. Como propõe o Pragmatismo 
de Peirce, o pensamento é ação criadora e em verdadeiro hino à reconciliação universal. 
A ciência é profundamente ética e finalmente poética. (...) ela exige todas as matizes das 
sensações, inclusive o prazer de seu próprio lugar entre as outras coisas. (...) Se a razão 
não se esgota em nenhuma de suas realizações, ela é ação e, como tal, é afirmativa e deve 
manifestar-se: A criação do universo, (...) que prossegue hoje e nunca terminará é o próprio 
desenvolvimento da razão. Ultrapassando os limites da individualidade, a razão constitui-se 
no trabalho e na realização total da humanidade e, conseqüentemente, de cada indivíduo. 
(Peirce apud Silveira 2007:130

Se insistirmos em mudanças de hábitos em prol do matizar o mundo com 
novas cores, através das ações estéticas, é porque entendemos que os hábitos do homem 
contemporâneo estão impregnados de individualismo impedindo o altruísmo. A famosa 
frase de Descartes: “Penso, logo existo”, colocou o homem em uma encruzilhada: É 
possível ser pensante e ser sensível? O estado de racionalismo exacerbado fez com 
que o ser colocasse a sensibilidade em segundo plano e conseqüentemente perdesse 
a amplitude da poesia da vida. O uso exagerado da razão positivista cega o indivíduo 
e impede que ele contemple o outro e a vida na sua plenitude. Além do mais, o 
agravamento da influência do poder e das realizações individuais contribuiu para o 
sentimento de vazio do homem. Um mundo onde vencer, vencer e vencer é o que 
define o ser, provoca nesse ser angustia e desencantamento.

Peirce nos mostra como as crenças, responsáveis pelos nossos hábitos, agem 
para que possamos movimentar o pensamento e a vida, ao questioná-las.  Entretanto, 
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esse suposto estado de tranqüilidade promovido pelas crenças, se não for questionado 
pode nos alienar e nos transformar em autômatos. Peirce ao defender a transitoriedade 
das verdades defende uma vigilância constante sobre nossos pensamentos e atos para 
conseguir crescer. Inferimos, portanto que as dúvidas têm uma função primordial, isto 
é, nos ajudam a sair do condicionamento das crenças e dos hábitos instalados e, assim, 
propiciar o crescimento dos signos.  

Peirce aponta para a necessária atenção à emergência do erro, pois somos 
humanos e falíveis. Nessa direção se vale da doutrina do Falibilismo11. O falibilismo, 
segundo Peirce, explica que um determinado conhecimento não é definitivo. Peirce, ao 
defender a falibilidade do ser, aponta para a necessidade dos questionamentos e para 
a benéfica ação das dúvidas. A relação conflituosa entre crença/dúvida é que promove 
novos caminhos e ações. Acreditamos que as ações estéticas possam representar 
a concretização do sonho12 de Peirce em transformar o evangelho da ganância em 
evangelho do amor13/14.

2. Ações Estéticas e Cinema
Ao enfatizarmos novas ações estéticas nos voltamos para os acontecimentos 

que giram ao nosso redor e que estão presente nos diversos meios de comunicação. 
Elegemos o cinema como propagador de novas atitudes e capitação de emoções. Desde 
o primórdio do cinema a sala escura, a introspecção, o jogo de luz e sombra, a música 
e a narrativa provocam no espectador o encontro da realidade e do sonho.  Investimos, 
exatamente, na possibilidade do cinema transformar sonho em realidade.

Confiamos na ação do cinema como empreendedora de mudanças de hábitos. 
A nossa lista de filmes, que exemplificam o que denominamos “ações estéticas”, é 
grande, no entanto, estamos contentes com o volume, pois significa o contágio do 
desejo de uma mudança de hábito. Em virtude do tamanho listamos somente três filmes 
que são os mais pertinentes ao nosso tema. Esses filmes investem no amor, na ação e 
na relação com o próximo.

Sonhamos com a mudança dos relacionamentos entre os indivíduos, e 
acreditamos que a relação agônica dará lugar a hedônica. Nos filmes citados é possível 
sentir as visões dos pensadores elencados neste trabalho e vislumbrar um sistema onde 
todas as coisas se comunicam. O pensamento complexo está presente e, a inter/ a 
multi/ e a transdisciplinaridade tem como meta a mudança de Hábito pelo amor. 

Escolhemos três filmes que mostram a relação do professor com os alunos. “A 
Ultima Grande Lição”, “A Corrente do Bem” e “A Escola da Vida”.

No filme “A Ultima Grande Lição”, dirigido por Mick Jackson, os conselhos 
do prof. Morrie a seus alunos são fundamentais para uma mudança de hábito. Esse 
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filme foi baseado em uma historia real e Mick, o aluno que recebeu as lições, quis 
divulgar os ensinamentos do professor transformando-os em livro e depois em filme. 

Na historia Mick vê, pela TV, seu antigo professor doente. Resolve procurá-
lo e a partir desse reencontro receberá todas as terças-feiras lições valiosas de vida. 
O professor Morrie mesmo acometido de uma doença incurável utiliza seu tempo 
final para deixar ensinamentos sobre a vida e o amor ao próximo. Morrie defende a 
compreensão, o amor e o diálogo entre as pessoas. Condena a ganância e a preocupação 
de se ser o vencedor.

Selecionamos algumas frases do professor Morrie sobre amor e vida: 
• Quando você aprende a morrer, você aprende a viver.
• Nós precisamos amar uns aos outros, ou morremos. É muito simples.
• A coisa mais importante na vida é aprender como dar amor, e como deixá-lo 

entrar.
• Às vezes você não consegue acreditar no que vê, precisa acreditar no que 

sente. E se você quer que outras pessoas confiem em você, você deve sentir que pode 
confiar nelas - mesmo que você esteja no escuro. Mesmo que você esteja caindo.

No filme a “Corrente do Bem”, dirigido por Mimi Leder, um garotinho - Trevor 
Mckinney, motivado pelo professor de Estudos Sociais Eugene Simonet, propõe uma 
corrente de amor entre as pessoas. Esse garoto acredita ser possível mudar o mundo a 
partir da ação voluntária de cada um. Para tanto cria uma corrente, na qual defende três 
ações estéticas15 por cada favor recebido. Essa corrente multiplica as ações estéticas, 
a fim de modificar o mundo. A visão multiplicadora vem ao nosso encontro no que 
diz respeito às sementes. Não devemos esperar um determinado resultado, porque é 
impossível prever a priori o que ocorrerá. Em último caso se pudéssemos prever com 
certeza, cairíamos na visão determinista o que foge aos pensadores citados.  

    O filme, Escola da Vida, dirigido por Willian Dear, conta a história de dois 
professores em uma instituição de ensino. Os dois professores têm posicionamentos 
distintos no que diz respeito à profissão e a vida. O prof. Matt representa a escola linear 
e agônica, enquanto que, o Sr. D. é o exemplo da escola complexa e hedônica. Sr. 
D. com seus métodos sensíveis muda as relações entre professor/aluno; aluno/aluno; 
aluno/consigo mesmo e todos com a vida. A metodologia dinâmica desse professor faz 
do dia a dia, das necessidades vitais e imediatas o foco do curso. Investe na valorização 
do aluno ao quebrar o espírito de competição. 

Os três filmes estão voltados para a educação e propagam os ensinamentos 
de professores, que vão ao encontro dos pensadores aqui citados. Os três professores 
investem na ação com o próximo, no diálogo com a vida e apontam para uma mudança 
de Hábito. 
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Em vista de esclarecimento, apresentamos algumas “ações estéticas”, presentes 
nas reportagens de noticiários e que vão à direção dos pensadores elencados:

“A casa do pedreiro virou biblioteca” – O Estado de São Paulo - 5/10/2005
“Crianças que querem fazer a diferença” – O Estado de São Paulo -

12/10/2007 
“Aposentada Amplia Farmácia Comunitária no Quintal de Casa” - O Estado 

de São Paulo - 8/9/2007
“O Jumento Que Leva Livros a Crianças” – O Globo 16/9/2007

3. Conclusão
“Sob a luz da Primeiridade, a razão se apresenta ao 
sujeito como possibilidade espontânea e insuperável 

de perfeição”. 
(Peirce apud Silveira. 2007:131) 

A atualidade do pensamento de Peirce aliado às ações estéticas que defendemos 
e o cinema como divulgador de ações, nos permite acreditar que essas ações estão 
sendo feitas para melhorar o amanhã. O importante é investir na mudança de hábitos. É 
agir para transformar os hábitos aliados ao individualismo em hábitos de amor a si, ao 
próximo e ao planeta.  É possível ver, atualmente, um cuidado acentuado com o meio-
ambiente. Observamos em diversos meios de comunicação a preocupação crescente 
de pessoas quer individualmente, quer em grupo, como por exemplo, políticos, 
empresários, intelectuais e artistas no tratamento com a natureza. O aquecimento 
global e algumas catástrofes naturais estão servindo de alerta para novas ações. O 
que desejamos não é uma relação de medo com a natureza e, sim, uma convivência 
amigável, já que também somos parte dessa natureza.

A preocupação com o futuro, com a natureza e com a falta de amor entre os 
indivíduos é tão grande, que o 20ª Fórum Nacional16 terminou falando do amor. Evento 
organizado pelo economista João Paulo dos Reis Velloso teve como tema: Brasil - 
“Um novo mundo nos trópicos”: 200 anos de independência econômica e 20 anos de 
fórum nacional (sob o signo da incerteza). O evento na sede do BNDES, no Rio de 
Janeiro contou com a abertura “Cultura e Amor” pelo Ministro da Cultura Gilberto Gil, 
e programação de encerramento “O Amor em Tempos de Desamor”:

Apresentação: Maria Adelaide Amaral, escritora: “Grandes Amores 
Universais” 

Apresentações: Amor Romântico (como no Século 21): 
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- Maria Clara Bingemer, professora da PUC - Rio: “A Bossa Nova e o 
Amor” 

- Renato Mezan, Filósofo: “Amor Romântico e Filosofia” 
- Danilo Marcondes, filósofo: “Amor e Amizade” 
- Gilberto de Mello Kujawski, filósofo: “Amor à Pátria” 
Apresentação final: Miriam Nunes, professora de Letras da UFRJ: “Amor em 

Escala Universal” 
Se um Fórum Nacional organizado por um economista - disciplina esta que 

nos tempos de Peirce divulgou o que ele denominou evangelho da ganância - termina 
seus trabalhos enobrecendo o amor, parece que podemos ter esperanças na resposta 
ao que nesta comunicação perguntamos: É possível que as ações estéticas promovam 
mudanças de hábito e matizem o mundo com novas cores? 

Imaginar um mundo em que gestos ou pensamentos de amor fazem parte da 
rotina do indivíduo mais parece um sonho, mas acreditamos que este sonho possa se 
realizar. À medida que esse novo hábito for incorporado e se propagar pela vida terá um 
caminho diferenciado. Sonhar, imaginar, projetar o período de guerra cedendo lugar 
ao de paz, é possível ao mudarmos hábitos tão profundos. Devemos, portanto, jogar 
sementes e trabalhar para que essa nova visão floresça. Estaremos também cuidando 
de nosso imenso jardim17. 

Enfatizamos e acreditamos como Peirce que a fusão da sensibilidade com 
a razão e os desdobramentos desta fusão são fundamentais para que ocorra uma 
mudança de hábito. As reflexões de Peirce sobre o hábito e o amor agápico, como base 
construtiva, nos ajudam profundamente e otimistamente na direção de outra realidade. 
Nessa direção surge, também, a função do artista como propositor de sensações 
diversas, atuando com ardor para que se opere essa mudança. Enfatizamos que a ação 
estética é um instrumento capaz de possibilitar transformações de vidas. 

Vivemos em um sistema aberto, complexo, que permite por meio de uma 
consciência sensível, emergir Hábitos guiados pela poesia da vida. As obras de arte, as 
reflexões e as ações estéticas investem na mudança de hábito.  

No trabalho “Visões Otimistas Às Futuras Gerações: Ações Estéticas18 no 
evento de 2007 apresentamos a “Carta às Futuras Gerações19” de Ilya Prigogine e 
reafirmamos aqui sua importância, para indicar a ação estética como arma pacífica em 
prol do matizar o mundo com novas cores. Peirce e Prigogine defendem a liberdade de 
agir e mostram a responsabilidade inerente a essa liberdade. 

Insistimos nas ações para mudar hábitos tão solidificados, por entendermos a 
dificuldade de mudanças em Hábitos ligados ao sentimento. Nessa direção as palavras 
de Lucia Santaella explicam nossos temores e esperanças:
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Não há nada mais profundamente enraizado no espírito humano do que os hábitos de sentir. 
Enquanto que o pensamento e a ação podem se modificar através de argumentos lógicos 
ou da força do bom-senso, os hábitos de sentimento só se modificam através do sofrimento 
ou da exposição constante do sentimento a objetos ou situações capazes de produzir sua 
regeneração. (...) As obras de arte não são apenas ambíguas encarnações de qualidades de 
sentimento, mas são formas de sabedoria, de um tipo que fala à sensibilidade, ao mesmo 
tempo em que convida a razão a se integrar ludicamente ao sentir. (2005:131)  

Enfatizamos o poder transformador da arte “por afetabilidade”, o que fica 
evidenciado nas palavras de Santaella: “A arte regenera os hábitos” 20. Palavras essas 
que nos permitem acreditar que uma mudança de Hábito é possível.

É possível que essa nova postura que vislumbramos, que as ações estéticas 
e que a preocupação constante com o todo da vida, sejam movidas pela atração de 
um ideal admirável. Esse ideal é admirável por encarnar qualidades de sentimentos. 
Acreditamos que a procura pelo admirável concretize o desejo de Peirce. Pensamento, 
ação e sentimento se completam e direcionam as ações do homem para novas atitudes 
frente ao mundo.  Estamos cientes que o ideal em Peirce não pode ser programado e 
nem definido a priori, estamos somente jogando sementes. O resultado só o tempo 
dirá. Como disse Machado de Assis: “Cada qual sabe amar a seu modo; o modo pouco 
importa; o essencial é que saiba amar”. 
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Evolutionary Love, de Peirce, no qual, pela evolução agápica, a ganância poderá se transformar em 
compartilha, a guerra em paz. 
5 No texto Evolutionary Love encontramos o confronto feito por Peirce de dois tipos de princípios de 
conduta aparentemente antagônicos para os quais ele denominou evangelho da ganância e evangelho 
do amor.
6 O termo reencantamento do mundo é o título de um texto de Ilya Prigogine. MORIN, Edgar, PRI-
GOGINE, Ilya e Outros. A sociedade em busca de valores. Para fugir à alternativa entre o cepticismo e 
o dogmatismo. Trad. Luis M. Louceiro Feio. Lisboa: Instituto Piaget, 1998.
7 O Dualismo, na Filosofia, é um termo que se aplica ao contrário de Monismo. René Descartes propos 
o dualismo das substâncias (que seriam uma entre duas coisas: res cogitans ou res extensa). Para ele o 
espírito e o corpo seriam nitidamente distintos. Espírito e matéria constituiriam dois mundos irredu-
tíveis, assim não seriam nunca uma substância só, mas sempre duas substâncias distintas. Espírito 
seria do mundo do pensamento, da liberdade e da atividade; e matéria seria do mundo da extensão, do 
determinismo e da passividade. http://pt.wikipedia.org/wiki/Mente

Peirce, ao contrário, é um monista na medida em que ele não separa Mente e Matéria, ódio e Amor, 
uma vez que tudo evolui porque os Signos evoluem. Mátéria é Mente cristalizada. 

Para o monista Peirce não há separação - Dualismo - mas uma íntima relação pela evolução, o que já 
está implícito nas relações de primeridade/segundidade/terceridade. Essa relação entre mente e maté-
ria é um continuum. No texto “A Lei da Mente de 1892, Peirce postula a continuidade entre o mundo 
físico e mental. Argumenta que a matéria é uma forma especial de mente, com hábitos enrijecidos no 
tempo, mas que, no entanto, mantém um elemento de diversificação e vida.   
8 Em Cambridge Conferences, Charles Sanders Peirce proferiu uma serie de oito palestras em feve-
reiro e março de 1898. Essas palestras foram publicadas no 7º volume, livro III, capítulo 3º dos seus 
Collected Papers.
9 Edgar Morin defende que o homo sapiens é 50% sapiens e 50% demens.
10 Defendemos que todas as ações que transmitam a preocupação com o outro, com a vida e o coletivo 
são ações estéticas.
11 Falibilismo é a doutrina filosófica segundo a qual não podemos ter a certeza absoluta de qualquer 
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(ou apenas algumas) forma(s) de conhecimento. Contudo, o falibilista não incide nem no cepticismo 
radical (segundo o qual nenhuma forma de conhecimento é válida) nem no relativismo radical (segun-
do o qual qualquer forma de conhecimento é valida). Para o falibilista existem formas de conhecimen-
to mais válidas, legítimas e frutíferas que outras, mesmo que não tenhamos certeza absoluta delas.
12 O uso da palavra Sonho é de nossa responsabilidade e representa a síntese que fizemos do texto 
Evolutionary Love. 
13 No texto Evolutionary Love encontramos o confronto feito por Peirce de dois tipos de princípios de 
conduta aparentemente antagônicos para os quais ele denominou evangelho da ganância e evangelho 
do amor.
14 As nossas reflexões, sobre o possível desejo de Peirce na transformação do Evangelho da ganância 
em Amor, encontram ecos nas afirmações de Ilya Prigogine que defende na “Carta as Futuras Gera-
ções” a transição da cultura da guerra para uma cultura de paz.  
15 Ação estética é nome dado por nós.
16 http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u404993.shtml

http://www.macaenews.com.br/ver_not.php?id=31535&ed=Cultura&cat=Not%C3%ADcias
17 ‘Precisamos cultivar nosso jardim’ é a última frase do livro ‘Cândido o Otimista’ de François-Marie 
Arouet (1694-1778), mais conhecido pelo pseudônimo Voltaire.  O que significa? Cultivar, em francês, 
tem o significado agrário de “cultivo”, mas há ainda o sentido figurativo de ‘tornar-se culto’, participar 
do mundo cultural a sua volta. “Cultivar” em um sentido de educação, razão, tolerância, etc.” http://
pontedeluz.blogspot.com/2007/03/luz-do-iluminismo-no-meu-jardim.html
18 Esse termo diz respeito às ações que concentram na sua essência o amor coletivo, aqui proposto 
como fruto do Agapismo de Peirce. 
19 Carvalho. 2001 ou pode ser consultada no site http://hps.infolink.com.br/peco/p000130a.htm.  
20 Citação feita em classe no dia 10/10/2005 na disciplina: Semiótica Peirciana, da área de concentra-
ção Signos e Significação nas Mídias, da linha de pesquisa: Epistemologia da Comunicação e Semióti-
cas das Mediações, no Departamento de Comunicação e Semiótica da PUCSP.
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  “Time has usually been considered by logicians to 
be what is called extra logical matter. I have never 

shared this opinion.” (Peirce: C.P. 4 523) 1. 

 “The reader will note that our entire account of TIME 
is a semiotic construct.” (Peirce C.P. 4 523)

 “(...) l´analyst comme tenant-lieu de La continuité.”
 (Danielle Roulot)

Resumo: O trabalho visa explorar o conceito peirceano de “hábito” e, através 
de uma consideração aprofundada e ampla do funcionamento das Categorias 
cenopitagóricas de Primeiridade, Secundidade e Terceiridade, tornar evidente 
aquilo que acontece num processo analítico.
Tomando-se como ponto de partida duas frases de Freud aparentemente 
antagônicas e incompatíveis: a de que o Inconsciente é atemporal e a que afirma 
“Lá onde o Isso era, deve o Eu advir”, pretende-se lançar mão da teoria peirceana 
para se encontrar o possível nexo ou lógica que as une, bem como explicitar o 
funcionamento de uma análise. Será através de uma reflexão sobre os aspectos 
específicos da lógica/semiótica de Peirce que abordaremos a questão do TEMPO 
em suas manifestações a-temporais e temporais, ou seja, a des(continuidade) 
manifesta no processo, tanto no Instante de ver, como no Tempo de compreender 
e no Momento de concluir, as três divisões propostas por Jacques Lacan para 
caracterizar os diferentes tempos de uma análise. Peirce nos propicia o ensejo de 
seguir este caminho ao dizer explicitamente: “The reader will note that our entire 
account of TIME is a semiotic construct” (CP 4.523) e também “Time has usually 
been considered by logicians to be what is called extra logical matter. I have never 
shared this opinion.” (CP 4. 523)
O conceito de Hábito que explicita as questões relativas ao Tempo será a 
referência privilegiada para se mostrar como o a-temporal do Inconsciente vai 
se presentificando no do processo analítico atavés dos significantes/legisignos, na 
dialética do “type”(signos que funcionariam como lei)  e na sua materialização 
através dos “tokens” ou réplicas, signos que trazem a inscrição dessa lei (do 
type). A Continuidade, marca importante do pensamento peirceano será abordada 
através dos dois conceitos: de vago (vagueness) e de generalidade. A lógica do 
vago mostra como a continuidade se dá através dos momentos em que o “princípio 
da identidade” pode ser derrogado: um traço podendo ser e não-ser ao mesmo 
tempo (forma de se trabalhar as (des)identificações durante uma análise) e da 
generalidade que vai se presentificar quando o princípio do “terceiro excluído” 
deixa de funcionar: momentos em que o verdadeiro e o falso não podendo ser 
excludentes criam a possibilidade de se passar através de momentos caóticos a uma 
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ordem mais abrangente  que vai igualmente ser responsável pela continuidade do 
processo, a espacialização do tempo pela delimitação do conjunto dos Significantes 
Mestres (S1) que marcaram essa história de vida como única. 
O trabalho pretende chegar a mostrar como a série infinita, um signo sendo 
interpretado por outro signo, pode numa análise encontrar seu ponto de basta. 
Como é que a semiose analítica pode encontrar seu Interpretante Final e o que vem 
a ser aqui, uma mudança de Hábito.
PALAVRAS-CHAVE: HÁBITO. INCONSCIENTE. PEIRCE.

THE UNCONSCIOUS CONSIDERED AS A HABIT: ITS CONSEQUENCES FOR 
PSYCHOANALYTICAL PRACTICE
Abstract: This paper aims to explore the Peircean concept of “habit” and, 
through a deep and comprehensive approach to the operation of cenopythagorean 
categories of Firstness, Secondness and Thirdness, make clear what happens in 
the analytical process.
Taking two apparently antagonistic and incompatible statements by Freud, as a 
starting point:  one says that the “ the inconscious is timeless” and the other states 
“There, where the ID was, the I shall come,” we intend to make use of  Peirce’s 
theory to find the possible link or logic which connects them, and explain  the 
process  of analysis. We will discuss the issue about TIME in its temporal and 
timeless manifestations through the considerations of specific aspects of logics/
semiotics of Peirce, i.e., dis(continuity) manifested in the process: in the  Instant 
to see,  in Time to understand and in the Moment of conclusion, the three levels 
proposed by Jacques Lacan to characterize the different timing in analysis. Peirce 
provides us the opportunity to follow this path, very precisely:
“The reader will note that our entire account of TIME is a semiotic construct” 
(CP 4.523) and also “Time has usually been considered by logicians to be what is 
called extra logical matter. I have never shared this opinion.” (CP 4. 523)
The concept of Habit that sets out the issues related to Time will be the prime 
reference to show how the Unconscious will be presentified in the process of 
significants/legisigns, in the dialectic of “type” (signs that would work as a law) 
and its materialization through the “tokens” or replicas, signs that bring the 
inscription of this law (of type). Continuity will be treated through both concepts 
of vagueness and generality. The logic of vagueness shows how continuity happens 
through the time when the “principle of identity” can be overturned: a trace 
that can be and not to be at the same time (a way of working the identifications 
during the analysis) and the generality which will be present when the principle 
of “excluded third” cease to work: moments when the true and the false cannot be 
excludable, thus creating the possibility of moving through the chaotic moments 
to a broader order that will also be responsible for the continuity of the process. 
The spatialization of time can be registered by the delimitation of the set of Master 
Significants(S1) that sealed the history of life of one subjec as unique.
This work intends to show how the infinite series, a sign being interpreted by 
another sign, may find its end in the analysis: how the analytical semiosis can find 
its Final Interpretant and what becomes here a “changing of Habit”.
 KEYWORDS: HABIT. UNCONSCIOUS. PEIRCE.

Uma análise se dá durante um certo período de tempo, como um corte no 
continuum de uma vida. Cada sessão, por sua vez, pode ser considerada como uma 
escansão do tempo maior do tratamento analítico visto como um todo.

Pensar questões relativas ao tempo e à psicanálise conjuntamente, somente 
pode ter sentido se essas questões estiverem de alguma forma a serviço da tentativa 
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de se encontrar respostas sempre mais apropriadas a esta pergunta ainda mais 
fundamental : “Qual o tempo para que uma análise possa se mostrar efetiva, para 
que uma cura analítica possa se realizar?” Essas considerações, por sua vez, teriam 
seu desdobramento natural em outras, não menos significativas e importantes, como 
por exemplo: “Mas, afinal, de onde  parte um tratamento analítico? Quais as fases 
pelas quais ele passa? O que seria uma cura analítica bem sucedida?”.... Como se 
pode observar, já a primeira vista, tratar dessas questões todas extrapolaria o tempo 
(ah! O tempo...) que nos cabe aqui e nos afastaria do tema enunciado no título.  Assim, 
partirei de algumas afirmações de Freud, de Lacan e de outros psicanalistas tomando-as 
como pressupostos, como a priori , tentando desta forma “cortar caminho” e gerenciar 
o tempo disponível. 

A lógica de Peirce por incluir tempo, transformação e movimento pode iluminar 
e fundamentar questões da psicanálise. Esta é a aposta deste trabalho. Conhecemos a 
afirmação de Freud segundo a qual o inconsciente não conhece o tempo. É “zeitlos”.1 
Conhecemos também sua famosa frase: WO ES WAR, SOLL ICH WERDEN2, 
geralmente traduzida como “Lá onde o Isso era, deve o eu advir”. Diante dessas duas 
afirmações aparentemente antagônicas e inconciliáveis “como dar conta de estabelecer 
um nexo entre uma proposição que nos fala de algo a-temporal, o inconsciente e, 
de outro lado, uma outra proposição que, imperativamente, faz alusão de forma 
necessária à idéia de tempo?”  Diante deste aparente impasse vejamos como pode se 
dar esta articulação com a lógica peirceana.

 Charles Peirce é um autor ainda hoje muito pouco conhecido comparativamente 
com outros lógicos. Sua vasta produção teórica, projetada para ser editada em mais 
de 30 volumes, tem apenas seis deles publicados por enquanto. O restante deve ser 
consultado em manuscritos de difícil acesso. Entretanto, o fato realmente surpreendente 
e que nos interessa de perto, é que Lacan, já nos anos 603 entrou em contato com as 
idéias de Peirce, bebeu nesta fonte e deixou marcas suficientes em sua obra para que 
possamos ter a evidência da importância que ele soube reconhecer da lógica de Peirce 
para psicanálise.

É importante destacar, com bastante ênfase, que quando se fala da lógica 
peirceana estamos sempre nos referindo a uma concepção de lógica que ultrapassa, 
vai muito além, do enquadre da lógica formal ou da lógica clássica4: com Peirce 
assumimos que a lógica é um outro nome da semiótica geral. Uma vez que todo 
pensamento somente se dá através de signos, sua lógica/semiótica é definida como 
“a quase necessária ou formal doutrina dos signos” (C.P. 2.227)5, ou “a pura teoria 
dos signos em geral” (MS L 107), ou seja, é a tentativa de considerar toda experiência 
como um sistema estruturado de signos em interação uns com os outros. Essa teoria, 
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por sua vez, se baseia nas categorias universais peirceanas:  Primeiridade, Secundidade 
e Terceiridade que vêem a ser uma combinação, com muitas nuances possíveis, do 
geral com o particular. Sem me deter na descrição dessas categorias, gostaria de 
enfatizar com Peirce que “O começo (de qualquer processo) é Primeiro, o término é 
Segundo e a mediação é Terceiro” (C.P.1.337) A Primeiridade e a Terceiridade são as 
categorias que nos falam de CONTINUIDADE. A Secundidade representa o CORTE, a 
(DES)continuidade.Assim, além do atual, essa lógica  inclui o possível e o potencial.

 Lacan vai propor que a noção de “destituição subjetiva” pode ser considerada 
como a sua interpretação da frase de Freud WO ES WAR, SOLL ICH WERDEN.6 
Tomar esta afirmação como um pressuposto será aqui também um artifício para 
se abreviar caminhos naturalmente mais longos. A partir daí podemos dizer que o 
processo analítico que se dá no tempo vem a ser justamente este movimento para se 
chegar à “destituição subjetiva”, logicamente se pressupondo que no início haveria, 
então, um sujeito instituído7. Se essa passagem se deu de fato ou não, isso é algo a 
ser verificado no Passe e deve ser desvinculado de um final de análise que implica 
sempre outras considerações. Estabeleçamos, portanto aqui uma equivalência entre 
a “destituição subjetiva” e a “destituição verificada no Passe”. Sem entrarmos na 
interessante questão de se fundamentar a diferença entre “destituição” e “des-ser” que 
esta, sim nos fala de uma finitude da análise, marquemos que a “destituição subjetiva” 
enquanto algo que tem a ver com o processo analítico é sempre uma destituição 
programada, diferentemente de outras destituições que acontecem fora da análise. 
Essa destituição programada só é possível se estiver presente a transferência, o analista 
colocado no lugar do suposto saber. Daí ser evidente a afirmação de Lacan que uma 
análise está vinculada à transferência e ao seu manejo no tempo.8 É uma arte do 
analista saber colocar em prática essa programação da destituição subjetiva para que 
o analisante possa ir abandonando sua fixação ou ficção de gozo que o prende ao  
tempo do OUTRO, assim, assumir-se como sujeito desejante. Em termos da lógica 
acima referida, essa mudança é factível porque existe como coluna dorsal comum 
tanto ao processo lógico como ao analítico: a idéia muito proeminente de que deve 
haver uma CONTINUIDADE. O sujeito desejante, contrariamente aquele paralisado 
pelo gozo, é um sujeito que pode deslizar pela cadeia metonímica. A lógica peirceana 
ilumina o “como” se dá essa continuidade. O que a torna possível são as noções de 
vagueza e de generalidade que a caracterizam. A vagueza, própria da Primeiridade, 
se explicita pelo fato de que há um tempo em que o princípio da contradição pode 
ser aqui derrogado: um momento caótico em que ser algo e não ser esse algo podem 
coexistir- o que nas lógicas clássicas e formais é inconcebível. Somente por esse meio 
é que as identificações podem ser trabalhadas numa análise, bem como as insígnias 
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recebidas do Outro. A continuidade também encontra nesta lógica um outro ponto de 
apoio. Refiro-me agora à generalidade que Peirce diz ser a característica da categoria 
da Terceiridade. Haveria aqui um princípio geral, uma força viva, capaz de gerar 
atualizações através do tempo. É somente desta forma que no transcorrer de uma 
análise vão se presentificando porções esgarçadas de uma formação fantasmática a 
que se chegará “por dedução” no final: aquilo que poderíamos chamar sua matriz, outro 
nome para o fantasma fundamental. É da lógica peirceana essa terminologia de que 
na Terceiridade existiria esse princípio formal, organizacional, funcionando como uma 
lei. Aqui Peirce faz uma distinção chamando de TIPO (type) o principio formal que vai 
gerar várias Réplicas (tokens). No processo analítico, através das interpretações vamos 
tendo acesso a essas presentificações ou réplicas e pelas “construções” poderemos, 
num segundo momento, chegar aos princípios gerais. As interpretações funcionam 
sempre como cortes, descontinuidades de um continuum. Assim, é muito interessante 
a observação de Colette Soler de que a angústia nos fala sempre de destituição.9 E, 
nesta destituição programada que é constitutiva de uma análise, o analista deve saber 
usar o corte – corte que é sempre Secundidade, enquanto categoria, é interpretação e 
também supõe se levar em conta a angústia para que o sujeito instituído do início possa 
ir se desfazendo de suas insígnias e identificações, dando lugar ao vazio essencial, 
vazio não do apenas oco, mas o vazio em volta do qual o oleiro faz nascer um vaso.. 
Ainda outro ponto, este bem elaborado pelo psicanalista Michel Balat10 é o fato de que 
ao dar autonomia ao Significante, invertendo a ordem do algoritmo de Saussure (de 
s/S, em Lacan S/s) a teoria lacaniana se imbricou com a linguística, mas ao dizer que 
não era da lingüística que se tratava, e sim de uma linguisteria, Lacan, conforme suas 
próprias palavras passa para uma outra lógica, não mais binária, mas agora ternária e é 
quando ele cita mesmo a lógica/semiótica de Peirce11. Balat vai chamar a atenção para 
o fato de que o “significante” lacaniano, não é uma palavra qualquer (como poderia ser 
se estivéssemos na lingüística). Numa linguisteria, pensando-se na lógica triádica de 
Peirce, aqui sempre um significante será necessáriamente um legissigno, ou seja um 
signo que traz em si uma lei, é a presentificação dela. Essa lei tem a ver com algo da 
história particular desse sujeito, que o levou, por uma “insondável decisão do ser”, a ligar 
este significante a algo, estabelecendo-se aí uma cristalização, uma lei determinante 
de como esse significante/legissigno irá funcionar. É claro que aqui está implicada a 
idéia de trauma e a forma como esse sujeito lidou com ele. “A experiência analítica 
nos obriga, sem mais, a supor que algumas vivências puramente contingentes da 
infância são capazes de deixar como sequela fixações da libido”, nos diz Freud (..)”12 
Ou seja, o contingente se tornou, aí, necessário. Duramente o tratamento, no chamado 
“tempo para compreender”, o tempo se espacializa dando lugar aos significantes 



11
ª J

or
na

da
 P

ei
rc

ea
na

05 set 2008200

mestres (S1) cujo conjunto marca a história desse sujeito como única. Fica, então, 
a pergunta que nos interessa: “Mas quando, então, essa série infinita mostra seu 
ponto de basta?” Freud nos fala de uma análise finita e infinita. Peirce nos fala de  um 
“interpretante final”.(C.P. 8.315) Esse fim nos assinala o término de um processo de 
deslisamento e se caracteriza, então por se presentificar através de uma mudança de 
habito. Tenho me perguntado se isto não seria o mesmo que acontece numa análise 
quando o sujeito, depois de esgotar todas as suas cadeias de significantes/legisignos, 
depois da construção do fantasma, ao atravessá-lo, ao se posicionar frente aquilo a 
que chegou, não estaria num mesmo registro ao mudar sua posição frente ao gozo? O 
significante novo do qual nos fala Lacan,13 não teria a ver com essa mudança de hábito 
de Peirce, quando se tem  um novo princípio de organização dos ditos, mais de acordo 
com um “bem-dizer” quando se trata da análise?

Gostaria de terminar com uma observação de Colette Soler sobre a destituição 
subjetiva e a angústia. Se compreendi bem sua proposta, no final, não é mais a angústia 
que predomina. A angústia serviu durante o processo para propiciar os deslocamentos 
necessários. Mas depois, existiria então um sujeito “pret-à-supporter”, um sujeito com 
prontidão para dar continuidade à sua vida enfrentando o que der e vier, até a morte, nos 
diz ela14. Então, assim como acontece na lógica temporal de Peirce, também no processo 
analítico o que deve predominar é a CONTINUIDADE (enquanto terceiridade). As 
(DES)continuidades, (secundidades) representadas pelos cortes necessários nas sessões 
e depois pelo próprio ATO, estariam a serviço desta CONTINUIDADE.  

Notas:
1 Freud, S. “Obras Completas de Sigmund Freud”. Tradução de Luis Ballesteros y de Torres. 3 vol.. 
Madri Biblioteca Nuova. 1981.  O Inconsciente (1915).
2 idem, (1931) Conferência 31
3 Lacan fala pela primeira vez de Peirce no Seminário 7, da Ética da Psicanálise, na lição de 13 de 
janeiro de 1960.
4 Haack, Susan, “Filosofia das Lógicas”, São Paulo. Unesp. 2002.
5 A norma usual nas citações de Peirce é a indicação dos Collected Paper, por C.P. seguida do número 
do volume, ponto, parágrafo. 
6 Soler, Colette. Clinica de la destitución subjetiva in “Qué se espera Del psicoanálisis y Del psicoana-
lista?” Buenos Aires. Letra Viva. 2007 pp.51-82.
7 Idem
8 Lacan, Jacques: Posição do Inconsciente, in “Escritos”, Rio de Janeiro. Jorge Zahar. 1998.
9 Soler, Colette, idem
10 Balat, Michel. “Des fondements sémiotiques de La psychanalyse: Peirce après Freud et Lacan” 
Paris. L´Harmattan. 2000.
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11 Lacan, J Seminário 23. O Sintoma. Lição de 16 de março de 1976.
12 Freud, S apud Silvia Bleichmar in Repetición y temporalidad. “Temporalidad, Determinación y 
Azar”, Buenos Aires. Paidós 1994, nota11, p.58.
13 Lacan, J. lição de 17 de maio de 1977.
14 Soler, Colette, idem.
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Resumo: A mente é, para Peirce, um sistema dinâmico dotado da tendência à 
aquisição de hábitos. A lei do hábito se traduz numa tendência a generalização e 
expressa hábitos direcionados a fins definidos. De acordo com Peirce a formação 
de hábitos na matéria nervosa provavelmente está intimamente conectada com 
sua nutrição.  As leis da ação nervosa são traçáveis pelos caracteres químicos 
dos protoplasmas, o que segundo Peirce, pode explicar sua propriedade de 
crescimento. Peirce reconhece a presença de hábitos em formação no domínio 
dos fluidos e dos cristais e na constituição dos seres vivos, plantas e animais. A 
formação de hábitos, que sempre terá a função de determinação da conduta, atinge 
também o nível do metabolismo celular. Condutas são sustentadas em hábitos 
adquiridos por aprendizagem. Deste modo, uma questão que colocamos é em que 
medida possuímos autocontrole na mudança de nossos hábitos? Uma hipótese 
que pode ser levantada para a questão é que nosso autocontrole para a mudança 
de hábitos está diretamente relacionado ao processo de desgaste ou esgotamento 
implícito nas sucessivas repetições ao longo do tempo. Como se dá esse desgaste 
ou esgotamento, qual a sua natureza, quanto tempo pode levar esse processo, são 
questões que pretendemos investigar em nosso trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: AÇÃO MENTAL. HÁBITOS. APRENDIZADO. 
CÉLULAS NERVOSAS. 
AUTO-CONTROLE.

Mental Action in The Nerve Cells
Abstract : According to Pierce, mind is a dynamic system endowed with the tendency 
to form habits. Habits law in its turn tends to generalization and expresses habits 
having defined targets. Pierce also considers that forming habits in nerve matter is 
likely close linked to its nutrition. Nerve action laws are traceable by protoplasm 
chemical characteristics, which according to Pierce  can account for its growing 
property. Pierce acknowledges the presence of habits forming in fluids and crystals 
and in the living beings, plants and animals. Habits forming, which always has the 
function of determining the conduct, also reaches cell metabolism level. Conducts 
are supported by habits formed through learning. Therefore a question that we 
raise is: to what extent do we exercise self-control in the change of our habits? A 
hypothesis that can be put with regard to that issue is that our self-control  towards 
habit changes is directly related to the process of decaying or fatigue over time. 
How does that decaying or fatiguing process occur?, what is its nature ?, how long 
can this process take ?, are questions that we intend to investigate in our paper.
KEYWORDS: MENTAL ACTION. HABITS. LEARNIN. NERVE CELLS. SELF-
CONTROL.

A mente é, para Peirce, um sistema dinâmico dotado da tendência à aquisição 
de hábitos. Peirce (1839-1914) tematizou as relações entre os efeitos produzidos 
pela crença e os efeitos produzidos pela dúvida (dúvida genuína), no que diz respeito 
ao processo de formação de hábitos mentais. Tais hábitos, quando se encontram 
estabelecidos, adquirem o estatuto de crenças. A crença tem, em geral, o poder de 
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moldar a ação; consiste em um hábito que, uma vez estabelecido em nossa natureza, 
determina um curso possível (futuro) de ação. Peirce afirmou que “um estado de crença 
é um estado calmo e satisfatório que não desejamos evitar, ou mudar para uma crença 
em qualquer outra coisa. Ao contrário, a ele nos apegamos tenazmente, não meramente 
para crer, mas para crer apenas no que cremos”. (CP 5.372) 

Por sua vez, a dúvida não pode influenciar, tal como faz a crença, a conduta 
humana. No entanto, por ser um estado incômodo do qual pretendemos nos livrar, 
a dúvida estimula a geração de novas idéias ou hipóteses explicativas para que um 
estado de crença seja alcançado. Assim, em tal processo novos fatos são levados em 
conta fornecendo novas hipóteses à mente que procura restabelecer certa harmonia 
no conjunto global de suas crenças. É importante se destacar a crucial ambigüidade 
da dúvida. Se, por um lado, não é capaz de oferecer modos de ação, por outro, é 
aquilo que permite, não apenas a quebra do hábito mas sobretudo a possibilidade de 
aquisição de novos hábitos. Então, tanto a dúvida quanto a crença produzem, cada qual 
a seu modo, efeitos positivos sobre a conduta. Desse modo, diante da estranheza do 
existente, a partir do possível, hábitos se modificam via experiência.

De acordo com Peirce: Tanto a dúvida como a crença produz efeitos positivos 
sobre nós, embora acentuadamente diferentes. A crença nos faz agir de imediato, 
mas nos coloca em uma condição de nos comportarmos de certo modo quando surgir 
ocasião. A dúvida não produz, sequer minimamente, tal efeito ativo, mas estimula-nos 
a investigar até que ela seja destruída (CP 5.373). 

Antes de prosseguirmos investigando em que medida possuiu autocontrole 
na mudança de nossos hábitos, é cabível a pergunta: Como surge então, um hábito? 
Peirce, em 1907 considerou que: 

Todo conceito, sem dúvida, primeiro surge diante de um forte, embora mais ou menos vago, 
sentido de necessidade, induz-se alguma experiência involuntária, de uma natureza sugestiva; 
este ser sugestivo que tem certa relação oculta com a construção da mente. Podemos assumir 
que o mesmo acontece com as idéias instintivas dos animais; e as idéias dos homens são 
praticamente tão milagrosas quanto à do passarinho, do castor e da formiga. Uma porcentagem 
não insignificante delas tornou-se chave de grandiosos segredos. Com os animais, contudo, as 
conclusões são comparativamente imutáveis, e não há progresso posterior.  Com os homens, 
esses primeiros conceitos (primeiros na ordem do desenvolvimento, mas surgindo em todos 
os estágios da vida mental) tomam a forma de conjecturas, embora não sejam, de modo 
algum, sempre reconhecidos como tais. Todo conceito, toda proposição geral do grandioso 
edifício da ciência, primeiro nos chega como uma conjectura. Estas idéias são os primeiros 
interpretantes lógicos dos fenômenos que os sugerem, e que ao sugeri-los, são signos dos 
quais são os interpretantes (realmente conjecturais). Mas que eles nada mais são do que isto, 
é evidentemente um pós-pensamento a arremetida da gélida dúvida que desperta o sadio 
juízo de quem reflete. Contudo, não se deve esquecer que toda conjectura é equivalente a um 
hábito de que ao se ter certo desejo, pode-se cumpri-lo se for possível praticar certo ato, ou 
dele é expressivo. Assim, o homem primitivo deve ter sido algumas vezes questionado por 
seu filho se o sol que surge pela manhã era o mesmo que se pusera na tarde anterior, e ele pode 
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ter respondido, “Não sei, meu filho, mas penso que se pudera por meu (Brant) no sol da tarde, 
seria capaz de vê-lo novamente no sol da manhã; e, uma vez, conheci um ancião que podia 
ver o sol, embora dificilmente pudesse ver outra coisa; e ele me disse ter visto, uma vez, um 
ponto de forma muito peculiar no sol; e que esse ponto podia ser reconhecido, sem erro, por 
vários dias”. [A prontidão] para agir de certo modo em determinada circunstância e, quando 
posto a agir por um dado motivo, é um hábito, e um hábito deliberado ou autocontrolado, é 
uma crença.  (CP. 5.480)

Quanto à questão acerca do autocontrole na mudança dos hábitos, é 
importante ressaltar que na ocorrência de um hábito autocontrolado haverá um ganho 
de consciência, variando em grau e intensidade conforme a experiência. Do que se 
trata então, na perspectiva peirceana, a consciência? Peirce escreveu que:

A consciência pode ser definida como aquele acúmulo de predicados não relativos, variando 
grandemente em qualidade e em intensidade, que são sintomáticos da interação do mundo 
exterior - o mundo daquelas causas que são excessivamente compulsivas sobre os modos 
de consciência, com distúrbios que algumas vezes chegam a chocar, e se movem somente 
delicadamente, e somente por uma espécie especial de esforço muscular - e o mundo interior, 
aparentemente derivado do exterior e condutível pelo esforço direto de várias espécies com 
reações fracas; a interação desses dois mundos consistindo principalmente de uma ação 
direta do mundo exterior sobre o mundo interior e uma ação indireta do mundo interior sobre 
o exterior sobre a operação de hábitos. Se essa for uma explicação correta da consciência, 
isto é, do acúmulo de sentimentos, parece-me que ela exerce uma função real sobre o 
autocontrole, pois sem ela, ou ao menos sem aquilo de que ela é sintomática, as decisões e 
os exercícios do mundo interior não poderiam afetar as determinações reais e os hábitos do 
mundo exterior. Digo que esses últimos pertencem ao mundo exterior pois não são meras 
fantasias mas agentes reais. (CP5.493)

Embora, Barbosa da Silveira (2003) tenha apontado que se exclui a necessidade 
de se fazer referência à consciência para compreender a aquisição de hábitos e a interagir 
racionalmente no universo; ressaltou, porém, que Peirce não deixa de considerar a 
importante função da consciência na instância que lhe é própria. 

De acordo com Peirce “Quando um distúrbio de sentimento toma lugar, nós 
temos um ganho de consciência, o ganho de experiência; e um novo distúrbio será 
apto a assimilá-lo por algum que ele precedeu. Sentimentos sendo excitados se tornam 
mais facilmente excitados, especialmente nos modos nos quais eles tenham sido 
previamente excitados. A consciência (exigência de autocontrole) tal como um hábito, 
segundo Peirce, constitui uma concepção geral (CP 3.21).

Peirce apontou que em seres dotados de sistema nervoso “concepções gerais 
surgem sobre a formação de hábitos no nervo-matter, as quais são conseqüências de 
mudanças moleculares sobre suas atividades e provavelmente conectadas com sua 
nutrição” (CP 3.22).  Segundo Peirce, “há muitas circunstâncias que nos levam a crer 
que a aquisição de hábitos está intimamente conectada com a nutrição, pois “o animal 
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pareceria exibir uma preferência por modos de ação que envolve a formação de novas 
moléculas de protoplasma” (CP 6.283). 

Considerando que “haveria um sentimento (feeling) de dor a cada quebra da 
molécula e um prazer a cada recomposição de tal sistema, Peirce indicou que “o animal 
teria uma preferência por ações prazerosas, e pareceria a ele como se esse prazer, ou a 
antecipação dele, fosse a causa de sua ação (no primeiro modo ao invés de outro) [CP. 
6.284]. Este é, segundo Peirce, um modo no qual talvez parecesse possível que uma 
tendência para ação inteligente, poderia surgir no simples sistema mecânico. 

Mas, de acordo com Peirce, outros princípios de ação inteligente provavelmente 
podem ser deduzidos a partir das características primitivas do protoplasma (CP 6.282). 
Quando uma massa dele é perturbada por uma cutucada, um choque elétrico, calor, 
etc., os fluxos são detidos e o todo se contrai numa bola ou se estão muito alongadas 
algumas vezes se partem em esferas separadas. Quando a excitação externa é removida 
a massa encolhe formando alguma coisa semelhante a sua condição anterior (CP 1.393).  
Desse modo: Sentimentos podem ser suposto existir enquanto uma célula nervosa está 
em uma condição excitada. 

Peirce observou que: “primeiro, quando um pedaço do protoplasma é 
perturbado, digamos por uma beliscada num dado ponto, um assim chamado estado 
excitado no qual a matéria é mais fluida é provocado e esta condição se difunde. Mas, 
segundo, ele não se difunde uniformemente, mas muito diferentemente em diferentes 
direções e precisamente que direção a difusão tomará parece ser tão incerta quanto um 
lance de dados. Contudo, em terceiro, há uma preponderância de casos em que a via 
de difusão é a mesma que tinha sido na ultima vez que uma estimulação ocorrida do 
mesmo ponto ou como tinha sido na maioria dos casos (CP 6.280)]. 

Desse modo, de acordo com Peirce, os nervos estão particularmente 
prontos para adquirir e mudar seus hábitos. Conseqüentemente, no caso que estamos 
considerando, se depois da remoção do estímulo e da conseqüente cessação do 
excitamento, a estimulação for repetida, o ultimo modo de ação reflexa, a qual removeu 
o estímulo é mais provável ocorrer imediatamente do que qualquer outro, e no caso de 
ele não ocorrer imediatamente, a ação continuará como antes até que tenha lugar uma 
reação, a qual removerá o estímulo. Assim, um hábito provavelmente será rapidamente 
adquirido reagindo a partir de qualquer estimulação para remover o estímulo (CP 
6.281). 

De fato, apontou Peirce que “a maior parte das ações inteligentes é direcionada 
causando a cessação de alguma irritação” (CP 6.282). Neste sentido Peirce indicou que 
“Nós comemos para nos livrar da fome” e “quando o olho de um bebê volta-se para 
a luz, a ação talvez seja deste tipo, pois o campo de visão distinta sobre a retina é 
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menos sensível a luz do que outras partes”.  Peirce também considerou que “quando 
nós paramos e escutamos um som, talvez haja um princípio diferente, mas qualquer 
sensação quando é interpretada, é diminuída em intensidade na consciência imediata” 
(CP 6.283). O que se encontra de acordo com uma primária e fundamental lei da ação 
mental que consiste na tendência a generalização (CP 3.21).

O princípio que leva ao estabelecimento de hábitos, mas hábitos dirigidos 
para definir fins, a saber, a remoção de fontes de irritação, de acordo com Peirce é 
precisamente a ação de acordo com as causas finais que distinguem ação mental de 
ação mecânica. Neste sentido, Peirce indicou que a fórmula geral de todos nossos 
desejos pode ser tomada como isso: remover um estímulo (CP 1.392). 

Apontando como pode ocorrer um estímulo no protoplasma, e indicando 
que tal estímulo poderia destruir certas moléculas ressalta-se a instabilidade de uma 
molécula viva. Peirce nos solicita que imaginemos como pequenos sistemas solares 
(vastamente mais complexos) e como se um fragmento errante de uma dessas moléculas 
entrasse em outro sistema e o perturbasse. Mas, observa Peirce, depois que o estímulo é 
removido, algumas moléculas foram destruídas, enquanto outras assumem fragmentos 
de moléculas vizinhas que tinham sido inutilizados, outras ainda serão recompostas 
com grupos de átomos vindos a partir dos alimentos. 

Peirce observou que era mais ou menos claro que as novas porções tomadas 
levariam um longo tempo em adquirir os lugares idealmente estáveis na molécula, e 
então uma nova excitação deveria repetir o mesmo fenômeno anterior; e a difusão do 
distúrbio deveria provavelmente tomar o mesmo curso de antes” (CP 6.283).

Peirce considerou que “se essa teoria fosse verdadeira, diferentes modos de 
difusão poderiam diferir grandemente em relação à quantidade de nutrição que os 
acompanhariam, e desde que as moléculas recompostas fossem as primeiras que mais 
provavelmente seriam transtornadas, aqueles hábitos seriam mais provavelmente os 
que resultariam no melhor ganho nutritivo” (CP. 6.284). 

Segundo próprio comentário de Peirce “apesar da teoria apresentar como um 
ponto absurdo supor um pedaço de mecanismo morto sentir dor e prazer, ele diz sentir 
totalmente claro que a hipótese fornece um ponto de vista instrutivo que contempla a 
questão geral (CP 6.285). As leis da ação nervosa são como pensava Peirce, traçáveis 
pelas características químicas dos protoplasmas com os quais os conteúdos das células 
nervosas são compostos (CP 6.278). Dessa forma, Peirce nos conduz ainda mais 
profundamente dentro da fisiologia, apontando que “as três funções fundamentais do 
sistema nervoso, a saber, primeira, a excitação das células, segunda, a transferência da 
excitação entre as fibras, terceira, a fixação de tendências definitivas sobre a influência 
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do hábito, são claramente devidas às três propriedades do protoplasma ou sua própria 
viscosidade da vida” (CP 1.393). 

Mas, segundo Peirce, esses três fatos (excitação, transferência, fixação) 
não parecem resumir as principais propriedades do protoplasma como a teoria nos 
levaria a esperar que eles fizessem. Então, Peirce enumera a seguir, as propriedades 
do protoplasma: contratilidade, irritabilidade, automatismo, nutrição, metabolismo, 
respiração, reprodução; indicando que todas estas podem ser resumidas sob os títulos 
de sensibilidade, movimento, crescimento. 

Em torno de 1879, Peirce afirmou que “Todo corpo animal é protoplasma 
modificado” (CP 3.22). Essa afirmação se esclarece no seguinte comentário “O 
protoplasma cresce: não como um cristal em uma solução super saturada ou como 
solução altamente concentrada, cresce pela simples atração de matéria como ele 
mesmo. Ele cresce pela transformação bioquímica de outras substancias em seu 
próprio tipo químico”. Peirce considerou que devido à excessiva complexidade de 
sua molécula, seria muito provável que a composição molecular do protoplasma 
vivo fosse uma grande e complexa molécula na qual uma substancia protéica seria 
peculiarmente associada com uma gordura complexa e com algum representante do 
grupo carboidrato, isto é, que cada molécula de protoplasma continha resíduos de cada 
uma dessas três grandes classes. 

Peirce, sendo um químico, e tecendo observações acerca de química orgânica 
e inorgânica comentou “o fato de que a solução de albumina pode se encerrar no mais 
simples filme de coágulo e flutuará na água sem romper seu saco. Mas, Peirce nos 
alertou que “albumina não é protoplasma”. “A albumina é morta e ele é essencialmente 
vivo”. O protoplasma cresce; ele absorve material e o converte em algo semelhante a 
sua substancia e em todo seu crescimento e reprodução ele preserva suas características 
específicas (CP1.393). Parece ser uma propriedade universal do protoplasma 
intimamente conectada com a propriedade de crescimento a que ele adquire e modifica 
hábitos (CP 6.280).

Nesta perspectiva peirceana, em que hábitos podem ser quebrados por meio 
da experiência, retomaremos a questão acerca do autocontrole sobre esses processos. 
Segundo Peirce :

a lei do hábito exibe um contraste chocante com todas as leis físicas na característica de seus 
comandos”. Uma lei física é absoluta. O que ela requer é uma relação exata. Assim, uma força 
física introduz, em um movimento, um movimento componente para ser combinado com o 
restante pelo paralelogramo de forças; mas o movimento componente deve efetivamente 
ocorrer exatamente como é requerido pela lei de força. Por outro lado, nenhuma conformidade 
exata é requerida pela lei mental. Além do mais, a conformidade exata estaria em conflito 
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categórico com a lei; desde que ela instantaneamente cristaliza o pensamento e frustra toda 
futura formação de hábitos (CP 6.23).  

A lei da mente somente torna um dado sentimento mais propenso a surgir. 
“O esforço, desde que direcionado a um fim, é essencialmente psíquico, mesmo que 
algumas vezes inconsciente; e o crescimento devido ao exercício segue uma lei cujo 
caráter é bem contrário ao do mecânico” (CP-6.289). Para Peirce, o esforço, “mesmo 
que algumas vezes inconsciente; desde que direcionado a um fim, é essencialmente 
psíquico” e a “a consciência sintética genuína, isto é, o sentido do processo de 
aprendizagem, que é o elemento proeminente e a quintessência da razão, tem mui 
evidentemente sua base fisiológica na propriedade mais característica do sistema 
nervoso, o poder de adquirir hábitos” (CP 1.390). 

Será então oportuno avaliar as relações que podem se estabelecer entre 
consciência e sistema nervoso, na perspectiva peirceana. Barbosa da Silveira (2003) 
apontou que para responder a questões bem específicas sobre as leis do pensamento 
no interior de um universo povoado por organismos e de outros seres materiais, mais 
especialmente, quanto às relações que se manteriam entre o nível psíquico e o nível 
fisiológico de seres dotados de sistema nervoso central, com especial ênfase no ser 
humano, Peirce investiu na unidade de princípios para a constituição dessas duas 
dimensões da realidade fenomênica. Trata-se da defesa da tese de distintos estados de 
uma única realidade que, em certos casos sobretudo, mantêm estreita interação em sua 
constituição e funcionamento. Peirce, num artigo de 1886, escreveu o seguinte:

O pensamento é feito com o cérebro, e o cérebro é um complexo de nervos; de tal modo 
que o pensamento está necessariamente sujeito às leis gerais da ação nervosa (p.38), [e, 
mais adiante], não encontramos indicações seguras da existência de uma consciência não 
conectada a um organismo nervoso; e quanto mais complicado o organismo, mais alta é 
sua consciência. Se a alma existe como uma substância independente ou não, certo é que 
a inteligência, tal como nós a conhecemos, reside no sistema nervoso; de modo que as leis 
da primeira necessariamente correspondem às deste último. Rastear com cuidado científico 
esta correspondência aonde quer que se encontre, neste momento não seria possível; mas o 
esboço grosseiro que podemos fazer, embora não esteja livre de erros, não deixará de lançar 
uma forte luz sobre a teoria da lógica.(p.40) 

Barbosa da Silveira (2003) indicou que Peirce propôs alguns caminhos pelos 
quais o sistema nervoso pode realizar a experiência dual de sensação e a mais importante 
de todas as funções mentais, a saber, aquela de aprender. O sentimento poderia ser 
considerado uma propriedade monádica das células nervosas. As sensações decorreriam 
da propriedade demonstrada das células de agir umas sobre as outras, assim como de 
reagir a estímulos vindos do meio. E Finalmente, aprender resultaria da capacidade 
apresentada pelas células nervosas de formar redes e, no futuro, agir preferencialmente 
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através delas. Diante desta capacidade identificada com a propriedade de adquirir 
hábitos, tornar-se-ia possível concluir que o sistema formado pelas células nervosas 
pode efetivamente superar o princípio mecânico da ação e reação e sustentar uma 
conduta racional (CP. 385-394). Barbosa da Silveira (2003, p.260) comentou que: 

Em Critical Analysis of Theories, alcança-se com excepcional clareza o que Peirce 
compreende por racionalidade e o papel de singular importância nela assumido pelos hábitos 
de conduta. Aponta-nos que a distinção tão cuidadosamente mantida entre exigências 
psíquicas, essenciais para que haja pensamento, e as configurações psicológicas especiais, 
que este pode assumir, apresenta-se claramente nesse texto: é necessário para compreender 
o pensamento naquilo que lhe é essencial e em sua maior abrangência, distingui-lo como 
fenômeno psíquico de dimensões cósmicas, de suas manifestações psicológicas particulares 
nas quais tem a consciência... “Uma lógica dependente da consciência, apontará Peirce nesse 
texto, é tão falsa e pretensiosa quanto uma ética dependente de um prazer ou bem estar. 

E prossegue dizendo, Barbosa da Silveira (2003, p.260) que a condição 
evolutiva dos seres vivos os insere em um regime de economia que diante do embate 
do inesperado, exigirá que se preparem para manter sua conduta futura direcionada 
ao objeto que desejam alcançar ou ao qual se destinam. Para isso não é necessária 
a representação consciente. Embora não se deva menosprezar a contribuição da 
consciência e do autocontrole na determinação da conduta.

Em Texto de 1903, Pragmatismo ano Abdution, encontra-se uma passagem 
esclarecedora sobre a importância do pensamento instintivo, sua não submissão 
às máximas lógicas e, conseqüentemente, no quanto se distingue do pensamento 
autocontrolado.  Diz o texto: 

O conteúdo do juízo perceptivo não pode ser sensivelmente controlado, hoje em dia, nem 
há qualquer esperança racional de que algum dia venha a ser. No que diz respeito a essa 
parte da mente bastante fora de controle, as máximas lógicas têm tão pouco a fazer quanto 
com o crescimento do cabelo e das unhas. Podemos, de algum modo, ver que, em parte, ela 
depende dos acidentes do momento; em parte, do que é pessoal ou racial; parte do que são 
comum a todos os organismos bem ajustados, cujo equilíbrio possui estreitos domínios de 
estabilidade; em parte, sobre tudo, do que reage; e, ainda, em parte, do que têm algum modo 
de ser. Mas a soma de tudo isto é que nossos pensamentos logicamente controlados compõem 
somente uma pequena parte da mente, a simples florescência de um vasto complexo que 
podemos denominar mente instintiva, na qual este homem não dirá que tem fé , porque isto 
implicaria ser a descrença concebível, mas sobre a qual constrói ele como sobre o fato que 
torna verdadeiro todo o trabalho de sua lógica. (CP. 5.212)

Referindo-se à mente instintiva como a parte da mente que está fora do nosso 
controle, em 1905, Peirce diz que:

 [...] a doutrina de Descartes de que a mente consiste do que diretamente se afirma numa 
consciência unitária, todos os psicólogos cientistas rejeitam. Fatos abundantes positivamente 
não deixam dúvida que a consciência vívida, sujeita à atenção e controle, ocupa, em qualquer 
momento que seja, um mero fragmento de nossa atividade psíquica. Sem procurar atingir o rigor 
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da enunciação, o que demandaria longas explicações, irrelevantes para o presente propósito, 
três proposições podem ser estabelecidas: (1) a parte obscura da mente é sua principal parte. 
(2) Ela atua com um rigor menos sujeito a erro do que o resto. (3) Ela é quase infinitamente 
mais delicada em sua sensibilidade.  As inferências humanas plenamente conscientes não 
apresentam delicadeza quantitativa, exceto quando repousam sobre a aritmética e a medida, 
que são processos mecânicos; e eles, por pouco, seriam inequivocamente despropositados. 
Mas os juízos irrefletidos inconscientes ou semi-conscientes da sensibilidade materna, como 
as inferências instintivas dos animais, respondem a questões sobre “quanto” (o moça) com 
curioso rigor; e, raramente, estão totalmente errados . (CP. 6.569)

Diz ainda em 1907:

A faculdade de conjecturar corresponde aos poderes musicais e aeronáuticos dos pássaros; ou 
seja, ela é para nós o que aqueles são para eles, o mais suave de nossos poderes meramente 
instintivos. Suponho de que se alguém estivesse seguro de ser capaz de discriminar entre 
as intimações desse instinto e os encantos do desejo pessoal, sempre confiaria mais nas 
primeiras. Pois, não sobreestimaria a sabedoria ou a coragem de um já emplumado pássaro, 
se, ao chegar o tempo apropriado, o pequeno agnóstico hesitaria em dar seu salto do ninho 
por conta de dúvidas sobre a teoria aerodinâmica.  (CP 7.48)

Uma hipótese que levantamos para a questão (em que medida possuiu 
autocontrole na mudança de nossos hábitos, ou ainda, em que medida a consciência é 
exigida na mudança de nossos hábitos?) é que nosso autocontrole para a mudança de 
hábitos está diretamente relacionado ao processo de desgaste ou esgotamento implícito 
nas sucessivas repetições ao longo do tempo. 

Considerando que quanto mais repetições houver, mais cristalizados os hábitos 
estarão e menos consciência exigirão na prontidão para a ação, e por isso mesmo, 
serão mais instintivos, e menos autocontrolados; nesta perspectiva, podemos perceber 
que em muitas de nossas ações cotidianas está implícito o processo de desgaste ou 
esgotamento devido às sucessivas repetições ao longo do tempo. Repetição, neste 
caso, significando funcionamento em ”piloto automático”, sem autocontrole. 

Porém, enquanto a cristalização dos hábitos (o desgaste ou esgotamento) não 
se realizar totalmente, nós, como agentes ou o meio pelo qual o hábito se expressa, ainda 
teremos algum auto-controle para quebrar a cadeia repetitiva na qual ele se reproduz. 
Perguntamos como pode se dar esse desgaste ou esgotamento, qual a sua natureza, 
quanto tempo levaria? Enfim (tomando como exemplo nossos hábitos alimentares), 
em que medida possuímos autocontrole na mudança de nossos hábitos? 

Evidências científicas atuais mostram que o esforço para tentar controlar 
emoções e inibir impulsos não pode ser mantido por muito tempo. De acordo com 
dados de pesquisas (Segerstrom et all, 2007) o autocontrole sofre esgotamento, como 
um músculo que levantasse muito peso por longo tempo. Assim, ao “esgotar” o 
autocontrole tentando não perder a paciência com uma situação desagradável, uma 
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pessoa teria menos energia para resistir à tentação, por exemplo, de comer um doce 
que arruinaria seus planos dietéticos. 

Mas, não temos consciência de que chegamos ao limite da resistência à tentação 
num momento de fraqueza emocional, do mesmo modo como identificamos os limites 
de nosso esforço muscular ao sentir a fadiga no corpo. Uma investigação que pode 
trazer algum esclarecimento à questão foi realizada por pesquisadores da Universidade 
de Kentucky que identificaram um indicador biológico de vulnerabilidade às tentações. 
Segundo o estudo publicado na edição de março de 2007, Heart Rate Variability 
Reflects Self-Regulatory Strength, Effort, and Fatigue; embora as pessoas saibam que 
são vulneráveis, às vezes, dizendo, comendo ou fazendo a coisa errada, elas não podem 
avaliar com precisão a sua capacidade de autocontrole, em determinado momento. De 
acordo (Segerstrom et all, 2007), déficits de autocontrole são conseqüências de um 
esforço prévio de auto-regulação. 

Os pesquisadores consideram que uma medida autonômica, a variabilidade 
da freqüência cardíaca (VFC), pode fornecer um índice de esforço de autocontrole. Em 
resumo: a variabilidade do ritmo cardíaco (VFC) é uma medida da contínua interação 
entre sistema nervoso simpático e parassimpático; que influencia a freqüência cardíaca 
e retorna as informações sobre sistema nervoso autônomo, assim, representa uma 
capacidade de resposta emocional. Segerstrom et all. 2007, realizaram um estudo em 
duas partes para testar a hipótese. Na primeira fase, os participantes foram instruídos 
a jejuar por três horas a fim de tomar parte no que acreditavam ser uma experiência de 
fisiologia de preferência de comida.

A taxa de variabilidade de freqüência cardíaca (TVFC) dos participantes foi 
monitorada enquanto eram oferecidos bolos, chocolates e cenouras. A tentação, nesse 
caso, era indicada por render-se à guloseima mais saborosa, mas menos saudável. A 
taxa de variabilidade de freqüência cardíaca (TVFC) foi consideravelmente mais alta 
quando os participantes tentavam resistir à tentação, (comendo cenouras em vez de 
bolo ou chocolate) sugerindo que a TVFC espelhava a atuação do autocontrole.

Na segunda parte do experimento, depois de resistir ou render-se à tentação, 
os participantes foram instruídos a completar difíceis anagramas, alguns dos quais 
eram de resolução impossível. Os autores mediram por quanto tempo os participantes 
persistiram na resolução dos anagramas e, como previsto, os que exerceram forte 
autocontrole, resistindo aos doces, foram os que os abandonaram antes a tarefa. 
As pessoas que apresentaram naturalmente maiores níveis de taxa da variabilidade 
de freqüência cardíaca, independentemente de caírem em tentação, foram as que 
persistiram mais tempo no teste do anagrama. 
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De acordo com o estudo (Segerstrom et all, 2007) notou-se que as estruturas 
cerebrais envolvidas no autocontrole se sobrepunham consideravelmente às estruturas 
que controlam a taxa de variabilidade de freqüência cardíaca, o que sugeria o 
indicador como um reflexo apurado do autocontrole.  Os resultados da investigação 
demonstraram que durante uma manipulação experimental de autocontrole (comer 
cenouras ou bolos), o índice da VFC foi elevado durante esforço de auto-regulação 
(comer cenoura, resistir aos bolos) comparado com baixo esforço de auto-regulação 
(comer biscoitos, resistir às cenouras). A variabilidade de freqüência cardíaca aparece, 
segundo os pesquisadores (Segerstrom et all, 2007), como índice de auto-regulação e 
de esforço de resistência, tornando possível estudar estes fenômenos no campo, bem 
como no laboratório.  

De acordo com os autores “a variabilidade da freqüência cardíaca (VFC) é 
uma medida da contínua interação entre simpático e parassimpático; e assim, representa 
a capacidade de resposta emocional; a regulamentação emocional eficaz depende 
de ser capaz de ajustar as suas respostas fisiológicas a um ambiente em mudança, 
neste sentido, a VFC reflete o grau em que a atividade cardíaca pode ser modulada 
para atender demandas situacionais em mutação”.  Análises da freqüência da VFC 
são baseadas no fato de que as variações na freqüência cardíaca são produzidas pelo 
sistema nervoso simpático (SNS) e sistema nervoso parassimpático (SNP) e ocorrem 
em diferentes velocidades, ou freqüências.  O (SNS) é lento e age mediado pela 
noradrenalina, enquanto o (SNP) é rápido e mediado por acetilcolina. 

 A partir desses dados, surgem duas grandes teorias psicossomáticas que 
relacionam causalmente flexibilidade representada pela variabilidade da freqüência 
cardíaca e a capacidade para dar resposta emocional. Por um lado, a Teoria polivagal: 
uma explicação evolutiva de que no Sistema Nervoso Autônomo, desenvolvido em 
etapas para lidar e responder eficazmente com as mudanças no ambiente, o último 
componente desenvolvido, o complexo vago ventral, se conecta com os músculos 
faciais, produção de voz, e outros comportamentos socialmente importantes, o que 
cria uma ligação física entre o coração e a expressão emocional. 

Por outro lado, a Teoria Integração Neurovisceral: apresenta uma explicação 
integradora de forças evolutivas que levaram ao desenvolvimento de uma resposta 
rápida nervo vago para apoiar a expressão emocional e de regulamentação adequada 
através de conexões com o córtex, sistema límbico, e tronco cerebral.  Ao inibir outras 
respostas potenciais através da atividade sináptica no cérebro e atividade vagal no 
corpo, a Rede Central Autônoma, atua como um “centro de comando neurofisiológico, 
cognitivo, comportamental, fisiológico e elementos regulamentados em estados 
emocionais”. 



11
ª J

or
na

da
 P

ei
rc

ea
na

05 set 2008214

Numa revisão geral da Psicologia, Luecken & Appelhas (2006) indicaram 
que a “VFC está emergindo como uma medida objetiva das diferenças individuais 
na resposta emocional, nomeadamente no que se refere aos processos sociais e de 
saúde mental.” Embora teóricos e pesquisadores têm enfatizado a importância da 
variabilidade de freqüência cardíaca mediada parassinteticamente respondendo a uma 
regulação emocional , a contribuição relativa ao regulamento simpático  do coração 
ainda não está totalmente esclarecido.

Foram apontadas potenciais aplicações clínicas da medida de variabilidade 
da freqüência cardíaca (VFC), e de acordo com Lehrer et al.(2003) “elas podem ter 
implicações terapêuticas no humor, ansiedade, impulsos e transtornos alimentares.” Ao 
contrário de outras variáveis psicossomáticas, a variabilidade de freqüência cardíaca 
(VFC) fornece informações relativas tanto ao sistema nervoso simpático como a 
atividade do sistema nervoso parassimpático, permitindo assim inferências sobre os 
dois processos, os inibitórios e excitatórios, na regulação da emoção.” 

De acordo com a pesquisa do neurocientista Ivan Araújo (2008) “o organismo 
consegue identificar comida calórica, mesmo sem o paladar. O cérebro é capaz de 
saber inconscientemente mesmo quando somos incapazes de sentir gosto de açúcar ou 
algo calórico”. Os estudos do neurocientista indicaram que não é apenas o gosto da 
comida que ativa o chamado “sistema recompensa”, a estrutura cerebral que permite a 
animais e humanos detectar estímulos importantes que ajudam a selecionar, de maneira 
inconsciente, o comportamento mais adequado. 

Araújo (2008) explica que é provável que o sistema nervoso saiba medir o 
nível sanguíneo de glicose ou insulina, o hormônio da saciedade - e programar uma 
reação; “mas tem se falado muito em receptores gustativos no trato gastrintestinal”. 
De alguma forma o trato gastrintestinal estaria ‘saboreando’ aquilo que é digerido, e 
isso poderia prover algum tipo de sinal ao sistema nervoso. O neurocientista considera 
que o estudo pode de alguma forma explicar por que, no longo prazo, mesmo fazendo 
dieta, pessoas tendem a consumir mais alimentos calóricos, em detrimento das versões 
menos calóricas que têm praticamente o mesmo gosto; mimetizar o gosto dos alimentos 
em versões ‘diet’ pode não ser suficiente para sustentar o consumo do produto no 
longo prazo. 

O trato gastrintestinal metaforicamente tem sido apontado como um “segundo 
cérebro” do organismo. Neste sentido, dietéticos engordam, é o que nos aponta o 
estudo de Pierce (2007); o trabalho destacou uma tendência de relacionar o gosto do 
alimento à quantidade de energia calórica por ele produzida. Ao consumir versões 
com menos calorias de alimentos que normalmente são muito calóricos, as crianças 
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poderiam desenvolver conexões distorcidas entre gosto e conteúdo calórico, levando a 
ingestão excessiva ao crescer. 

Pesquisas atuais que investigam acerca de nossas condutas alimentares e suas 
possíveis mudanças nos apontam dados que parecem confirmar algumas indicações 
feitas anteriormente por Peirce, embora ainda deixem em aberto, outras tantas 
questões. Além disso, fica em aberto, uma outra hipótese para mudança de hábito, que 
pode ser pensada pela ação de um fato surpreendente ou acaso, mas esse processo, na 
perspectiva peirceana, foge ao nosso autocontrole. 
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Resumo: O objetivo deste trabalho é analisar a relação entre crenças, hábitos  
e construção de significado na perspectiva de Charles Sanders Peirce.  
As crenças que adotamos ao longo da vida são carregadas de  
expectativas que orientam nossas ações (CP, 5.371). Quando essas  
expectativas não são supridas se instaura um estado de surpresa que  
pode ser descrito como manifestação de dúvida. Privados da crença  
nosso comportamento pode se tornar hesitante, e em meio a esta  
hesitação buscamos o estabelecimento de uma nova crença, recuperando o  
estado de calma e equilíbrio que o estado anterior propiciava. A  
dúvida, ou instabilidade da crença, se instaura quando aquilo que era  
tomado como verdadeiro entra em conflito ou em contradição com a  
realidade que se nos apresenta. A nova crença quando estabelecida  
apazigua a dúvida. Em outras palavras, no estado de crença a hesitação  
de como devemos agir ou proceder em dada situação cessa, permitindo a  
viabilidade de escolha da ação com potencialidade para tornar-se um  
hábito. Segundo Peirce, a essência da crença é a criação de um hábito;  
e diferentes crenças distinguem-se por diferentes modos de ação a que  
dão origem (CP, 5.398). Os hábitos são estabelecidos por meio da  
disposição para agir, na medida em que nossas ações estejam em  
conformidade com as expectativas contidas no momento da adoção de uma  
crença. A proposta peirceana para a elaboração de um método eficiente  
e tenaz de leitura de realidade, com efeito, corrobora para a  
aquisição de certo rigor na determinação da escolha de uma crença a  
ser estabelecida, tendo em vista a instauração de hábitos coerentes  
com a factualidade. A partir da filosofia de Peirce, partimos do  
pressuposto que a realidade seja cognoscível, e que na leitura de seus  
princípios e leis haja a possibilidade de reconhecimento de padrões  
desembocando na escolha de uma crença, posteriormente, na fixação de  
hábito e construção de significado no plano da ação.  
PALAVRAS-CHAVE: CRENÇA, HÁBITO, MÉTODO E CONSTRUÇÃO DE 
SIGNIFICADO. 
  
Abstract: This paper aims at analyzing the relation between beliefs, habits and 
construction of meaning in the perspective of Charles S. Peirce’s philospohy. 
Beliefs one adopts in his life are plenty of expectations that orient actions (CP 
5.371).  When these expectations are not fulfilled, a state of surprise is manifest 
which could be described as a manifestation of doubt. In absence of belief 
behavior can hesitate, and in such state a new belief is necessary for restoring the 
equilibrium the old belief furnished. Doubt or instability of belief is present when 
something that was taken as true comes to be in conflict or contradiction with 
reality as we know it. When established the new belief weakens doubt. In other 
words, in the state of belief, hesitation of action within specific situation stops, 
permitting viability of action choice with potentiality of becoming an habit. In 
accordance with Peirce, belief’s essence is the creation of an habit; and different 
beliefs are distinguished by different ways of action they generate (CP 5.389). 
Habits are established by means of dispositions to act, in the sense that actions 
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are in conformity with the expectations possessed in the moment when a belief is 
adopted. The Peircean propose to the elaboration of an efficient and tenacious 
method of reality reading, in effect, corroborates the acquisition of such a rigor 
in the determination of the belief chosen to be establish, in direction of coherent 
habits instauration. From Peirce’s philosophy we hold the assumption that reality 
is knowable, that in reading its principles and laws there is possibility of pattern 
recognition leading to beliefs determination, fixation of habit and construction of 
meaning in the domain of action. 
KEYWORDS: BELIEF, HABIT, METHOD, MEANING CONSTRUCTION

Neste artigo buscamos apresentar fundamentos que justifiquem a escolha de se 
aceitar uma crença, considerando o contexto que permeia a construção de significados 
que motivam a ação e formação de hábitos. Para tanto, recorremos ao pensamento de 
Peirce, principalmente nos textos sobre a Fixação das crenças (CP 5.358-387), escrito 
em 1877, e Como tornar as nossas idéias claras (CP 5.388-410), escrito em 1878, com 
intuito de sistematizar nossa argumentação estruturando suas bases na compreensão 
de como acolhemos determinadas assertivas em detrimento de outras, direcionando 
nossas ações para a possibilidade de que elas desemboquem na cristalização de um 
hábito.

A clareza e a correspondência de uma idéia com a realidade não estão 
vinculadas tão somente a uma impressão que se tem de determinado fato, objeto 
ou fenômeno. A noção de distinção, introduzida para evidenciar as deficiências da 
concepção de impressão, exige que todos os elementos de uma idéia sejam claros. 
A distinção de uma idéia, neste contexto, significaria a possibilidade de defini-la em 
termos abstratos. 

Parece que as crenças, no sentido de “teorias” do senso comum, são 
experimentadas como menos adequadas conceitualmente, enquanto que as 
fundamentações mais sistematizadas apresentam aspectos consistentes, evocando 
razões e causas para inserir em seu contexto domínios intelectuais específicos. O 
diferencial na adoção de crenças gravita em torno dos seus processos seletivos de 
análise, verificação, crítica e outras formas constitutivas e metodológicas de leitura de 
realidade. Como nos apresenta Roland Omnés (1996), há distintas formas de percepção 
e leitura de mundo que influenciam na escolha e constituição das crenças do senso 
comum:

(Senso comum) É uma forma de lógica bem adaptada ao mundo que os rodeia. Embora a 
maneira que como descrevem o mundo por meio da linguagem e como o representam no 
cérebro seja menos sutil e menos rigorosa do que a da teoria, ela não deixa de ser a mesma, 
ou antes, ela é uma conseqüência direta, demosntrável 1, dessa teoria, válida onde os homens 
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a aplicam. A representação oferecida pela teoria é puramente formal, ao passo que a dos 
homens é gerada diretamente pela experiência empírica, pelo hábito, em suma (p. 218).

 Nesta citação, o termo, “lógica”, nos remete ao pensamento de que as 
crenças estabelecidas no senso comum não são de todo absurdas, mas que carecem 
de rigor, de verificação. Essas crenças podem ser percebidas, no entanto, como 
configurações de tendências e perspectivas comportamentais associadas, formadas 
e configuradas em nossas contínuas interações com o ambiente no qual estamos 
inseridos. 

O que chamamos de crença poderia ser uma tendência a perceber e a agir 
no mundo de certas formas, tendências essas complexas, continuamente mudando e 
recombinando suas relações. Em tais recombinações, as perspectivas que compõem 
nossas crenças seriam entendidas como configurações de mundo acessíveis ao seu 
desvelamento e articulação verbal, em que nossas ações poderiam ser compreendidas 
por meio das crenças que adotamos, na medida em que refletimos sobre sua constituição 
e as bases para a formação destas mesmas crenças.

As crenças que adotamos ao longo da vida são constituídas pelas expectativas 
que orientam nossa experiência (CP, 5.371). Quando essas expectativas não são supridas, 
instaura-se um estado de surpresa e de dúvida. Por meio da investigação buscamos um 
estado de crença que seja mais estável que o anterior. A crença é um hábito com o 
qual concordamos e que nos prepara para agir a partir dela. Privados da crença nosso 
comportamento se torna hesitante. Nesse sentido, por meio da investigação se objetiva 
atingir um novo estado de crença, recuperando supostamente o estado anterior de calma 
e equilíbrio. Todo esse processo se desencadeia quando a dúvida, ou instabilidade da 
crença, se instaura, e aquilo que era tomado como verdadeiro entra em conflito com a 
factualidade.

Segundo Peirce (CP 5.377-386), as condições para investigação e 
estabelecimento das crenças envolvem algumas etapas que se confrontam com um fato 
bruto, e que posteriormente se deslocam para um outro estágio. Investigar é tornar uma 
crença cada vez mais determinada na relação entre crenças, e com adesão a uma nova 
crença, que é assegurada. Para tanto, o filósofo classifica quatro modos em que uma 
crença pode se fixar, considerando que o propósito último da fixação de uma crença é 
a determinação da ação.

Primeiro método apontado por Peirce é o de tenacidade, de caráter ingênuo 
e que funciona enquanto não houver reação e choque com a realidade. Diante do 
confronto com os fatos, esse tipo de método se desfaz. Neste estágio, a fixação da 
crença é mantida pela repetição do que se acredita até estar-se habituado e convicto do 
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estabelecimento do estado de crença, levado à repetição e auto-sugestão até afugentar 
o estado de dúvida, sobre uma estrutura basal, que é a escolha pessoal de crer. Nas 
palavras de Peirce:

Mas este método de fixar crenças, que pode ser chamado de método da tenacidade, será 
incapaz de, na prática, manter seu funcionamento. O impulso social está contra ele. O homem 
que adotar esse método descobrirá que outros homens pensam de forma diferente, e pode 
ocorrer-lhe, em algum momento de maior lucidez, que as opiniões deles sejam tão boas 
quanto as suas, e isso abalará sua confiança em sua própria crença. Essa concepção, de que o 
sentimento ou pensamento de outro homem possa ser equivalente a seus próprios, é um passo 
distintivamente novo, e altamente importante. (...) A menos que nos tornemos eremitas, temos 
de necessariamente influenciar as opiniões uns dos outros, de modo que o problema venha a 
ser de fixar a crença, não meramente no indivíduo, mas na comunidade.2 (2008, p.48-49)

O segundo método, descrito por Peirce, que determina a fixação de uma crença 
é o da autoridade, pautado na constituição e convenção comunitária, que responde pela 
vontade do indivíduo, semelhante ao Estado hobbesiano em que o papel do soberano é 
desempenhado por uma instituição, aparentando ser vantajosa a troca da autonomia em 
prol do conforto da crença, na segurança e paz proporcionados pelo Leviatã. É também 
semelhante ao método da tenacidade, porém em uma escala coletiva. Neste tipo de 
método os esforços, para manter a crença fixada, voltam-se para o afastamento das 
crenças conflitantes ou contrárias às que foram estabelecidas na instituição referente, 
estando presentes o uso da coerção e repressão para que seja mantida a crença. Um 
contexto em que esse tipo de método é bastante usual é o das instituições religiosas, 
como ilustra Peirce:

Permita-se a ação da vontade do Estado, então, em vez da do indivíduo; que se crie uma 
instituição que tenha por finalidade manter perante a atenção do povo certas doutrinas corretas 
reiterando-as perpetuamente, ensinando-as aos jovens; possuindo, ao mesmo tempo, força 
para evitar que doutrinas contrárias sejam ensinadas, defendidas ou expressas. Permita-se que 
todas as possíveis causas de mudança intelectual sejam retiradas do alcance dos homens. Que 
se mantenham ignorantes, para que não aprendam alguma razão para pensar de forma distinta 
da que pensam. Que suas paixões sejam listadas, de maneira que possam encarar opiniões 
privadas e pouco habituais com ódio e horror. Então que todos os homens que rejeitam a 
crença estabelecida sejam aterrorizados até o silêncio. (...) Esse método (de autoridade)tem 
sido, desde os tempos mais remotos, um dos principais meios de manter doutrinas teológicas 
e políticas corretas, e de preservar seu caráter universal ou católico (2008, p. 49).3

O terceiro método classificado por Peirce é chamando de a priori, e está 
associado à questão de gosto, pois envolve um esforço para manter o que desejamos 
acreditar. Este método é sedutor no sentido em que agrada à razão, pois tem em si a 
idéia de que algo concorda com a razão, na medida em que, aparentemente, não se 
consegue identificar o que existe de errado. Um exemplo em que esse método se aplica 
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é o de acreditar que o todo de um dado conjunto de elementos se reduz às suas partes. 
Peirce assim o descreve:

Este método (a priori) é bem mais intelectual e respeitável do que os outros dois sobre os 
quais discorremos. Mas suas falhas têm sido as mais manifestas. Faz da investigação algo 
similar ao desenvolvimento do gosto; mas o gosto, infelizmente, é sempre mais ou menos 
uma questão de moda, e assim, os metafísicos nunca chegaram a fixar qualquer acordo, de 
modo que o pêndulo das opiniões tem balançado para um lado e para outro, desde os tempos 
mais remotos até os mais recentes, entre uma filosofia mais material e uma mais espiritual. 
(2008, p. 49). 4

O quarto método de fixação de crenças, apresentado por Peirce, é o científico. 
As crenças são fixadas por meio de pensamentos guiados pela realidade externa, e não 
por pensamentos guiados pela imaginação ou percepção ilusória, como, por exemplo, 
poderia ocorrer no método de tenacidade. Peirce, assim descreve: 

Para satisfazer nossas dúvidas, por conseguinte, é necessário que se encontre um método 
pelo qual as nossas crenças possam ser causadas por algo em nada humano, mas por alguma 
permanência externa – por alguma coisa sobre a qual nosso pensar não tenha efeito. Alguns 
místicos imaginam que possuem esse método numa inspiração particular vinda do alto. Mas 
isso é apenas uma forma do método da tenacidade, no qual a concepção de verdade como algo 
público não foi ainda desenvolvida. (...) E, embora essas afecções sejam necessariamente tão 
variadas quanto são as condições individuais, todavia o método deve ser tal que as conclusões 
finais de todos os homens sejam as mesmas. Tal é o método da ciência. (2008, p. 53-54). 5 

O método científico recorre ao estabelecimento de teorias amplamente aceitas, 
atentando para a permanência externa das coisas, além de ser um método aberto, que 
está exposto à crítica pública e que admite falibilidade. Convém lembrar que Peirce 
aponta para a questão de que o método científico não substitui os demais.

A classificação das crenças leva à disposição para escolher e julgar como fixá-
la de forma estável, e desse modo determinar como devemos agir. A significação entra 
neste contexto na medida em que pode ser entendida por conta dos hábitos ligados à 
ação. O que uma coisa significa são hábitos que a envolvem, na procura de uma forma 
que possa representar as articulações nos procedimentos interativos de conduta com o 
objeto. O que se busca é um hábito de conduta bem fundamentado que resista ao teste 
da experiência, confirmando no conceito um significado mais adequado:

Estamos diante da proposta de um método de trabalho, que exige, em primeiro lugar, 
observação atenta da forma como se apresenta o conceito em cada estágio de sua elaboração, 
de sua relação aos objetos que denota e, portanto, das relações em que as réplicas do conceito 
com os exemplares dos objetos denotados. Proposta que, em segundo lugar, exige criatividade 
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na procura de uma forma que possa representar as articulações dos procedimentos interativos 
da conduta com o objeto. (SILVEIRA, 2007 P. 186)

Identificar uma idéia em todas as suas formas, segundo Peirce (1878), é uma 
tarefa que implicaria “uma força e uma clareza tão prodigiosas do intelecto como se 
encontram raramente neste mundo.” Esse reconhecimento não seria mais do que uma 
familiaridade com a idéia. Neste caso, teríamos um sentimento subjetivo sem qualquer 
valor lógico. A clareza de uma idéia não pode resumir-se a uma impressão. Por seu 
lado, a noção de distinção, introduzida para suprir as deficiências desta concepção de 
clareza, exige que todos os elementos de uma idéia sejam adequados. 

Uma idéia clara, considerando a definição apresentada por Peirce (CP 5.389), 
“é apreendida de tal forma que será reconhecida onde quer que se encontre, de modo 
que nunca será confundida com outra. Se essa clareza faltar, dir-se-á então que é 
obscura” 6. O sentido é de reconhecer a distinção entre as idéias evitando qualquer tipo 
de confusão.

Ao sossegar a irritação da dúvida, a crença “implica a determinação na nossa 
natureza de uma regra de ação, ou, numa palavra, de um hábito” (CP 5.394). Quer 
isto dizer que com a crença acaba a hesitação de como deveríamos agir. Um exemplo 
poderá ilustrar como a crença se estabelece numa regra de ação. 

Ao nos defrontarmos com um objeto de arte, em que ainda não haja formação 
de um novo hábito de leitura para tal objeto, a tendência mais comum seria de negar 
que esse mesmo objeto seja artístico, porém, ao sermos iniciados em novos hábitos de 
leitura imagética, passamos a nos familiarizar com as novas formas e a aceitá-las como 
pertinentes ao universo das artes. Ou seja, a ação se modifica, frente ao mesmo objeto, 
pois a crença alterada afeta diretamente o modo como havemos de nos comportar. Em 
termos peirceanos, podemos descrever que esta é uma crença que sossegou a minha 
dúvida (quanto ao fato do objeto ser arte ou não), e que constitui agora a base das 
minhas ações e reações (novo olhar e nova leitura do objeto).

“A essência da crença é a criação de um hábito; e diferentes crenças distinguem-
se pelos diferentes modos de ação a que dão origem.” (PEIRCE,CP 5.398). Os hábitos 
são estabelecidos tendo em vista a disposição para agir, na medida em que esteja em 
conformidade com a “verdade”7 da crença, ratificando o hábito de conduta. Enquanto 
identidade da crença, o hábito de ação é, a princípio, o critério para avaliar a diferença 
entre crenças. Não teria, pois, qualquer sentido afirmar uma diferença de crenças 
cujos resultados de ação não só efetivamente, mas também possivelmente fossem os 
mesmos. O que decide, em última análise, da identidade ou da diversidade das crenças 
é sua resultante no plano da ação. 
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A proposição de um método eficiente e tenaz de leitura de realidade, com efeito, 
possui rigor e ordem capazes de assegurar um certo grau de certeza suficiente para o 
estabelecimento de hábitos coerentes, que encontre sua correspondência na realidade. 
Para limpar o caminho, no sentido de afastar a dúvida, partimos do pressuposto que a 
realidade seja cognoscível, que na leitura de seus princípios e leis haja a possibilidade 
de construção de significado.

Em resumo, considerando esta argumentação que relaciona crença, hábitos 
e significação, trazemos à tona a hipótese de que as crenças fixadas são responsáveis 
pelas expectativas que orientam nossa experiência, constituindo nossas visões de 
mundo. Em resumo, quando elas (as expectativas) não são preenchidas advém um 
estado de surpresa, desconforto e de carência de significação. Essa luta pode ser 
travada no campo da investigação, no sentido de se buscar um novo estado de crença, 
que possa atingir uma proposição tida por estável. 

Bibliografia

ARNHEIM, R. Arte e percepção visual: uma psicologia da visão criadora. São Paulo: Pioneira, 1998.

CHALMERS, Alan F. O que é ciência afinal? Trad. Raul Fiker. São Paulo: Brasiliense, 1993.

GARDNER, Howard. Mentes que criam: uma anatomia da criatividade observada através das vidas 
de Freud, Einstein, Picasso, Stravinsky, Eliot, Graham e Gandhi. Trad. Maria Adriana Veronese. 
Porto Alegre: Artes Médicas, 1996.

_____. Arte, mente e cérebro. Porto Alegre: Artes Médicas, 1994.

GOMBRICH, E. H. Arte e ilusão. São Paulo: Martins Fontes, 1995.

GONZALEZ, M. E. Q; ANDRADE, R.S.C.D.; OLIVEIRA, L.F. Complexidade e Ordem Implicada: 
uma investigação acerca do processo criativo. In: Nas asas do efeito borboleta. Org. Ivan Amaral 
Guerrini. – Botucatu: FEPAF, 2006.

GONZALEZ, M. E. Q Complexidade e criatividade: uma abordagem sistêmica dos processos auto-
organizados. In: Lima, C. C. et al. (org.) Dialética, Caos e Complexidade. Unisinos, Coleção 
Idéias, 2004. Pg. 245-256. 

GONZALES, E. & HASELAGER, W.F.G. “Creativity: Surprise and abductive reasoning”. In: 
Semiótica. 153-1/4, 325-341, 2005.

IBRI, Ivo Assad. Kósmos Noëtós: a arquitetura metafísica de Charles S. Peirce. São Paulo: Perspectiva, 
1992 (Coleção estudos; v. 130).

NöTH, Winfried. Panorama da semiótica: de Platão a Peirce. 3ª ed. São Paulo: Annablume, 2003.

OMNÉS, Roland. Filosofia da ciência contemporânea. Trad. Roberto Leal Ferriera. São Paulo: Editora 
UNESP, 1996.

PALO, M.J. Arte da criação: dos manuscritos de Charles S. Peirce aos escritos de H. Matisse. São 
Paulo: EDUC, 1998.

PEIRCE, C.S. Collected Papers of Charles Sanders Peirce. Ed. Hartshorne, Weiss & Burks. Cambridge: 



11
ª J

or
na

da
 P

ei
rc

ea
na

05 set 2008224

Harvard Univ. Press, 1935, 1958.

PEIRCE, Charles Sanders. Escritos Coligidos/ Peirce; seleção Armando Mora D’Oliveira; trad. Armando 
Mora D’Oliveira e Sérgio Pomerangblum. Sobre a justificação científica de uma conceitografia; 
Os fundamentos da aritmética/ Gottlob Frege; Trad. Luís Henrique dos Santos. (4ª ed.) São Paulo: 
Nova Cultural, 1989 (Coleção os Pensadores).

PEIRCE, C. S. Semiótica. São Paulo: Perspectiva, 1995. 

_____. Ilustração da lógica da ciência. Trad. Renato Rodrigues Kinouchi. São Paulo: Idéias & Letras, 
2008.

RAFFA, Piero. Semiologia delle arti visive. Bollogna: Pàtron, 1976.

SANTAELLA, Lúcia. Produção de Linguagem e Ideologia. (2.ed.) São Paulo: Cortez, 1996.

_____. O método anticartesiano de C. S. Peirce. São Paulo: Ed. UNESP, 2004.

SILVEIRA, Lauro F. B. Charles S. Peirce e a contemporânea filosofia da ciência. In: Trans/Form/Ação. 
– Revista de Filosofia, V, 14, 1993. PP.45-52.

SILVEIRA, Lauro Frederico B. Curso de Semiótica Geral. São Paulo: Quartier Latin, 2007.

SMITH, B. H. Crença e resistência: a dinâmica da controvérsia intelectual contemporânea. Trad. 
Maria Elisa Marchini Sayeg. São Paulo: Ed. UNESP, 2002.

   Notas:
1 Grifo do autor.
2 (CP 5. 378)  “But this method of fixing belief, which may be called the method of tenacity, will be 
unable to hold its ground in practice. The social impulse is against it. The man who adopts it will find 
that other men think differently from him, and it will be apt to occur to him, in some saner moment, 
that their opinions are quite as good as his own, and this will shake his confidence in his belief. This 
conception, that another man’s thought or sentiment may be equivalent to one’s own, is a distinctly 
new step, and a highly important one. (…) Unless we make ourselves hermits, we shall necessarily 
influence each other’s opinions; so that the problem becomes how to fix belief, not in the individual 
merely, but in the community”.
3 (CP 5.379)  “Let the will of the state act, then, instead of that of the individual. Let an institution be 
created which shall have for its object to keep correct doctrines before the attention of the people, to 
reiterate them perpetually, and to teach them to the young; having at the same time power to prevent 
contrary doctrines from being taught, advocated, or expressed. Let all possible causes of a change 
of mind be removed from men’s apprehensions. Let them be kept ignorant, lest they should learn of 
some reason to think otherwise than they do. Let their passions be enlisted, so that they may regard 
private and unusual opinions with hatred and horror. Then, let all men who reject the established belief 
be terrified into silence. (…)This method has, from the earliest times, been one of the chief means 
of upholding correct theological and political doctrines, and of preserving their universal or catholic 
character”.
4 (CP 5.379)  “This method is far more intellectual and respectable from the point of view of reason 
than either of the others which we have noticed. Indeed, as long as no better method can be applied, 
it ought to be followed, since it is then the expression of instinct which must be the ultimate cause of 
belief in all cases.†1 But its failure has been the most manifest. It makes of inquiry something similar 
to the development of taste; but taste, unfortunately, is always more or less a matter of fashion, and 
accordingly metaphysicians have never come to any fixed agreement, but the pendulum has swung 
backward and forward between a more material and a more spiritual philosophy”.
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5 (CP 5. 384)  “To satisfy our doubts, therefore, it is necessary that a method should be found by 
which our beliefs may be determined †2 by nothing human, but by some external permanency -- by 
something upon which our thinking has no effect.†P1 Some mystics imagine that they have such a 
method in a private inspiration from on high. But that is only a form of the method of tenacity, in 
which the conception of truth as something public is not yet developed. (…)And, though these af-
fections are necessarily as various as are individual conditions, yet the method must be such that the 
ultimate conclusion of every man shall be the same.†P1 Such is the method of science”.
6 “A clear idea is defined as one which is so apprehended that it will be recognized wherever it is met 
with, and so that no other will be mistaken for it. If it fails of this clearness, it is said to be obscure”.
7 O conceito de verdade tomado aqui se refere ao sentido lato de verdade, não necessariamente 
relacionado à sua correspondência ao real, mas em sua adoção ao método escolhido para o estabeleci-
mento da crença. Uma ilustração, já descrita no texto, refere-se ao método de tenacidade, em que sua 
verdade está fundamentada na noção de fidelidade à crença estabelecida, sem pretensão de coloca-la à 
prova ou mesmo verificar se há correspondência com a realidade.
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Resumo: Este trabalho é parte de uma dissertação de mestrado que busca discutir 
explorações semióticas da atividade criativa desenvolvidas em pesquisas científicas 
e artísticas que reconhecem possíveis formas de organização entre movimentos 
cognitivos em que conhecimento e imagem se intercedem. Aqui, primeiramente 
veremos como Peirce (2008) propõe que signos estejam presentes na experiência, 
sendo suas formas de ocorrência expressões da memória viva do pensamento em 
ação, ou seja, do hábito. Em seguida, ao discutirmos a idéia de Peirce (1992) de que 
o intelecto consiste na relação de expansão entre memória e hábito, refletiremos 
como compreender o hábito como a fixação de uma forma de conduta por meio da 
qual o organismo cognitivo é capaz de desenvolver habilidades de aprendizagem 
em seu enfrentamento e criação de mediações com o cosmos. Em um terceiro 
momento, tomando a semiose (a ação do signo) como uma habilidade de mediação 
entre objeto, signo e interpretante no tempo, pensaremos como o ícone e a imagem 
são signos de primeridade onde existe a contínua potenciação de hábitos. Para isto, 
dialogando com categorias semióticas peirceanas, procuraremos entender como 
pode haver a criação e manifestação de mais que um tipo recorrente de imagem 
(como as de uma fotografia, ou de um filme), isto é, um sin-signo indicial, ou 
um signo de singularidade que afeta fisicamente seu objeto. Assim, percebendo a 
amplitude semiótica que o signo imagem permite à expansão do hábito, veremos 
em que medida o pensamento pode ser compreendido como um domínio de 
terceridade presente em pragmáticas de inteligência, criatividade e conhecimento. 
Enfim, tratando o conhecer como um movimento semiótico de encontro e mediação 
de pensamentos em ações, com este breve trabalho buscamos discutir algumas 
questões sobre como conhecimento e imagem apresentam relações de contato e 
intercessão por meio da noção de hábito. 

INTERCESSIONS OF KNOWLEDGE AND IMAGE: SEMIOTICAL 
EXPLORATIONS OF RELATIONS BETWEEN HABIT AND COGNITION 
FOR PEIRCE
Abstract: This work is part of a master’s dissertation, which seeks discuss holdings 
semiotics of creative activity developed in scientific and artistic researches 
recognize that possible forms of organization between cognitive movements in 
that knowledge and image will intercede. Here, first we’ll see how Peirce proposes 
that signs are present in the experiment, and their ways of living memory of the 
occurrence expressions of thought into action, namely the habit. Then, when 
discussing the idea of Peirce that the intellect is the relationship between memory 
and expansion of habit, as to ponder understand the habit as the establishment of 
a form of conduct through which the body is able to develop cognitive skills of 
learning in this confrontation and establishment of mediation with the cosmos. In 
a third time, taking the semiosis (the action of the sign) and an ability to mediate 
between object, and sign interpretant in time, well´s think as the icon and image 
are signs of firstness where there is the continuous enhancement of habits. For 
this, talking with semiotics categories of Peirce, try to understand how there can 
be the creation and display of more than one type of applicant image (such as a 
photograph, or a movie), that is, without a sign-indicial, or a sign of singularity 
that affects their physical object. Thus, realizing the magnitude semiotic sign that 
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the image allows the expansion of habit, we will see to what extent the thought can 
be understood as an area of thirdness in this pragmatic, intelligence, creativity and 
knowledge. Finally, in the movement known as a semiotic to meet and mediation 
of thoughts into actions, with this brief work sought to discuss some questions 
about how knowledge and image have relations of contact and intercession by the 
notion of habit.
KEYWORDS: IMAGE. KNOWLEDGE. CREATIVITY. HABIT

1.  Experiência em signos e pensamento 

Tento uma análise do que aparece no mundo. Aquilo com o que estamos lidando não é 
metafísica: é lógica, apenas. Portanto, não perguntamos o que realmente existe, apenas o que 
aparece a cada um de nós em todos os momentos de nossas vidas. Analiso a experiência, que 
é a resultante cognitiva de nossas vidas passadas, e nela encontro três elementos. Denomino-
os Categorias. (PEIRCE: CP. 1. 84). 

Ao dizer que não esta lidando com metafísica C.S. Peirce (1838-1914) não 
afirma que ela seja irrelevante para o conhecimento científico, visto que a questão sobre 
o que realmente existe é profundamente abordada no desenvolvimento de seu sistema 
filosófico. Porém, inicialmente, o que Peirce busca é o reconhecimento de formas de 
avaliação das características que aparecem instanciadas nos fenômenos sob diferentes 
intensidades. Em sua perspectiva, para esta forma de análise a disciplina lógica oferece 
o recurso da representação categorial, ou seja, de uma classe, ou tipo de características 
assumidas como recorrentes em um dado fenômeno. A categorização, enquanto forma 
de abstração de certas condições gerais de ocorrência de eventos, é um instrumento 
que possibilita a interpretação de particulares modos de aparência fenomenológica.

Discutindo a explicitação de formas de análise daquilo que aparece à experiência 
vemos que Peirce fala da Lógica como de aplicação submetida à Fenomenologia. 
Ocorre que quando ele estrutura sua concepção da Filosofia a Fenomenologia é o 
primeiro ramo do pensamento filosófico, no sentido de ser na aparição do fenômeno 
que a experiência observacional pode qualificar certas condições de ocorrência de 
eventos no mundo. Para Peirce, a Fenomenologia reconhece características que tendem 
a sempre se manifestar no relacionamento de um organismo com o faneron, isto é, com 
tudo aquilo que se faça presente à experiência. “(...) por faneron eu entendo o total 
coletivo de tudo aquilo que está de qualquer modo presente na mente, sem qualquer 
consideração se isto corresponde a qualquer coisa real ou não.” (PEIRCE: CP. 1.284)

Ao considerar que um signo aparece fenomenicamente em complexos 
corpos  lógicos, ou semióticos, Peirce propõe que as instâncias fenomenológicas são 
ontologicamente interdependentes, coexistindo no continuum de semioses (as ações 
do signo) desenvolvidas por organismos cognitivos com o cosmos.  Estando presentes 
em domínios ontológicos monádico, diádico e triádico, as instâncias fenomenológicas 
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de primeridade, secundidade e terceridade seriam recorrentes nas experiências 
semióticas de organismos com qualidades, relações e mediações. Neste sentido, em 
razão da coexistência destas instâncias fenomenológicas, as categorias semióticas de 
fundamento (representâmen), objeto e interpretante do signo seriam suas correlatas, 
não sendo, como na concepção de Kant, uma categoria pura de representações a priori 
necessariamente idênticas as suas presenças na sensação e no juízo. 

Conforme Santaella (2005), como avaliação das formas de experiência e 
conhecimento de ramos do pensamento filosófico e científico1, Peirce desenvolve uma 
classificação geral das ciências em da descoberta 1, da revisão 2 e práticas 3. Como 
ciências da descoberta 1., a Matemática 1.1 e a Filosofia 1.2 teriam papéis fundamentais, 
sob expressões distintas, na abordagem e discussão de espécies de questões nas quais 
domínios de atividade, existência e experiência estivessem presentes. 

(...) semiótica, a quase-necessária, ou formal, doutrina dos signos. Descrevendo a doutrina 
como ‘quase-necessária’, ou formal, quero dizer que observamos os caracteres de tais signos 
e, a partir desta observação, por um processo a que não objetarei denominar Abstração, somos 
levados a afirmações, eminentemente falíveis e, por isso, num certo sentido, de modo algum 
necessárias, a respeito do que devem ser os caracteres de todos os signos utilizados por uma 
inteligência científica isto é, por uma inteligência capaz de aprender através da experiência. 
(PEIRCE: CP. 3. 227)

Sob o viés falibilista do Pragmatismo, mais do que a busca pela significação, 
na Semiótica o conhecimento seria constituído em regularidades provisórias e 
falíveis, resultante de semioses instituídas sobre a imanência de fluxos semióticos 
experimentados por mentes interpretantes voltadas à criação e desenvolvimento 
de inteligência ‘científica’, ou seja, da inteligência capaz de aprender através da 
experiência. No entanto, este direcionamento da mente para a criação de inteligência 
não é uma causa final, ou propósito absoluto, não sendo uma necessidade, mas uma 
quase-necessidade que potencializa o campo da possibilidade da realidade. 

Neste viés de investigação, sendo a experiência a resultante cognitiva de nossas 
vidas passadas, isto é, uma forma de memória do pensamento em ação presente, como 
problematizar a experiência junto às noções de cognição, interpretação e hábito? 

O que é a experiência sobre a qual se baseia a filosofia? Para qualquer uma das ciências 
especiais, experiência é aquilo que diretamente é revelado pela arte observacional daquela 
ciência. Isto está conectado ao conhecimento já possuído e derivado de outro modo, recebendo, 
assim, uma interpretação ou teoria. Mas em filosofia não existe uma arte observacional 
especial, e não existe conhecimento adquirido anteriormente à luz do qual a experiência 
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é interpretada. A interpretação em si mesma é experiência... Em filosofia, experiência é o 
inteiro resultado cognitivo do viver... (PEIRCE: CP. 1.284) 

As argumentações de Peirce parecem nos propor que a filosofia é uma atividade 
de conhecimento onde não há um conjunto de verdades prévias condutoras do modo 
pelo qual devam ser valorados e interpretados os fenômenos que, sob diferentes formas 
de existência, aparecem à experiência. Para Peirce, não produzindo um conjunto 
específico de artifícios observacionais, a filosofia trata a experiência como algo mais 
do que um suporte ou instrumento de mediação pelo qual o conhecimento se estruture. 
De outro modo, para a perspectiva filosófica do seu Pragmatismo a experiência é como 
uma existência interpretante na qual a interpretação não é seu resultado ou causa final 
absoluta, mas sim uma atualização de significados gerados na falível atividade de 
organismos cognitivos viventes.  

Entendemos que para Peirce a experiência é como uma existência interpretante 
em que intercessões de diferentes universos ontológicos possibilitam a criação e 
transformação das atividades de mentes viventes. Desta forma, a experiência seria o 
desenvolvimento do hábito de valoração enquanto sujeito do pensamento atualizado em 
planos fenomenológicos.  “A concepção de experiência como sujeito do pensamento e 
a alteridade subsumida à segunda categoria levaram à hipótese metafísica de existência 
e à apenas parcial redutibilidade da realidade a esta categoria”. (IBRI: 1992:31).  

Com a discussão de Ibri (1992) podemos entender que em Peirce a realidade 
não se reduz à existência, ou seja, algo que reage com um outro ao resistir por sua força 
não é tudo o que pode ser considerado real. Esta distinção permite a reafirmação da 
tríade fenomenológica e ontológica ao validar a possibilidade como realidade, e não 
somente a existência e a mediação Neste sentido, a aprendizagem desenvolvida com a 
experiência representa o pensamento como existência da alteridade da memória, visto 
que esta se realiza em formas atuais e virtuais por meio das quais cognições de eventos 
no mundo produzem atividades de significação. 

1.1Cognição e pensamento como memória viva.

 (...) Sob a ótica das categorias, afirmar que as leis derivam de um estado de coisas caótico 
licita inferir que a terceiridade real resulta evolucionariamente da secundidade que caracteriza 
a existência, regida nos seus primórdios, pela primeiridade que subsume ao acaso. (IBRI: 
1992:50)

Estando a qualidade como presença primeira subsumida à indeterminação 
ontológica do acaso, a existência, sob a marca da secundidade, permite pensarmos 
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a terceridade do hábito e da lei como um desenvolvimento evolucionário da ligação 
entre estados caóticos e regularidades existenciais. Isto porque, a hipótese metafísica 
de Peirce, isto é, a afirmação de verdade e realidade, quanto à existência não comportar 
todo e qualquer modo de ser da realidade, pode então ser reafirmada por meio da 
noção de um continuum de semioses coexistente em processos de fruição, encontro e 
mediação constitutivos da experiência cognitiva com o cosmos.

De acordo com Ibri (1992), ao discutir as definições de continuum em Aristóteles 
e Kant, Peirce articula as duas leituras sobre a questão que envolve as duplicidades 
parte/todo, particular/geral, em uma noção que afirma: “continuum é alguma coisa 
infinitamente divisível cujas partes têm um limite comum.” (IBRI: 1992:66). Esta 
noção de continuidade envolve a questão da extensão (limite) e profundidade (infinito) 
de modos de ser da possibilidade (como acaso), da singularidade (como existência) e 
da necessidade (como lei).

Pensando as semioses como singularidades ontológicas coexistentes em 
domínios fenomenológicos da experiência vivente com o cosmos, Peirce pode estender 
o continuum à primeiridade ao conceber o acaso ontológico como princípio responsável 
pela distribuição de qualidades no mundo. Isto na medida em que, da natureza da 
primeiridade onde a originalidade qualitativa é presente, o acaso partilha do continuum 
também na ordem da lei, onde a generalidade da semiose como representação é 
afirmada. A realidade, pode, assim, ser pensada como um inacabado devir, uma rede 
em expansão e articulação dos materiais que constituem sua potencialidade e atualid
ade.                                      

Ora, a realidade, na sua condição de generalidade, é da natureza da representação por 
inscrever em si a conduta futura da existência; seu caráter é potencial –, um permanente vir 
a ser – existência, ao contrário, é ato, é determinação como individual. Como ato subsumido 
a uma potência ela é particularização de uma generalidade; é o modo como a potencialidade 
se determina.     (IBRI: 1992: 36).                                                       

Frente às ligações entre generalidade e representação, Peirce propõe que ato 
é o modo de ser da potência, de modo que a realidade seria o inconstante e provisório 
devir como potencialidade de atualização de existências individuais. Todavia, isto não 
significa que a potencialidade tenha qualidade somente quando ato, mas que o ato 
corporifica i.é.; organiza certas intensidades de pensamento em formas apreciáveis e 
valoráveis fenômeno. Assim, a realidade não é o todo da experiência, mas sim um plano 
de semiose fundamental à instanciação do crescimento de inteligência e criatividade.  

Como vimos, em Peirce a experiência pode então ser entendida como 
a atividade semiótica de um organismo cognitivo, i.é., uma mente, capaz de gerar 
hábitos e inteligência. Como semioses recorrentes na terceridade, podemos dizer que 



11
ª J

or
na

da
 P

ei
rc

ea
na

05 set 2008232

o hábito e a inteligência seriam habilidades cognitivas de um organismo em enfrentar 
o crescimento da complexidade semiótica de instanciação de veículos, objetos e 
interpretantes do signo.  Em outras palavras, para Peirce a cognição é um hábito no 
qual um organismo experimenta uma qualidade como primeiro (veículo), uma reação 
a sua existência como segundo (objeto) e uma medição destas em um evento no mundo 
como um terceiro (interpretante) sempre falível como significado em atividade no 
cosmos. 

Com efeito, Peirce pode reafirmar que para a semiótica a experiência 
é existência de pensamento em atividade, ao passo em que a existência real de 
singularidades se afirma em instâncias fenomenológicas partilhadas por cognições 
capazes do crescimento, em termos de extensão e profundidade, das significações que 
experimenta em suas atividades. Assim, por meio de uma construção ontológica que 
valida correlações tríadicas em sua investigação epistemológica, Peirce afirma que no 
interior das categorias semióticas o interpretante é o domínio no qual o significado é 
criado mediante sua atualização no mundo. 

Considerando que Peirce não vê a semiose e a cognição como uma seqüencial 
causal entre eventos absolutos (fundamento, objeto e interpretante), vemos que ele 
encontra variedade e complementaridade entre as faces que compõe o signo. Nelas 
o objeto é dividido em imediato e dinâmico, estando o interpretante composto de 
imediato, dinâmico (emocional, energético e lógico) e final. Aqui, a semiose na qual 
este último interpretante apresenta uma resultante final de sua atividade (a significação) 
é considerada uma cognição. Contudo, a produção do significado não é a única razão 
de ser de um signo ou de uma cognição, pois os interpretantes estão em um processo 
evolutivo infinito em que diferentes intérpretes gerados (ou instanciações orgânicas do 
significado) pela regularidade do hábito permanecem provisoriamente no tempo. 

2. A mente em domínios de memória, hábito e inteligência. 

(...) aquele elemento de cognição que não é nem sentimento nem sentido de polaridade é a 
consciência de um processo, e isto na forma de um sentido de aprendizagem, de aquisição, 
de crescimento mental, é eminentemente característico da cognição. Este é um tipo de 
consciência que não pode ser imediato uma vez que ele demanda um tempo, e isto não 
meramente porque ele continua através de todo instante daquele tempo, mas porque ele não 
pode ser reduzido a um instante. Ele difere da consciência imediata como uma melodia difere 
de uma nota prolongada.  (PEIRCE: CP. 1. 381) 

Diferente de tipos de consciência presentes no sentimento, primeiridade, e 
na resistência, secundidade, Peirce afirma a cognição como um tipo de consciência no 
qual sentidos de processo e aprendizagem estão presentes. Disto sucede que a atividade 
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cognitiva não seja reduzida a um instante, não podendo por isso ser de natureza imediata. 
A mediação é fundamental à cognição como constituinte da experiência através do 
tempo. Assim, cosmologicamente, um organismo cognitivo, i.é., uma mente, seria 
uma corporeidade organizada com base no hábito inteligente do pensamento junto à 
memória como domínio de atualização de afecções e potenciação de cognições. 

Como viemos refletindo, Peirce propõe que a experiência é uma resultante 
cognitiva de nossas vidas passadas, de modo que sugerimos entender estas vidas passadas 
como significando a memória enquanto atualização de afecções experimentadas por 
um organismo vivente. Ainda que pareça ser um fenômeno imediato à consciência, 
sendo uma qualidade presente na primeiridade da experiência, o afeto também estaria, 
fenomenologicamente, como uma secundidade enquanto uma singularidade que insiste 
na afirmação e força de sua existência.                                                         

Sendo uma qualidade no tempo e uma força através do tempo, o afeto poderia 
ser considerado o material com o qual a memória manifestaria potenciação da cognição 
em objetos e interpretantes do signo. Isto porque, mesmo a memória não possuindo 
qualquer traço de racionalidade, não sendo, assim, considerada uma mediação ou 
cognição, Peirce afirma que ela fornece à experiência um conhecimento do passado.  
“A memória fornece-nos um conhecimento do passado através de uma espécie de 
força bruta, uma ação bem binária, sem nenhum raciocinar.” (PEIRCE: CP. 1.86.) Aqui 
vemos que os objetos da memória não apareceriam sob os modos de ser da percepção 
e da intelecção, mas sim sob os da qualidade e intensidade da afecção experimentada 
no instante do tempo. 

Onde houver ligação de fato, dinâmica, por mais rudimentar que seja, entre duas coisas, aí 
haverá traço de indexicalidade. Esse traço significa que é a conexão física entre signo e objeto 
que dá capacidade para o índice agir como signo, independentemente de ser interpretado ou 
não. Evidentemente ele só funcionará efetivamente como signo ao encontrar um intérprete, 
mas não é este que lhe transfere esse poder, e sim sua afecção pelo objeto. Quando o índice 
é genuíno, realmente dual, o papel do intérprete é tão-só e apenas o de constatar a marca, no 
signo, de sua afecção pelo objeto (SANTAELLA: 2000:197).

Em certo sentido, a memória seria um índice genuíno da experiência no qual 
há uma ligação principalmente afetiva entre o objeto e suas marcas – transformadas 
ou não em interpretação por um intérprete. Conforme Santaella (2000), Peirce afirma 
que no índice genuíno o papel do intérprete é apenas constatar a afecção pelo objeto 
em marcas deixadas no signo. Porém, para existir como signo genuíno, o índice deve 
encontrar um intérprete, já que sendo degenerado nesta relação ele não instancia 
um organismo interpretante na mediação da cognição, mas sim no modo de ser da 
afecção. 
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 Ocorre que as intensidades de afecção e percepção dos elementos presentes 
nos fluxos de memória partilham de um continuum ontológico composto de 
indeterminados fluxos semióticos, não sendo, portanto, intensidades orientadas para 
uma finalidade prévia. Ou seja, a teleologia que o interpretante final parece trazer se 
afasta deste caráter na medida em que um sentido reconhecido é apenas um momento 
no qual a semiose é ativada e transformada em inteligência e criatividade. Neste 
sentido, a inteligência seria uma semiose de caráter evolucionário na qual haveria o 
crescimento de organismos mentais capazes de criação, aprendizagem e sofisticação 
de seus hábitos de conduta.  

Com fenômenos da memória e do hábito sendo correlatos na atividade da 
experiência, intensidades de afecção e percepção seriam atualizadas na ação como 
transformações de objetos e interpretantes do signo. Estas transformações sugerem 
que o hábito não tenha de ser visto como o propósito ou tendência absoluta da semiose. 
Desta forma, um pensamento que precisasse frear seu movimento quando encontrasse 
o significado, em um suposto estado final e absoluto do conceito e da lei, iria 
essencialmente contra a dinâmica falibilista da evolução do conhecimento: “(...) como 
as leis não se encontram no fim do processo evolucionário, há um elemento fortuito 
que impede a total subsunção dos eventos à determinação causal.” (IBRI: 1992:50).

Ainda que Peirce afirme um direcionamento evolutivo da mente para o 
crescimento da inteligência, razoabilidade concreta e razão criativa no cosmos, com 
ele podemos pensar o fenômeno esta sempre em devir na medida em que sua existência 
não permanece absoluta, mas transita de modo falível na continuidade de caóticas 
redes e intercessões de semioses. Assim, a existência é um tipo incidente de realidade, 
onde a dimensão de alteridade se afirma como força bruta, sem qualquer traço de 
mediação.  

Por outro lado, com o caráter de uma virtualização no presente de potências 
futuras, a cognição imprime à ação o hábito da generalização, o que de certa forma 
transforma a afecção do fato na inteligibilidade da mediação. Assim, como uma forma 
de ação mental no mundo, isto é, de mediação entre qualidades e singularidades, 
a cognição seria uma das habilidades da experiência, e não sua única forma de 
manifestação.  Portanto, na ótica do Pragmatismo, uma resultante cognitiva do viver 
seria a inteligência desenvolvida em um organismo mental por meio da experiência 
pragmática com a interação semiótica de fenômenos ontologicamente distintos.

O reconhecimento da insistência de uma experiência requer um intelecto comparador que 
medeie a imediatidade de cada uma das ocorrências desta experiência, ou seja, intelecto 
que a torne não mais uma experiência imediata, mas uma representação generalizada que 
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reconhece a relação entre suas ocorrências. (...) Assim, a permanência de uma reação fá-la 
descaracterizar-se como tal por se tornar uma regularidade no tempo. (IBRI: 1992:29, 30)

Como discute Ibri (1992), o domínio de um terceiro exige um sentido de 
processo através da experiência com fluxos de tempo. A permanência de uma reação 
no tempo se torna uma regularidade, implicando assim que, p.ex., certa afecção trazida 
no na memória se transforme em objeto da intelecção através do tempo.  Na medida 
em que o signo é constituído na coexistência de suas instâncias semióticas (o veículo, 
o objeto e o interpretante), é possível, e provável no continuum semiótico, que p.ex., 
um interpretante atue como objeto para outro signo, que atue como fundamento para 
outro, que atue novamente de forma diferente como objeto e assim ad infinitum. 

Neste sentido, tomando a atividade interpretante como uma dimensão da 
experiência, o inteiro resultado cognitivo do viver seria mais amplo que o resultado 
cognitivo do interpretar. Isto porque o Pragmatismo, diferente de uma hermenêutica 
radical, onde viver seria sinônimo de interpretar, afirma a existência de formas de vida 
em que a mediação da interpretação pode estar presente, sem com isto reduzir a atividade 
vivente à atividade hermenêutica. A interpretação seria então um processo de geração 
de significados, sendo a vida a dinâmica de emergência de sentido e crescimento da 
complexidade de semioses existentes no mundo. Distinta do interpretante, que procura 
lidar com a construção de sentido, a interpretação seria a afirmação do significado, de 
modo que dinâmicas de geração de significado e sentido junto ao signo representariam 
atividades interpretantes de mentes que criam e experimentam acontecimentos no 
mundo.

3. Ícone, imagem e potenciação de hábitos 
Considerando que o sentido não é o resultado de uma cadeia causal seqüencial 

simples entre veículo (representamen), objeto e interpretante, mas que ele emerge das 
relações entre instâncias fenomenológicas em contínua intercessão de suas diferenças 
ontológicas, é interessante pensarmos como Peirce entende a experiência de um 
organismo mental com a semiose visual. Não há simplicidade no objeto da semiose 
visual, pois seu conhecimento não esta na harmoniosa aceitação do significado, mas 
sim na dinâmica geração de sentido – construída na pragmática de atualização e 
virtualização do hábito junto à experimentação de signos no mundo. 

 A continuidade da semiose que não se encerra na aceitação de algum 
significado de formas simplista, de certa forma significa que a semelhança, a identidade 
e a correspondência não devem ser aceitas como fundamentos do potencial semiótico 
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dos signos visuais. Neste sentido, Peirce afirma que a semiose visual é um forte campo 
de atuação da efetividade da idéia e de potenciação do corpo do hábito.  

A única maneira de comunicar diretamente uma idéia é através de um ícone; e todo método 
de comunicação indireta de uma idéia deve depender, para ser estabelecido, do uso de um 
ícone. Daí segue-se que toda asserção deve conter um ícone ou um conjunto de ícones, ou 
então deve conter signos cujo significado só seja explicável por ícones. (PEIRCE: CP. 2. 
278)                                                                                                             

 Podemos entender que para Peirce a comunicação de uma idéia de forma 
direta, isto é, sem alteridades ou mediações em sua presença no tempo e na linguagem, 
seria feita por meio do ícone, ou seja, através de um signo que representa qualidades 
de seu objeto por suas propriedades, sem a necessidade de que este objeto seja um 
existente sob uma resistência segunda. Estando o ícone na base da mediação da idéia, 
podemos pensar que sua propriedade de semelhança frente a seu objeto seja um aspecto 
que qualifica sua originalidade. Isto significa que o ícone não é sinônimo de uma cópia, 
sendo a semelhança com uma qualidade primeira apenas uma tendência que prevalece 
em sua presença sígnica, não devendo ser sua finalidade absoluta. 

Então, como uma explosão de qualidades originais que se assemelham a suas 
próprias possibilidades, isto é, independentes de quaisquer relações e/ou mediações 
com outras instâncias sígnicas, Peirce afirma que o ícone seria dividido em ícone 
puro, composto de ícone atual (em seu aspecto passivo e ativo) e signos icônicos, ou 
hipoícones, composto de imagens, diagramas e metáforas:  

Os hipoícones, grosso modo, podem ser divididos de acordo com o modo de primariedade 
de que participem. Os que participam das qualidades simples, ou Primeira Primariedade, são 
imagens; os que representam as relações, principalmente as diádicas, ou as que são assim 
consideradas, das partes de uma coisa através de relações análogas em suas próprias partes, 
são diagramas; os que representam  o caráter representativo de um Representamen através 
da representação de um paralelismo com alguma outra coisa, são metáforas. (PEIRCE: CP. 
2. 277)

A partir da argumentação de Peirce podemos entender que no interior das 
subdivisões das categorias semióticas, a imagem figura como um hipoícone, um signo 
monádico que se assemelha a uma forma da qualidade de seu fundamento. Já no 
âmbito diádico, o diagrama é um signo que existe junto ao seu objeto, como um nexo 
relacional entre analogias estruturas de singularidades coexistentes.  Por sua vez, o 
ícone triádico seria uma interface entre a imagem e o diagrama na forma de um signo 
que apropria semelhanças e relações para constituir uma valoração paralela entre as 
originalidades e singularidades possivelmente existentes no signo.
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Para Peirce, é atribuído ao ícone o caráter de uma possibilidade de 
semelhança entre a qualidade e seu veículo comunicante. Assim, o raciocínio parece 
encontrar: “(...) na potencialidade positiva do ícone, o fundamento primeiro de toda 
predicabilidade.” (SILVEIRA: 1997:136). Deste modo, aparecendo em asserções sob 
diferentes gradações, o ícone sempre estaria presente em uma asserção na medida em 
que ele é um tipo de signo que expressa uma potencialidade positiva de atualização de 
qualidades da idéia em comunicação. 

A idéia de potencialidade positiva, correspondente na Fenomenologia peirceana à categoria 
de primeiridade, realiza-se ao nível do signo, relacionado-o a seu objeto dinâmico pelo 
caráter icônico que este apresenta. Através deste caráter, o signo antes de relacionar-se 
existencialmente com o objeto, não lhe é capaz de denunciar a presença efetiva, mas é capaz 
de manifestar sua possibilidade lógica dada a sua capacidade de substituir (stand for) o que a 
ele se assemelhe. (SILVEIRA: 1997:135)

O signo não denuncia uma presença efetiva do objeto antes de se relacionar 
com sua existência, de modo que a substituição, i.é, uma diferença, de algo que a ele 
se assemelhe, é a expressão da possibilidade lógica (em um nível ontológico) de sua 
realização como semiose. Com base nesta idéia, vemos o ícone como potencialmente 
presente em diagramas desenvolvidos em raciocínios abdutivos, posto que o veículo 
de seu signo expressa semelhanças das intensidades projetadas ao seu objeto. Assim, 
como pura potencialidade (primeira primeiridade), vemos que para o pensamento 
científico e artístico o ícone pode representar um signo capaz de multiplicar o campo 
de intensidades e qualidades relacionadas em e por sua existência.

 Em relação à apropriação cognitiva de dimensões imagéticas consideramos 
a possibilidade de integração de prismas epistemológicos em uma abordagem estética 
da experiência cognitiva. Desta forma, a investigação filosófica e científica pode se 
permitir uma ampliação dos domínios interpretativos relacionados a processos criativos 
configurados em semioses de nossa cultura comunicacional contemporânea. Viemos 
abordando o ícone cientes de que a imagem se manifesta em níveis de secundidade e 
terceiridade, podendo ser índices, como a fotografia que mantém uma conexão física 
com seu objeto, e símbolos, como o desenho do sol que mantém certa convencionalidade 
com o significado usualmente atribuído ao objeto, i.é, luz. 

Ocorre que a preponderância da dimensão sígnica indicial mantida pela 
fotografia moderna é rompida com as imagens computadorizadas e sintéticas. Agora 
estas têm seus interpretantes em objetos do signo (formas algébricas que irão aparecer 
como imagens [signo]) indeterminados pelos recursos hipermidiáticos. Significa que 
a geração sígnica e a produção de sentido que estas mídias empreendem se constitui e 



11
ª J

or
na

da
 P

ei
rc

ea
na

05 set 2008238

enuncia na legitimação intertextual de diversos planos de consistência sígnica para os 
objetos com e nos quais imprimem suas polifonias discursivas. 

Como argumenta Santa Ella (2000), nesta condição interativa da linguagem e da 
comunicação, nem sempre a semiose é produzida e assimilada em cadeias unidirecionais 
sintagmáticas significantes, sendo muitas vezes articulada na complexidade semiótica 
da corporificarão de paradigmáticos mapas sonoros, visuais, verbais. A este processo 
de polifonia semiótica no âmbito comunicacional de nossa cultura contemporânea, 
entendemos que de forma híbrida e paradigmática os media contemporâneos constroem 
intersemioses possibilitadas pela imagem – seja junto à luz, ao movimento, ao cálculo, 
ao som, à temperatura, a imagens de natureza virtual, etc.. 

As imagens sintéticas obtidas em aparelhos de ressonância magnética, por 
exemplo, expressam tipos de imagem que desenvolvem a interatividade com a presença 
de intensidades mentais antes pouco exploradas em recursos de mediação visual. 
Podem ocorrer valorações destas intensidades mentais sob o viés epistemológico 
de um reducionismo materialista, onde reações físicas do organismo teriam em suas 
imagens a representação do todo de suas propriedades. Estas imagens seriam sin-
signos que teriam seus ícones embutidos no processo de emergência da forma imagem 
na tela.  Ainda, estas imagens teriam potencialidades icônicas na medida em que 
poderiam funcionar em outras dimensões sígnicas quando apropriadas sob um registro 
estético, permitindo novas linhas de raciocínio para os espaços de veículo, objetos e 
interpretantes do signo. 

Para melhor explicitar as diferenças entre modalidades do raciocínio nas 
quais o objeto se corporifica ao interpretante, Peirce nos diz que a dedução se inicia 
a partir de uma hipótese, cuja verdade ou falsidade nada tem a ver com o raciocínio 
efetivamente experimentado como realidade2. Ao nos expor a dedução sob este ângulo, 
Peirce argumenta que enquanto meio de conhecimento fundamental à matemática, 
a dedução não é capaz de oferecer o instrumental de validação do conhecimento 
filosófico sobre determinada existência. Assim, vendo a formulação do pensamento 
científico pautada na abdução, Peirce nos expõe como este se distingue da indução. 

A abdução inicia-se dos fatos sem, em princípio, ter qualquer particular teoria em vista, 
embora ela seja motivada pelo sentimento de que uma teoria é necessária para explicar os 
fatos surpreendentes. (...) A indução busca fatos. Na abdução a consideração dos fatos sugere 
a hipótese. Na indução o estudo da hipótese sugere os experimentos que trazem à luz os 
próprios fatos para os quais a hipótese apontou. (PEIRCE: CP. 1.68) 

Com efeito, Peirce concebe, em grande medida, a abdução como forma de 
potencializarão das propriedades do raciocínio e do pensamento lógico, ao passo em 
que ela figura como uma espécie de instante onde nasce uma hipótese que terá suas 
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conseqüências extraídas pela dedução a partir de testes indutivos quanto à validade de 
suas idéias, ou insights. Neste sentido, podemos pensar que na abdução o interpretante 
da intensidade que se assemelha com as qualidades de seu objeto (um quali-signo 
icônico) poder ser um hábito que considera tal signo (a imagem) como uma realidade 
potencialmente existente. 

 Isto significa dizer que o quali-signo é uma dimensão de primeiridade 
que sempre se pode fazer presente em experiências de organismos viventes, pois 
a afirmação de algo admirável por si pode estar presente em quaisquer mentes que 
lidem com razoabilidade da criação de habilidades de atualização semiótica. “Só 
enquanto compartilha da natureza do ícone, insiste Peirce, o pensamento pode avançar, 
produzindo idéias novas, ou novas relações.” (SILVEIRA:1997: 136) 

Enfim, podemos considerar que fundamental para a perspectiva do 
Pragmatismo de Peirce é a presença de um indeterminismo ontológico no qual o 
conhecimento é um processo de geração de sentido falível e não uma harmoniosa 
aceitação de significados. Assim, sem abdicar da relevante articulação de induções e 
deduções no conhecimento filosófico e científico que se queiro pragmaticamente ativo e 
crítico, Peirce pode seguramente afirmar que a abdução desenvolve uma razoabilidade 
criativa no desenvolvimento e expansão de linguagem e pensamento. Assim:

(...) razoabilidade não é simples conformidade com algumas fórmulas lógicas pré-
determinadas, mas um know how compreensivo da vida que inclui elementos criativos, 
intuitivos, éticos, valorativos os quais são capazes de grande variedade, aperfeiçoamento, 
de um lado, mas também perversões, de outro. Razão é uma parte da natureza humana que, 
em si mesma, não é estática, mas dinâmica, além de que incorpora o domínio afetivo e o 
domínio da ação nas suas respostas em relação ao mundo. Razoabilidade é, assim, o nome 
que Peirce escolheu para dar conta desta razão criativa, razão em processo de crescimento. 
(SANTAELLA: 2005:38)

Referências Bibliográficas: 
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139); IN: Encontro com as Ciências Cognitivas / org. Maria Eunice Quilici Gonzalez; Marilia: 
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Notas:
1 . Disposta sob a forma de um diagrama sua classificação busca expressar que o significado de 
cada ciência só pode aparecer na rede de relações que ela constitui com as demais, 
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refutando, assim, uma classificação estática entre investigações que não pudessem comunicar e 
transformar seus conhecimentos. O diagrama das ciências de Peirce articula na Filosofia 1.2, a Feno-
menologia 1.2.1, as Ciências Normativas 1.2.2. (Estética 1.2.2.1, Ética 1.2.2.2 e Lógica, ou Semióti-
ca.1.2.2.3) e a Metafísica 1.2.3. (SANTAELLA:2005:34) 
2 O raciocínio dedutivo matemático seria submisso apenas à sua própria idealidade enquanto possibili-
dade real, não tendo suas descobertas dependentes de princípios das Ciências Normativas. 
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Hábito e Criatividade: em direção ao novo. 
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Resumo: O tema ‘O conceito de Hábito na obra peirceana’ proposto para a 11ª 
Jornada do Centro Internacional de Estudos Peirceanos (CIEP) e 4º Advanced 
Seminar on Peirce´s Philosophy and Semiotcs, a princípio levou-nos a refletir no 
porque deste como relevância tanto dentro do corpus peirceano, como em outro 
corpus teórico, como o da criatividade, por exemplo. 
Na sua 7ª palestra da série Cambridge Conferences, pronunciadas em fevereiro 
e março de 1898, com publicação no 7º volume, livro III, capítulo 3º dos seus 
Escritos Coligidos (Collected Papers of Charles Sanders Peirce. Cambridge, 
Massachussetts, Harvard University Press, 1931-1935) Hábito, em Peirce, é um 
princípio de lei, um termo que congrega Lei da Mente, Associação de Idéias, 
Sinequismo, categoria terceira, generalização, portanto, necessário porque 
conforma crenças e condutas imprescindíveis à vida e ao desenvolvimento desta; 
mas visto este mesmo conceito pela ótica de outra teoria, a da criatividade, este 
termo é relacionado a um comportamento prejudicial ao processo de criar, pois há 
hábitos que tendem a levar ao estabelecimento de rotinas e procedimentos que nos 
quitam a possibilidade de abrir espaço para o novo.
Junto à teoria da criatividade, perguntamos: se é fato que todos nascemos com 
aproximadamente o mesmo potencial criativo, então por que nos diferenciamos 
com o passar do tempo? Por que estabelecemos e incorporamos hábitos que se 
tornam barreiras e bloqueios à criatividade, tais como os de origem sócio/culturais 
ou os pessoais de cunho emocional e/ou perceptivo? 
Nascentes ou condicionadas pelo meio, as reações físicas e psíquicas a estas 
diferentes influências são variadas, e é sabido que a ação dominante do hemisfério 
esquerdo do cérebro sobre o direito produz uma série de filtros bloqueadores da 
criatividade funcionando como uma parede que impede de enxergar novas idéias. 
Se por um lado então, o estabelecimento e a manutenção do hábito são necessários, 
e por outro necessário será a quebra dos hábitos bloqueadores da criatividade, 
como pensar este conflito entre estas diferentes posições, como proceder para que 
um mecanismo tão forte de estabelecimento de lei possa ser alterado de forma 
que se afete os filtros bloqueadores, se altere a associação condicionante para a 
manutenção do hábito para uma outra associação que possibilite a quebra deste, de 
forma que, o que antes bloqueava, agora abra espaço para o novo?
Refletiremos sobre as questões acima a partir da filosofia semiótica de Peirce, da 
física quântica por Amit Goswami, da psicologia analítica de Carl Gustav Jung e 
da teoria dos modelos criativos por David Prado Díez.
PALAVRAS CHAVE: HÁBITO. MENTE. CRIATIVIDADE. BLOQUEIOS 
PSICOSOCIAIS. TIPOS PSICOLóGICOS.

Habit and creativity: toward the new
Abstract: The theme “The concept of Habit in the Peirce’s work”, proposed for 
the 11 th Journey of the International Centre for Peircean Studies (ICPS) and the 
4th Advanced Seminar on Peirce’s Philosophy and Semiotics, in principle, has led 
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us to consider why it is so important both within Peircean environment, as well as 
outside it, or in other theoretical field, such as creativity.
In his 7th lecture of the series presented in Cambridge Conferences, in February 
and March, 1898, through the publication of the 7th volume, book III, chapter 3 
of his Collected Papers of Charles Sanders Peirce (Cambridge, Massachussetts, 
Harvard University Press, 1931-1935), Habit is, for Peirce, a principle of law, 
a term that brings together Law of Mind, Association of Ideas, Synechism, the 
third category, generalization, therefore, necessary because it conforms beliefs 
and conduct, essential to life and its development. However, considering this same 
concept through the theory of creativity point-of-view, this term is related to an 
injurious behavior to the process of creating, because habits tend to lead to the 
establishment of routine and procedures that leave us the possibility of opening a 
space toward the new.     
From this point, we ask: Whether it is a fact that we all were born with approximately 
the same potential of creativity, then, why do we become so different through the 
time? Why do we establish and incorporate habits that will block and become 
barriers to creativity, like the ones of social / cultural origin or personal of 
emotional and / or perceptive?
Born or conditioned by environment, the physical and psychological reactions to 
these different influences are varied, and it is known that the dominant action of 
the left hemisphere of the brain on the right produces a series of blocking filters of 
creativity, functioning as a wall that hinders to see new ideas.
Therefore, if on one hand, the establishment and maintenance of habit are needed, 
the other will be necessary to break the blocking habits of creativity. How do 
we consider this conflict between these different positions? How do we proceed 
to amend such a strong mechanism for the establishment of law in a way that 
it affects the blocking filters, it changes the constraint association for the habit 
maintenance for another association that allows its shattering.  To this extent, 
does the one which blocked before open now a space for the new?
The above issues will be considered from Peirce’s Philosophy of Semiotics, 
Quantum Physics by Amit Goswami, Analytical Psychology of Carl Gustav Jung 
and Theory of Creative Models by David Prado Diez.
KEYWORDS: HABIT. MIND. CREATIVITY. PSYCHOSOCIAL BLOCS. 
PSYCHOLOGICAL TYPES. 

Hábito e Criatividade: em direção ao novo. 
O tema ‘o conceito de Hábito na obra peirceana’ proposto para esta 11ª Jornada 

do Centro Internacional de Estudos Peirceanos (CIEP) e 4º Advanced Seminar on 
Peirce´s Philosophy and Semiotcs, levou-nos à reflexão da pertinência e importância 
deste conceito na sua integridade e na sua ambigüidade. Se por um lado, Hábito, como 
um princípio de funcionamento da lei mental nos chama a atenção como necessário 
à própria constituição da vida e sua continuidade, por outro e ao mesmo tempo, nos 
chama a atenção como muitas vezes serão estes mesmos hábitos, tão necessários à 
sobrevida, aqueles que poderão exercer uma função bloqueadora ao aparecimento do 
novo, igualmente necessário à criação. Como se no Hábito convivesse o paradoxo de 
ser necessário à vida tal qual ele se apresenta, e ao mesmo tempo trazer em si, pela 
tendência à repetição incessante do mesmo, a capacidade de impedir o surgimento do 
novo.
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Na 7ª das oito da série de palestras das Cambridge Conferences pronunciadas 
por Charles Sanders Peirce em fevereiro e março de 1898, com publicação no 7º volume, 
livro III, capítulo 3º dos seus Collected Papers, sobre sua concepção de Hábito, quando 
explanando a respeito do fenômeno da associação das idéias, encontra-se:

- a ocorrência repetida de uma idéia geral e a experiência de sua utilidade 
resultam na formação ou fortalecimento de uma concepção.

- o resultado da ocorrência repetida de uma idéia geral, isto é, o resultado da 
coocorrência de uma idéia e de outras que são trazidas à consciência.

- não só a reiterada coocorrência ajuda a consolidar uma associação de idéias 
por contigüidade, a experiência de que a combinação das idéias tem conseqüências 
significativas é outro fator que exerce importante papel na realização da associação e 
fortalecimento da concepção.

- há dois tipos de associação: por semelhança, por contigüidade.
- o primeiro tipo se dá por uma disposição natural da mente, uma vez que 

a associação causa a semelhança, a mente humana atribui valor particular e dá mais 
ênfase a algumas semelhanças, e porque quando uma qualidade é trazida vividamente 
à consciência, outras terão imediatamente sua vivacidade aumentada.

- há uma lei da ação das idéias. Uma grande lei da mente, a tendência 
generalizante, a lei de associação, a lei de aquisição de hábito.

- as leis do universo formam-se sob a tendência universal de todas as coisas 
para a generalização e aquisição de hábitos.

Bacha (2002: cap. 5, 293-296) nos chama a atenção para o The Architecture 
of Theories CP 6.7-6.32 de 1891, onde Peirce afirma que entre os princípios da lógica 
que tem aplicação na filosofia, estão as concepções de primeiro, segundo e terceiro. 
Acaso é Primeiro, Lei é Segundo e Tendência a adquirir Hábitos é Terceiro, e ainda, 
Mente é primeiro, Matéria é segundo e Evolução é terceiro. Mas estas concepções 
também podem ser aplicadas às outras ciências, como por exemplo: na Psicologia 
– Sentimento é Primeiro, Sentido de Reação é Segundo e Concepção Geral é Terceiro 
ou, na Biologia – a idéia de Probabilidade (Sporting) é Primeiro, Hereditariedade é 
Segundo, e o Processo no qual os caracteres se tornam fixos é Terceiro (CP 6.32 de 
1891); e  concluindo este seu parágrafo Bacha cita Peirce quando ele diz de sua previsão 
sobre um tipo de metafísica que seria apropriadamente construída para representar o 
estado de conhecimento trazido pelo século XIX, e de sua visão de como se iniciou a 
tendência para o hábito :

“... Seria uma Filosofia Cosmogônica como algumas das mais antigas e como 
algumas das mais recentes especulações. Ela iria supor que no início – infinitamente 
remoto – havia um caos de feeling não personalizado, que não tendo conexão ou 
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regularidade, seria apropriadamente sem existência. Este feeling diversificando-se aqui 
e ali, em pura aleatoriedade teria iniciado o germe de uma tendência generalizadora. 
Suas outras variações teria sido evanescentes, mas esta teria uma virtude de crescimento. 
Assim a tendência para o hábito estaria iniciada, e desta com outros princípios da 
evolução todas as regularidades do universo teriam evoluído. A qualquer momento 
então, um elemento de puro acaso sobrevive e ainda permanece até que o mundo se 
torne absolutamente perfeito, racional e um sistema simétrico, no qual a mente é por 
fim cristalizada no infinito futuro distante” (CP 6.33)  

Estaria Peirce nos levando ao sentimento de que um possível caráter de 
ambigüidade do Hábito, anteriormente referido, não se justifica? Poderíamos entender 
que em sua doutrina está previsto um componente do elemento de primeridade 
onde o acaso, o caos de feeling, a ação criativa e evolutiva também como hábito do 
universo?     

Porém, trazendo a questão para o universo delimitado através da observação 
cotidiana quanto à conduta humana de uma forma mais geral, e em situações de 
processos mentais de criação de uma forma mais específica, conforme algumas 
teorias da criatividade observam, há hábitos que parecem bloquear a atividade mental 
criadora, como até mesmo se a atividade criadora nem sequer fosse também um hábito 
da primeridade, como na doutrina peircena faz parecer ser. 

Ibri (1992: cap.6, 95-119) nos chama a atenção para o quanto em Peirce: 
1.O Hábito está relacionado à generalização, a uma lei fruto de uma historicidade de 
associações, a uma regra, a uma descrição de uma tendência de conduta. 2. Assim 
como entender também que toda ação é pensamento feito concreto que envolve um 
propósito racional que é meio através do qual a unidade do pensamento se definiu e 
se existencializou, sendo esse pensamento um fenômeno universal mediatizado pela 
experiência e necessitado de um mundo sob princípios de ordem como condição de 
possibilidade. 3. O que não é matéria de experiência não é nada, não existe, pois a 
lógica metafísica peirceana aponta para a relação necessária entre geral e particular 
onde o geral e o universal aparecem na experiência particular, individual. Até mesmo 
“a dúvida genuína não pode ser criada por um mero esforço de vontade, mas deve estar 
circunscrita pela experiência” (CP 5.498).

E Ibri continua, agora citando Peirce: “Ao nível de uma Lógica dos argumentos, 
a redutibilidade da máxima do Pragmatismo a uma relação necessária entre o particular 
e o geral traduz, implicitamente, a condição de possibilidade do argumento indutivo. 
O transcurso temporal da experiência, na sua singularidade, induz à generalidade do 
conceito; a pluralidade dos atos induz à cognição da potência. Este tem sido o âmago 
da doutrina do Pragmatismo. Explicitamente, não é outra coisa que está presente na 
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seguinte passagem da obra do autor: “... a validade da indução depende da relação 
necessária entre o geral e o singular. É precisamente isto que é a base do Pragmatismo” 
(CP. 5.170).” 

Será por esta relação necessária entre geral e particular tão prezada pelo 
idealismo objetivo de Peirce, seu realismo, e partindo do pressuposto de que os seres 
humanos são particulares que participam do geral universal, e, portanto, estão regidos 
pelas mesmas leis, que o presente artigo/comunicação convida, pois, a uma reflexão 
sobre aqueles hábitos que em algumas teorias da criatividade são considerados 
bloqueadores à criação humana e sua crença na possibilidade de quebra destes hábitos 
bloqueadores, como necessária ao processo de criação. O que em Peirce “Significando 
por mudança de hábito uma modificação das tendências de uma pessoa para a ação, 
resultante de experiências prévias ou do exercício prévio de sua vontade ou atos, ou de 
um complexo de ambas as espécies de causas”. (CP 5.476).   

 “O pragmatismo não é um sistema de filosofia. É apenas um método de 
pensamento” (CP 8.206) – “Admitindo-se que a ação requer um fim, e que este 
fim deveria ser algo similar a uma descrição geral, então o espírito da máxima, de 
que devemos olhar os resultados finais de nossos conceitos a fim de apreendê-los 
corretamente, direcionar-nos-ia para alguma coisa diferente dos fatos práticos, a saber, 
das idéias gerais, como as verdadeiras intérpretes de nosso pensamento” (CP 5.3).

“O Pragmatismo é uma doutrina correta apenas na medida em que se reconhece 
que a ação material é o mero aspecto exterior das idéias... Mas o fim do pensamento é 
a ação na medida em que o fim da ação é outro pensamento” (CP 8.272).

Nas palavras de Peirce explanando sobre seu próprio Pragmatismo, que 
ele o preferiu Pragmaticismo, evidente está a correlação necessária e contínua entre 
pensamento e ação, e vice-versa. “Pois dizer que vivemos para o mero objetivo da 
ação, enquanto ação, desconsiderando o pensamento que ela veicula, seria o mesmo 
que dizer que não há propósito racional” (CP 5.429). No Pragmaticismo peirceano, 
pois, “... “prático” quer dizer apto a afetar a conduta, e “conduta”, ação voluntária 
que é autocontrolada por deliberação adequada” (CP 8.322). “Mas no que consiste 
o caráter intelectual da conduta? Claramente na harmonia aos olhos da razão, isto é, 
no fato de que a mente ao contemplá-la, nela encontrará harmonia de propósitos. Em 
outras palavras, ela deve ser capaz de interpretação racional para o pensamento futuro. 
Assim, o pensamento é racional somente na medida em que ele se recomenda para um 
futuro pensamento. Ou, em outras palavras, a racionalidade de um pensamento reside 
em sua referência a um futuro possível” CP 7.361.

Refletindo as palavras acima de Peirce, nelas contido a correlação entre 
pensamento racional e recomendação ao pensamento futuro, contemplação da 
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conduta pela mente e harmonia de propósitos, parece que não caberia o que as teorias 
da criatividade observam quanto à presença de hábitos que bloqueando a mente, 
impediriam o futuro possível. No Pragmatismo de Peirce, conforme nos diz Silveira 
(2007: 130-132) o pensamento é ação criadora e em verdadeiro hino à reconciliação 
universal. “a criação do universo, (...) que prossegue hoje e nunca termina é o próprio 
desenvolvimento da Razão”... a Razão, como ideal de conduta, assume todo o 
conhecimento, por mais particular que seja, nesta tarefa de criação do universo.    

O que algumas teorias da criatividade, partindo do pressuposto de que todos 
nascemos com aproximadamente o mesmo potencial criativo, lançam a pergunta:  
então por que nos tornamos diferentes com o passar do tempo? E se assim ocorre, 
poderíamos acreditar na possibilidade de associações de idéias terem sido estabelecidas 
como bloqueadoras ou como condicionamentos limitantes à criatividade? Poderíamos 
acreditar no intuito de transformações destes hábitos antigos e bloqueadores em novos 
abertos à criação?

Agora outras afirmações peirceanas poderão nos auxiliar na condução da 
reflexão proposta na presente comunicação, para esta Jornada. “... nossas crenças guiam 
nossos objetivos e moldam nossas ações. O sentimento de crença é uma indicação 
mais ou menos certa de que se estabeleceu em nossa natureza algum hábito que irá 
determinar nossas ações. A dúvida nunca produz tal efeito” CP 5.370-371. “... a crença 
não nos faz agir de imediato, mas nos coloca em condições de nos comportarmos de 
certo modo quando surge a ocasião. A dúvida não produz, sequer minimamente tal 
efeito, mas estimula-nos a investigar até que ela seja destruída” CP 5.373. “A essência 
de uma crença é o estabelecimento de um hábito; e crenças diferentes são distinguidas 
pelos diferentes modos de ação a que dão origem” CP 5.398.

Estaria Peirce agora com estas palavras acima nos conduzindo ao entendimento 
de que, se considerando que a essência de uma crença é o estabelecimento de um 
hábito, e considerando que segundo teorias da criatividade há hábitos bloqueadores 
à criação, então estariam na própria ação das crenças estabelecedoras de hábitos, a 
possibilidade de algumas delas provocarem tais referidos bloqueios? Seriam então 
essas crenças que deveriam ser quebradas?    

Vejamos o que teorias da criatividade nos dizem sobre estes, por elas 
considerados hábitos bloqueadores: parte delas considera que podem ser encontrados 
no meio em que o indivíduo vive (família, escola, trabalho) e na forma como este 
indivíduo enfrentará as conformações sociais. Acredita-se que: 1. o comportamento 
humano esteja submetido a restrições de todos os tipos, entendê-las, avaliá-las e, se 
necessário, superá-las, seja o comportamento desejado para as pessoas criativas; 2.  a 
ação dominante do hemisfério esquerdo sobre o direito produz uma série de filtros que 
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são denominados barreiras ou bloqueios à criatividade. Esses filtros funcionam como 
uma parede que impede de enxergar novas idéias.

Existe uma hierarquia entre barreiras (paradigmas) e bloqueios. Os paradigmas 
são mais superficiais. São comportamentos esperados por motivações objetivas (cultura, 
religião, sexo, etc...) que induzem comportamentos futuros. Já os bloqueios, são mais 
profundos e representam uma impossibilidade concreta de uma pessoa, no gozo de sua 
liberdade, realizar uma ação determinada. Os bloqueios mais severos necessitam, para 
sua superação, em muitas oportunidades, um auxílio médico ou psicológico.

Algumas teorias acreditam em “armadilhas” que o nosso cérebro “cria” e que 
redundam numa diminuição da capacidade expressiva e criativa. Dependendo do autor, 
o nome e a classificação dos bloqueios podem variar, mas, de uma forma geral, todos 
representam, ansiedades com relação a idéias e conformidade com o pensamento preso 
a hábitos e atitudes que pedem para serem quebrados de forma que se transformem e 
outros surjam em prol da capacidade expressiva e criativa.     

Considerando já mesmo desde esta própria transformação – já que também é 
um processo de formação de hábito (Kevelson: 1998) - como “um processo semiótico 
de criação de significado”, agora de novos significados, considerando que tudo no 
universo está em contínuo processo semiótico, postulamos uma posição otimista 
quanto à possibilidade de uma interferência ativa nos processos mentais humanos, 
que por sua vez, advém de processos físicos e psíquicos, para uma transformação de 
hábitos bloqueadores à criatividade em hábitos facilitadores à criatividade. 

Recorreremos agora, para a continuidade da reflexão aqui proposta, a autores 
que nos auxiliarão neste empreendimento uma vez que algumas de suas idéias teóricas 
em correlação apontam para tal possibilidade. Carl Gustav Jung – O Homem e seus 
Símbolos; Luiz Paulo Grinberg – Jung: o homem criativo; David Prado Díez – 
Modelos creativos para El cambio docente e Educrea: La creatividad motor de 
La renovación de La educación; Amit Goswami – O Médico Quântico: orientações 
de um físico para a saúde e a cura.

Os bloqueios mais comuns são os considerados I - de ordem pessoal como 
atitude inadequada em relação a problemas; autoconfiança deficiente: “Não posso”, 
“Não consigo”; medo das críticas: “Não quero ser ridículo”; tendência à comparação; 
condicionamento negativo precoce, autocrítica sistemática; ausência de sentimentos e 
emoções positivas; desprezo à fantasia e ao uso da imaginação; auto-desvalorização; 
conformidade com a primeira solução surgida; avaliações prematuras; incapacidade de 
evitar julgamentos críticos; enfoque inadequado à solução de problemas e resistência 
às novas idéias, advindos de entraves emocionais e/ou perceptivos. II – e as barreiras 
de ordem ambiental, cultural e organizacional como apego ao estabelecimento; ameaça 
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à segurança e ao status “quo”; o caminho arriscado dos canais organizacionais; normas 
da instituição ou empresas; cultura organizacional que resiste a ser alterada. 

Frases, expressões ou gestos, que diante de uma nova idéia, ao invés de 
incentivá-la ou apoiá-la, simplesmente a aniquila, podem ser altamente bloqueadores, 
tais como: “Quero apenas a resposta certa”, “Isso não vai dar certo”, “Isso não vai 
funcionar”, “Isso não tem lógica”, “Isso é tolice”, “Isso não é da minha conta”, “Isso 
não é prático”, “Não há tempo suficiente”, “Quer um conselho? Siga as normas”, 
Parece bom, mas...”, “Parece coisa de quem não tem o que fazer”, “Manda quem pode, 
obedece quem tem juízo”, etc...

Para desenvolver o pensamento criativo, primeiro é preciso 1. aprender 
a desaprender, ou seja, liberar-se de antigos hábitos para poder rever, questionar e 
descobrir novos valores, novos paradigmas, novos sentidos advindos de novos processos 
semióticos; 2. Utilizar o potencial criativo que acreditamos ter, ou seja, saber divergir, 
convergir, balancear esses tipos de pensamentos na busca de idéias inovadoras, ou 
mesmo abrir espaço para a intuição e até mesmo para processos inconscientes (que 
buscam naturalmente a consciência porque caminham para o numinoso, segundo 
Jung), responsáveis por muitas das soluções originais.

A importância da participação dos processos inconscientes que buscam as 
conscientes, a participação dos processos da imaginação ativa na atividade criadora, 
é salientada por Jung. “Fruto de inspiração arquetípica, a ação criativa não vem do eu 
consciente, ela organiza, processa. A inspiração vem do inconsciente, da profundeza 
da experiência humana que é arquetípica.” (Sanmartin, 2004:30). “O inconsciente sem 
limites, desimpedido pelo intelecto literal, faz as inesperadas conexões que constituem 
a essência da criação.” (Kneller, 1978:67). 

Para Carl Gustav Jung, pai da psicologia analítica, “os conteúdos, os processos 
psíquicos que não entretêm relações com o ego constituem o domínio imenso do 
inconsciente. O inconsciente, na psicologia junguiana, compreende inconsciente 
pessoal e coletivo. O inconsciente pessoal refere-se às camadas mais superficiais do 
inconsciente, cujas fronteiras com o consciente são bastante imprecisas, enquanto, o 
inconsciente coletivo, corresponde às camadas mais profundas do inconsciente, aos 
fundamentos estruturais da psique comuns a todos os homens.” (Nise da Silveira, 
1971:71-72). É nesta perspectiva, a do inconsciente coletivo, que Jung chega à idéia 
dos arquétipos, ou imagens primordiais. O arquétipo exerce a função de um plano, 
um protótipo, um modelo básico. São disposições herdadas para reagir aos estímulos 
ambientais. Controlam os meios de a pessoa perceber o mundo, e decorrem das próprias 
conexões entre as partes diencefálicas e o córtex cerebral, as quais existem em potencial 
no nascimento. Os arquétipos – que constituem o conteúdo do inconsciente coletivo – 
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podem ser considerados como formas de pensamento universal (idéia) com forte carga 
afetiva. São elementos dinâmicos e transpessoais da psique, pois transcendem os limites 
pessoais, interligando todas as psiques, e representando também uma fronteira entre 
a consciência e a matéria. “Arquétipos são possibilidades herdadas para representar 
imagens similares, são formas instintivas de imaginar. São matrizes arcaicas onde 
figurações análogas ou semelhantes tomam forma.” (Nise da Silveira, 1971:77). 

Em O homem e seus símbolos Jung diz ‘ existe uma diferença radical entre 
uma decisão consciente, que separa e suprime temporariamente uma parte de nossa 
psique, e uma situação na qual isto acontece de maneira espontânea, sem o nosso 
conhecimento ou consentimento e mesmo contra nossas intenções. (Jung, s/d: 25). 
Complementa Stein que “Para Jung, as intuições e os pensamentos que surgem do 
inconsciente não são produtos de esforços deliberados para pensar, mas objetos 
internos, parcelas do inconsciente que pousam ocasionalmente na superfície do ego.” 
(Stein, 1998:184)

Poderíamos pensar, no entanto que, se estas intuições não forem ‘capturadas’, 
elaboradas e colocadas em prática, não resultarão em representações reais, ou na criação 
propriamente dita. “Todo ser tende a realizar o que existe nele em germe, a crescer, a 
completar-se. Mas o homem, embora o desenvolvimento de suas potencialidades seja 
impulsionado por forças instintivas inconscientes, adquire caráter peculiar: é capaz de 
tomar consciência desse desenvolvimento e influenciá-lo. Precisamente no confronto 
do inconsciente pelo consciente, no conflito como na colaboração entre ambos é que 
os diversos componentes da personalidade amadurecem e unem-se numa síntese, na 
realização de um indivíduo inteiro.” (Sanmartin, 2004:26).

Segundo Lauro Silveira (2007: 23-24) “representar o real e atuar sobre ele 
no futuro, quando a ocasião permitir, são para Peirce dois aspectos inseparáveis do 
conhecimento e do pensamento. Por isso mesmo, o proceder intelectual encontra seu 
sentido na medida em que cria um hábito de conduta que facilite a interação com o 
objeto que se quer conhecer... Para Peirce, não há lugar para um pensamento totalmente 
desinteressado, pois nenhum ser a ele procederia por total falta de motivo. O pensamento 
não se impõe compulsoriamente, mas é exercitado como um determinante da conduta 
em vista de um objeto desejado. O pensamento é sempre aprendizagem na apreciação 
atenta do diagrama e, jamais uma imposição da realidade. Essa nos desafia a procurá-
la. Representar, porém, decorre de um ato deliberado em busca do objeto desejado. E 
Silveira cita Peirce para concluir seu próprio pensamento neste trecho de sua obra:

... “Imaginamos casos, colocamos diagramas mentais diante dos olhos de 
nossa mente e multiplicamos aqueles casos, até que se forme um hábito de esperar 
que tenha lugar o caso que foi visto como sendo o resultado em todos os diagramas. 
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Apelar para tal hábito é muito diferente do que apelar para qualquer instinto imediato 
da racionalidade... um hábito é involuntariamente formado a partir de diagramas, cujo 
processo, quando aprovado deliberadamente, torna-se um raciocínio indutivo” (CP 
2.170). A independência dos fatos face à razão exclui qualquer forma de determinismo 
na ordem do pensamento, mas confere a esse último propósito uma transcendente razão 
de ser: conferir ao ser inteligente um lugar no universo fenomenológico, transformando 
um mero jogo de forças brutas num lugar de experiências e de crescimento.

Ana Jorge (2006) apresentando a Topologia da ação mental, segundo Peirce, 
fala-nos que o diagrama dá vazão a um processo de raciocínio estimulado por quaisquer 
tipos de experimentos realizados no ato de introvisão, de caráter heurístico e relacional, 
exigido sempre que se recorra à observação de qualquer dado, ou fenômeno, na esfera 
da imaginação, tornando possível ao homem que se aponte o conhecimento de seu 
mundo interno pelo modo como se reflete em fatos externos. 

A imaginação, que é um dos componentes fundamentais à atividade criativa, 
é a força transformadora que nos tem permitido modificar o entorno e reinventarmos 
a nós mesmos. Desde esse ponto de vista, o tema do pensamento criativo tem uma 
importância muito grande e, na medida em que a humanidade siga refletindo sobre 
si própria e siga aberta a buscar novas possibilidades, seguiremos em contínuo 
desenvolvimento desta importante dimensão humana. Podemos considerar a imaginação 
como uma forma de pensamento que ‘desenha o futuro’ por meio de imagens mentais, 
impulsionando-nos à ação realizadora. Em Ensaios Filosóficos encontramos que: “A 
imaginação é provavelmente o mais antigo traço mental tipicamente humano - mais 
antigo do que a razão discursiva; é provavelmente a fonte comum do sonho, da razão, 
da religião e de toda observação geral verdadeira. É esta primitiva força humana - a 
imaginação - que engendra as artes e é, por seu turno, diretamente afetada por suas 
produções.” (Langer, 1971:197)

No dicionário de Psicologia a definição de imaginação consta como sendo 
uma forma de pensamento que evoca na memória imagens Mnemônicas (imaginação 
reprodutora) e criadoras, quando há reordenação do conhecido em novas formas. 
Portanto, imaginar permite ao homem trazer a presença, por meio de uma imagem 
mental, o objeto ausente. Rubem Alves diz que “antes de tudo é preciso reconhecer 
que a imaginação é a forma mais fundamental de operação da consciência humana”. 
(O Enigma da Religião, 1975:151)

 Desenvolver a criatividade pessoal significa desenvolver traços 
intrinsecamente humanos, agilizá-los, melhorá-los. Da mesma forma, viver 
criativamente possibilita que o homem transcenda o dado, inaugurando novas 
realidades por meio de suas criações.   “O traço fundamental, distintivo do homem e 



11ª Jornada Peirceana

05 set 2008 251

do animal, é sem dúvida, a imaginação. Enfrentando a materialidade do mundo, por 
ela o homem cria as significações e projeta a sua ação transformadora e construtora 
do real. (Duarte Jr., 1988) Enquanto o animal se adapta ao mundo e preserva sua vida, 
o homem através de sua criatividade transforma e cria novos mundos. Poderíamos 
considerar a criatividade como um território no qual o homem irá construir os mapas 
redesenhando suas geografias, construtor de mapas da história com suas descobertas 
e realizações. “A forma mais elevada da imaginação é a expectativa criadora. Quando 
esperamos que nosso desejo se torne realidade, e acreditamos firmemente, podemos 
muitas vezes, fazer com que se torne realidade.” (Osborn, 1972: 94).

“O impulso de que necessitamos, para utilizar ao máximo a imaginação, é 
habitualmente uma mistura de impulsos internos e obrigações impostas voluntariamente.”  
(Osborn, 1972: 166)

A atração instintiva para viver os fatos é celebrada na cosmologia e no 
pragmatismo de Peirce, desde a tendência evolutiva do caos para a ordem, através do 
hábito, por um mecanismo lógico ou semiótico, e se Silveira (2007:131) nos apresentou 
o pensamento, segundo Peirce, como ação criadora que tende para o desenvolvimento 
da Razão, ou do Geral que governam todos os acontecimentos pela sua capacidade de 
representação, veremos Santaella (1995) expondo sobre a ligação triádica indissolúvel 
entre signo, objeto e interpretante para que o processo de representação ocorra. A Teoria 
Geral dos Signos: semiose e autogeração, observada, percebida e proclamada pelo 
pensamento lógico triádico peirceano, foi minuciosamente explicitada por Santaella 
(1995:187), cita Peirce através de Savan (1976:50):

“Todo homem exerce mais ou menos controle sobre si mesmo por meio 
da modificação de seus hábitos, e a maneira como ele trabalha para produzir esse 
efeito, naqueles casos em que as circunstancias não lhe permitem praticar reiterações 
da espécie de conduta desejada no mundo exterior, mostra que ele está muito bem 
familiarizado com o importante princípio de que reiterações no mundo interior – 
reiterações imaginárias – se bem intensificadas pelo esforço direto, produzem hábitos, 
do mesmo modo que reiterações no mundo exterior também produzem; e esses hábitos 
terão poder para influenciar o comportamento no mundo exterior”. 

Se assim é, conforme vimos em Jung, pelas ações da correlação entre 
inconsciente, consciente e imaginação ativa; e em Peirce, pelas ações das correlações 
da existência, da experiência e do pensamento entre as tricotomias e reiterações 
imaginárias, fundamentado e justificado está que se investigue sobre ações psíquicas 
e ações físicas intervenientes na aquisição dos hábitos (crenças) que, em exercendo 
função bloqueadora à criação, que se busque o desbloqueio destes em prol da conquista 
de hábitos (crenças) facilitadores à criação. 
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De acordo com o Professor Doutor David de Prado, consultor internacional 
em criatividade: teorias da criatividade e processos criativos, em tese desenvolvida 
sobre Modelos Creativos para el cambio docente (1986), há uma correlação entre 
a personalidade dogmática e estilos de ser e criar; o que poderíamos relacionar com 
os tipos psicológicos de Jung e suas funções Intuição – Sensação e Pensamento – 
Sentimento. Prado enfatiza a interferência da personalidade dogmática autoritária 
no sentido de dificultar o processo criativo, enquanto, ao contrário a interferência da 
personalidade flexível e democrática no sentido de facilitar o processo criativo.      

 Jung buscou encontrar particularidades básicas capazes de ajudar a pôr 
alguma ordem nas diferenças, aparentemente ilimitadas, da individualidade humana, 
chegando a quatro critérios que definem tipos de conduta. O que Luiz Paulo Grinberg, 
na sua análise - Jung: o homem criativo nos explica que os quatro tipos psicológicos 
funcionais, apontados por Jung, correspondem às quatro formas evidentes através das 
quais a consciência se orienta em relação à experiência. A sensação (isto é, a percepção 
sensorial) nos diz que alguma coisa existe; o pensamento nos mostra o que esta coisa 
é; o sentimento revela se ela é agradável ou não; e a intuição nos dirá de onde vem e 
para onde vai. São quatro critérios que definem tipos de conduta humana, são apenas 
quatro pontos de vista entre muitos outros, como a força de vontade, o temperamento, 
a imaginação, a memória, e assim por diante. Um dos grandes méritos de Jung ao 
descrever os quatro tipos psicológicos – quando apresenta a combinação das atitudes 
extroversão e introversão com uma das quatro funções: pensamento, sentimento, 
sensação e intuição, para formar uma orientação habitual da consciência do ego, em 
decorrência de uma necessidade de adaptação à vida interior e exterior, foi elevar o 
sentimento e a intuição à categoria de função psicológica da consciência e colocá-las 
em pé de igualdade com as funções do pensamento e da sensação, predominantes em 
nossa cultura ocidental.  

E se assim é agora, e recordando do que anteriormente nos disse Peirce, 
poderíamos considerar os tipos psicológicos propostos por Jung como cristalização de 
hábitos de conduta? Será que aí estaria a importância em conhecer tais formas de atuar 
no mundo abrindo espaços para outras maneiras, alargando assim nossas possibilidades 
criadoras? Os tipos psicológicos propostos por Jung, na equilibração de suas funções, 
talvez possam favorecer esta operação de quebra de crenças/hábito trazendo abertura 
para o novo. E a imaginação criadora, que papel cumpre na atividade criativa?

Acreditando e entendendo o ser humano como um ser criador, podemos 
investigar o processo criativo individual, no momento de busca em direção das 
conjecturas que se vão articulando e/ou sendo testadas. Neste movimento talvez 
possamos encontrar a criatividade em pleno estado de metabolismo e crescimento.
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 Dr. Prado em sua tese faz uma análise das teorias da criatividade, 
apoiado em Busse e Mansfield, apresenta sete teorias sobre o Processo Criativo, 
e nos mostra que em seis delas a associação é apontada como uma das atividades 
mentais implicadas no processo criativo. Não é curioso que a associação diretamente 
relacionada ao hábito, segundo Peirce, também seja procedimento valioso para os 
processos criativos, segundo as teorias da criatividade?

A relação mente – matéria de foco peirceano, diferente de Descartes, 
é salientada por Bacha (2002, cap.5) trazendo Peirce - “a velha noção dualista de 
mente e matéria, tão proeminente no Cartesianismo, como dois tipos de substâncias 
radicalmente diferentes, dificilmente encontraria defensores hoje”, e assim considerada 
por Ibri (1992: cap.4): “A única teoria inteligível do universo é aquela do idealismo 
objetivo que matéria é mente exaurida, hábitos inveterados se tornando leis físicas”, 
relação esta ainda por eles explicitada nas suas obras anteriormente citadas, apontando 
para: “a chave da relação entre mente e matéria está na admissão de que sendo o 
universo material provido de hábitos de conduta na forma de leis naturais, há que o 
conceber como uma forma de mente.” O que nos leva à compreensão de que em Peirce 
há um contínuo entre mente e matéria, e não um antagonismo. 

Dr. Amit Goswami no livro Médico Quântico (2006:195) nos diz: que “visto 
que a mente é um sistema quântico, há apenas três modos de processá-la: a Criatividade 
Fundamental (a capacidade de dar saltos quânticos a partir de contextos conhecidos de 
significado mental); a Criatividade Situacional (a capacidade de criar significado novo 
a partir de uma combinação de contextos conhecidos); e Condicionamento (utilizando 
significado mental conhecido). Isso nos dá três qualidades da mente.” 

Adquirida a abertura para o novo – que pode surgir no salto quântico provocado 
entre o conhecido e o desconhecido - e nova crença e/ou hábito se estabelecem, e assim 
sucessivamente. E dentro da teoria que você traz para a produção da criação, o que 
se espera é que uma cadeia de associações já estabelecidas como hábito ou crença de 
efeito bloqueadora, possa ser quebrada, e por outra substituída, agora a que se deseja 
- a facilitadora ao processo de criação. 

Poderíamos correlacionar, portanto, a Criatividade Fundamental proposta 
por Goswami, como a advinda do mergulho no inconsciente proposto por Jung, que gera 
o resultado original. A Criatividade Situacional, aquela que emerge de associações 
voluntárias, já apontado anteriormente, quando Peirce nos diz que ‘não há lugar para 
um pensamento totalmente desinteressado, pois nenhum ser a ele procederia por total 
falta de motivo’.  Com uso de imaginação criadora a mente criativa pretende lograr, 
o que nas teorias de criatividade conhecemos como inovação: “ato deliberado em 
busca do objeto desejado” como também apontado anteriormente por Lauro Silveira. 
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Por último, o que Goswami classificou como Condicionamento, finalmente nos faz 
chegar à pessoa presa em suas crenças, portanto bloqueada à possibilidade de criar. 
Vemos então, como as proposições acima estão em acordo com o que Peirce afirma 
sobre as concepções de primeiro, segundo e terceiro: Acaso é Primeiro, Lei é Segundo 
e Tendência a adquirir Hábitos é Terceiro.

Dr. David de Prado no Capítulo IV “La creatividad: valor de motivación  
intrínseca y de diversión  humorística gozosa” da referida tese, fala sobre o valor 
motivacional intrínseco da criatividade e levanta elementos importantes para mantê-
la: 1. A liberdade de pressões externas (citando Amabile, p. 369); 2. O humor e a 
curiosidade como fator gratificante e desencadeante; 3. O compromisso do indivíduo 
frente as pressões sociais e normativas de motivação extrínseca; 4. O enriquecimento 
de tarefas, nutrido de autodeterminação.

Sugere que a execução de tarefas algorítmicas, considerando-as ações 
ordenadas, sucessivas e sempre exercitadas de modo mecânico, podem ser 
impulsionadas mediante motivação extrínseca, mas na realização de tarefas heurísticas 
(criativas), que consideram o acaso, o imprevisível e mergulham em espaços abertos 
do pensamento que duvida, de respostas imprevisíveis, serão afetadas adversamente.

“Estamos seguros que un mayor nivel de motivación in trínseca de tarea puede 
hacer más probable y más usual la rotura de hábitos y la asunción de riesgos cognitivos,  
y por tanto incrementar el repertorio permanente de habi lidades de creatividad.” 
(Amabile, p. 369).

Finalmente no Capítulo V. Dr. Prado faz uma síntese das características da 
personalidade criativa: 1.aberta a experiencia interior e exterior; 2. dominante, enérgica 
e autoconfiante; 3. independente em seu pensamento e ação; 4.estável espontânea em sua 
interação pessoal e social; 5.disposta psicológicamente; 6.flexível cognoscitivamente 
e possuidora de um amplo espectro de intereses; 7.inclinada a expresar seus impulsos e 
sua imaginação; 8.livre de repressões mutiladoras e de inibições; 9.motivada à tarefas 
criativas; 10. interessa-se pelo complexo e assimétrico; 11. tolerante com o ambíguo; 
12. sensível para o estético.

Como vimos, a lógica ou semiótica e o pragmaticismo de Peirce, não afeitas 
a dicotomias, possibilita-nos entender sobre um fluxo continuo presente entre mente 
e materia, entre pensamento e ação, entre geral e particular, individual e universal, 
através do continuo entre as tres categorias, o que para a reflexão nesta comunicação 
proposta e agora findando, é fundamental. Tanto quanto também fundamental o é a 
crença peirceana na força instintual criativa e evolutiva do amor agápico. (Dib: 2002 
e 2007; Ibri: 2005)
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Resumo:O nosso trabalho versa sobre a religião, tomando como postulado basilar 
de análise a Teoria Geral dos Signos de Charles Sanders Peirce. É inquestionável que 
o ser humano sempre procurou entrar em sintonia com o sagrado. Tal relação deu 
origem a várias expressões de religiosidade, que se materializaram nos preceitos, 
nos ritos, nas escrituras sagradas, etc. A história da humanidade reflete, por sua 
vez, as transformações ocorridas nos diversos segmentos religiosos através dos 
séculos, demonstrando, portanto, que religião e cultura convivem em simbiose. Se 
toda experiência que nos chega à mente é um phaneron, segundo Peirce, qualquer 
crença pode ser considerada como tal, já que existe todo um processo mental 
para que sua aquisição se efetue: ou seja, parte de uma certeza que, por sua vez, 
instala uma dúvida que é a mudança de hábito, que dá origem à criação de uma 
regra de ação, um hábito que, embora esteja incorporado à estrutura fisiológica 
de nosso cérebro, regula nosso comportamento, tirando-nos toda espontaneidade, 
muito embora essa esteja presente à revelia de qualquer sedimentação de ação, 
seja mental ou fisiológica. Ao tomar a crença religiosa como uma experiência que 
é apreendida pela mente, e se a crença religiosa é um tipo de hábito, é possível 
afirmar que toda e qualquer expressão religiosa tem como fator primordial para sua 
sobrevivência o crescimento que está correlacionado com a mudança de hábito. 
Assim, o que se pode constatar é que hábito e mudança de hábito fazem parte de 
um mesmo contexto evolutivo. Neste estudo, o nosso objetivo está centrado na 
análise da religião como um signo genuíno, o que quer dizer que a semiose se 
realiza plenamente no processo gerativo ou triádico que envolve: signo, objeto 
e interpretante. Porém, demos especial destaque ao interpretante como agente 
responsável pela aquisição de novos hábitos, que advêm do aparecimento de 
questionamentos e do surgimento de dúvidas a respeito daquilo que se encontra 
sedimentado na mente. Constatamos que os postulados de C. S. Peirce sobre hábito 
e mudança de hábito no segmento religioso nos levaram a detectar ser essa uma 
força viva em constante ebulição. 
PALAVRAS-CHAVE: RELIGIÃO. SIGNO. HÁBITO. MUDANÇA DE HÁBITO. 
INTERPRETANTE. 

Abstract: Our paper deals with religion, taking as its basic postulate Charles 
Sanders Peirce’s General Treaty on Signs. It is unquestionable that human beings 
have always tried to enter into syntony with the sacred. This relation has given 
birth to various expressions of religiosity that have materialized in religious 
precepts and rites, in sacred scriptures, etc. In its turn, the history of mankind 
reflects the transformations that have taken place in the various religious segments 
throughout the centuries, in this way demonstrating that religion and culture live 
in symbiosis. If every experience that reaches our mind is a phaneron, according 
to Peirce, any belief can be seen as such, since there is a whole mental process 
necessary for its acquisition. In other words, it begins with a certainty that, in 
its turn, creates a doubt that is a change of habit, that gives rise to a rule of 
action, a habit that, despite being incorporated to the physiological structure of 
our brain, regulates our behavior and deprives us of all spontaneity, although this 
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spontaneity is present regardless of any sedimentation of action, be it mental or 
physiological. By viewing a religious belief as an experience that is apprehended 
by the mind, and if a religious belief is a type of habit, it becomes possible to 
state that all and any religious experience has as a fundamental element of its 
survival the growth that is related to a change of habit. Thus we can establish 
that habit and change of habit are part of a same evolutionary context.In this 
study our objective is the analysis of religion as a genuine sign, which means 
that semiosis is wholly realized within the generational or triadic process that 
involves sign, object and interpretant. We have given special emphasis, however, 
to the interpretant as the agent responsible for the acquisition of new habits, which 
derive from the appearance of questionings and the emergence of doubts about 
that which is sedimented in the mind. We establish that C.S. Peirce’s postulates 
regarding habit and change of habit in the religious segment have led us to detect 
that this is a living force in constant ebullience. 
KEYWORDS: RELIGION. SIGN. HABIT. CHANGE OF HABIT. 
INTERPRETANT. 

Introdução
C. S. Peirce, ao considerar o phaneron uma entidade experenciável, chegou à 

conclusão de que todo pensamento se dá através de signos, sendo, portanto, passível de 
interpretações. Cabe, portanto, à Fenomenologia ou Faneroscopia, uma quase ciência, 
a função não só de fornecer o fundamento observacional para o restante das disciplinas 
filosóficas, mas também de encontrar as categorias mais elementares e universais 
presentes na mente, quando qualquer coisa a ela se apresente: a primeiridade, a 
secundidade e a terceiridade.

 Nos seus estudos, Peirce vislumbrou que essas categorias não só se apresentam 
à mente, mas também são encontradas em toda a natureza.

 Em suma: a aplicação das categorias do pensamento á natureza não foi uma determinação 
imposta pela descoberta num campo que passou a ser arbitrariamente aplicada a todos os 
demais, nem ocorreu gradualmente por imperceptíveis mudanças de visão. Ao contrário, foi 
o resultado de uma série de saltos relacionados de um campo ao outro, culminando num salto 
especulativo de caráter cosmológico. (SANTAELLA, 1983, p. 48)

 Assim, é possível encontrá-las em todos os domínios, desde a lógica e a 
psicologia, até a metafísica, a fisiologia e a física.

 No dicionário Larousse (2005), o verbete “hábito” possui várias definições, e 
a maioria delas converge para “a disposição inerente a uma pessoa para determinados 
atos e comportamentos adquiridos por repetição; uso; costume”, o que implica ação da 
mente. Por sua vez, a cosmologia peirceana vai além, pois atribui também à natureza 
o poder de criar hábitos. Desse modo, em todos os domínios em que as categorias 
fenomenológicas se apresentam, mentais ou naturais, encontramos o hábito. Como os 
signos estão em constante crescimento, na doutrina peirceana encontramos, por sua 
vez, a mudança de hábito.
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 Em O que é semiótica? (1983, p. 49-51), Santaella faz uma exposição 
exemplificativa de como as categorias estão presentes em vários seguimentos do 
conhecimento, assim como o hábito e a mudança de hábito.

 Segundo os evolucionistas, entre eles Peirce, a evolução se processa de 
três maneiras interdependentes no universo: 1) segundo a teoria darwiniana, ela se 
baseia no “acaso e pura espontaneidade”, o que compreende “variações acidentais e 
destruição das espécies cuja habilidade de se reproduzir torna-se frágil”; 2) pela teoria 
dos cataclismos, a evolução se processa devido a “mudanças súbitas no ambiente 
externo e à ruptura de hábitos”; 3) por fim a teoria de Lamarck postula que a evolução 
de processa através do “efeito do hábito”.

 Na fisiologia, quando tomada como atividade cerebral, o processo do 
pensamento divide-se em três estágios: 1) “excitação nervosa, seja periférica ou 
visceral”; 2) ação reflexiva repetitiva; 3) “fixação de hábitos ou crenças” que devem, 
nesse caso, ser entendidos como uma tendência mental, que “produz efeitos psicológicos 
e comportamentais”. 

 Na física encontramos: 1) acaso, que reflete a indeterminação; 2) leis, que estão 
sujeitas à mutações; 3) tendência ou propensão a assumir hábitos que é conseqüência 
da variabilidade das leis da natureza, que sempre deixam espaço para o crescimento. 

 Conforme podemos perceber, as categorias fundamentais são as mais 
universais possíveis, encontradas na natureza básica de todas as coisas e presentes em 
todos os fenômenos. Ao nos depararmos com suas apresentações, em vários campos 
de conhecimento, conforme exemplificado anteriormente, a nossa atenção se fixa no 
hábito, sempre como um fator inerente à terceira categoria, a terceiridade, enquanto a 
mudança de hábito está para a segunda categoria, a secundidade, justamente porque a 
mediação ou processo de “crescimento contínuo e devir estão correlacionados com a 
aquisição de novas hábitos” (SANTAELLA, 1983. p. 51). 

 “Para Peirce, uma crença se alicerça e se aloja fisiologicamente, como 
um hábito cerebral que determinará o que faremos na fantasia assim como na ação 
concreta” (SANTAELLA, 1983, p.50), o que nos leva a considerar que

[...] nossos hábitos estão incorporados na fisiologia dos nossos cérebros de modo que 
eles estruturam nossos comportamentos de maneira a torná-los não mais espontâneos ou 
cegos. No entanto, a espontaneidade e o acidental coexistem junto ao hábito e à sua revelia. 
(SANTAELLA, 1983, p. 50-1).

Tudo isso nos leva a uma maior compreensão da religião, em suas diversas 
manifestações, tendo como componente imprescindível uma ação mental que é a crença 
ou fé no incognoscível, presente em todo o processo civilizatório da humanidade.  
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1. O hábito e a mudança de hábito como fatores da religiosidade
 É inquestionável que o ser humano, desde o seu ambiente primevo, sempre 

se orientou para entrar em contato com o sagrado. Os fenômenos da natureza, por ele 
incompreendidos, levaram-no a adorar uma força superior, que originou a criação de 
mitos, os quais procuravam explicar fatos que escapavam o seu entendimento.

 No contexto religiosos, é necessário fazer uma relação entre cultura 
e religião. Se no início dos tempos, conforme mencionado, o homem atribuía à 
divindade os fenômenos da natureza, à medida que os grupos começaram a se 
organizar como sociedade, passaram a inserir o sagrado como componente sine qua 
non de sua arquitetura hierárquica social, materializando-o na figura sacerdotal, nas 
representações icônicas das divindades, nos ritos, etc. Foram estabelecidos preceitos 
que acarretavam obediência do indivíduo ou do grupo social sob pena da fúria dos 
deuses se desobedecidos. O sacrifício (humano ou animal) foi instituído para acalmar 
ou agradar as divindades.

 Posteriormente, com a criação das religiões universais (cristianismo, budismo, 
islamismo etc.), as quais tiveram como base criadora a “palavra”, seus instituidores, 
homens iluminados por poderes divinos, imortalizaram suas pregações nas escrituras 
sagradas. Ao lado dos ritos e da casta sacerdotal, adeptos passaram a obedecer os 
ensinamentos sagrados inerentes à corrente religiosa por eles acatada. 

 Assim, foi possível constatar que, independentemente da manifestação do 
sagrado como religião, a formação e a mudança de hábito são fatores inerentes ao 
processo da semiose com o divino, sendo possível detectar o crescimento dos signos, 
já que a crença é fator primordial para que a mediação do signo se realize.

 Se a crença – significando, no caso, fé - em Seres divinos ou em um Ser divino 
é fator primordial de qualquer religião, e se a crença é um tipo de hábito, torna-se claro 
que a religião, assim como os demais ramos do conhecimento, segue os princípios 
mentais promulgados por Peirce. Para ele, uma crença é dotada de três propriedades:

Primeiro, é algo de que estamos cientes; segundo, aplaca a irritação da dúvida que, por sua 
vez, deve ser considerada como o estágio em que se processa a mudança de hábito; e, terceiro, 
envolve o surgimento, em nossa natureza, de uma regra de ação, ou, digamos com brevidade, 
o surgimento de um hábito. (CP. 5.397) 

 Nessa explicação, estão claros dois princípios mentais que moldam a mente 
humana: o hábito e a mudança de hábito. Na terceira propriedade de que a crença 
é dotada, Peirce declara como acontece o surgimento de um hábito, já na segunda 
propriedade, deixa explícito que o surgimento de uma dúvida nos leva à mudança de 
hábito.  
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 No terreno do sagrado, o postulado acima nos leva a concluir que o indivíduo 
ou o grupo, para seguir determinado seguimento religiosa, tem ciência dos princípios 
que norteiam a sua escolha. Apesar da dúvida para aceitá-los, esses geram, por sua vez, 
uma regra de ação, ou melhor, um hábito que é a essência da crença. 

Está implícito, por exemplo, que existem estados de espírito como o de dúvida e o de crença 
– e que, permanecendo o mesmo o objeto de pensamento, é possível a passagem de um 
desses estados para o outro, estando a transição sujeita a certas regras a que todos os espíritos 
se prendem. (CP. 5.369)

 É preciso salientar que a dúvida, fator que caracteriza o abandono de 
uma crença em prol de uma nova atitude, no caso da semiose com o divino, pode 
caracterizar tanto a adoção de uma nova crença, como uma renovação nas estruturas da 
antiga. A história da humanidade nos mostra, seja através das religiões politeístas, seja 
através das religiões monoteístas, seja através dos fiéis que escolhem quais dogmas ou 
princípios pretendem aderir, que o hábito e a mudança de hábito estão presentes. 

O sentimento de crença é uma indicação mais ou menos certa de que se estabeleceu em nossa 
natureza algum hábito que irá determinar nossas ações. A dúvida nunca produz tal efeito. 
(CP. 5.371)

2. A religião é um signo
 Para Perice, tudo que aparece na mente a faz em forma de signo, logo a 

religião é um signo genuíno, que corresponde à terceira categoria fenomenológica, o 
que implica o crescimento contínuo, ou seja, um “[...] processo relacional a três termos 
ou mediação, o que conduz à noção de semiose infinita ou ação dialética do signo” 
(SANTAELLA, 2004c, p. 8).

 É necessário salientar que a religião é uma instituição. Para Ogburn e Numkoff 
(LAKATOS, 1982, p. 153), “as instituições são um dos diversos tipos de organização 
social. Como todas as organizações constituem sistemas sociais”. Já Durkheim (1982, 
p. 160), em sua obra As Firmas Elementares da Vida Religiosa, definiu-a como “um 
sistema unificado de crenças e práticas relativas a coisas sagradas, isto é, coisas 
colocadas à parte e proibidas – crenças e práticas que unem, numa comunidade moral 
única, todos os que as adotam”.

 Podemos vislumbrar claramente nas definições acima citadas a freqüência 
com que os nomes “organização” e “sistemas” aparecem, culminando com as palavras 
de Durkheim (1982, p. 160): “[...] unem numa comunidade moral única todos os que as 
adotam”. Conclui-se, portanto, que a religião, vista como instituição, possui traços de 
generalidade, de continuidade, de crescimento, de representação e de mediação tríada. 
Tudo isso permite-nos a dizer que a religião, vista por esse prisma é um legi-signo.
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 Um signo só pode funcionar como legi-signo à medida que a lei ou a regra 
é tomada como propriedade que rege o seu funcionamento. Os ritos, os preceitos, as 
vestimentas sacerdotais, os dogmas, as escrituras sagradas etc, são ações da lei que 
fazem da singularidade uma generalidade, o que implica a estruturação da religião 
como instituição. Aqui, quando falamos em religião, estamos nos referindo a qualquer 
religião, pois chegamos à conclusão de que qualquer expressão do sagrado, ao se 
materializar, organiza-se dentro de um grupo, em determinada sociedade que, de certa 
forma, expressa o ambiente cultural no qual está inserida, desempenhando uma das 
formas mais antigas de controle social. A complexidade dessa relação é tão grande 
que inúmeros sociólogos e historiadores, dedicam-se a estudá-la, não só no que diz 
respeito a sua formação e desenvolvimento, como também a sua transformação em 
instituição. Segundo Savan: “Regularidades de comportamentos individuais ou sociais, 
convenções e costumes são legi-signos” (SANTAELLA, 2004c, p. 102).

 Como estamos analisando a religião como um signo, é preciso que nos 
detenhamos nos objetos. Por ser um signo genuíno, pode-se afirmar que “[...] o 
objeto imediato é o objeto dinâmico, tal como este se faz representar no contexto de 
uma semiose particular, ou seja: tal como um determinado processo sígnico o torna 
conhecível” (SANTAELLA, 2004c, p. 42). No caso da religião, a manifestação do 
objeto imediato no objeto dinâmico se faz por meio das normas que fazem parte de 
qualquer seguimento religioso, materializadas nos dogmas, preceito, mandamentos 
sagrados etc. É na distinção entre o objeto imediato e o objeto dinâmico que Peirce 
procurou evidenciar “[...] que os símbolos se expandem e proliferam, crescendo em 
complexidade” (SANTAELLA, 2004c, p. 43). Nesse postulado, já se vislumbra a 
mudança de hábito que, por sua vez, conduz ao hábito. 

 A relação triádica do legi-signo se complementa com o interpretante. Devido 
ao tema que ora estamos tratando hábito e mudança de hábito, abriremos um item para 
examinarmos esses fatores sob o ponto de vista da teoria do interpretante, enfocando, 
com proeminência, o interpretante lógico

3. O interpretante: hábito e mudança de hábito.
 O interpretante se realiza por meio dos adeptos dos vários seguimentos 

religiosos. Entre as inúmeras definições de interpretante, escolhemos esta, devido a 
sua clareza: “Um Signo se dirige a alguém, isto é, cria na mente dessa pessoa um Signo 
equivalente [...]. Este Signo, que ele cria, chamo de Interpretante do primeiro Signo” 
(CP. 2.228).



11ª Jornada Peirceana

05 set 2008 263

 Como a nossa intenção é analisar o hábito e a mudança de hábito na religião, 
por ser essa um signo, é na teoria do interpretante que se pode exemplificar o processo 
de dúvida, como a mudança de hábito e a crença, como um hábito. 

    O signo tem o poder de gerar um interpretante, por ser esse “[...] uma 
propriedade objetiva que o signo possui em si mesmo, haja um ato interpretativo 
particular que a atualize ou não [...]” (SANTAELLA, 2004c, p. 63). Como a religião é 
um signo genuíno, triádico, é possível detectarmos os níveis interpretantes que são aí 
consubstanciados, passando por todos os graus em direção ao interpretante final.

 O interpretante imediato, que corresponde ao primeiro nível, está relacionado 
com a primeiridade.

É uma possibilidade de sentido ainda não atualizada, mas que está contida no próprio signo, 
pois este deve ter sua interpretabilidade peculiar, antes de atingir um intérprete, vindo daí o 
poder do signo para produzir um determinado efeito na mente interpretadora. (SANTAELLA, 
2004a, p. 72)

 A fé é uma abstração. Assim, o interpretante imediato a toma, em um primeiro 
momento, como uma cognição que chega por meio de uma série infinita de induções 
e hipóteses com começo no tempo. É a coisa-particular-em-si-mesma. Como tal, não 
possui existência (CP. 5.311) “O interpretante Imediato consiste na Qualidade da 
Impressão que um Signo está apto a produzir, não diz respeito a qualquer reação de 
fato (CP. 8.315). 

 Quando lidamos com o ato de interpretação concreto, estamos diante do 
interpretante dinâmico. É o “[...] efeito que seria produzido na mente pelo Signo, 
depois de desenvolvimento suficiente do pensamento” (CP. 8.343). É nesse ato mental 
que a religião é aceita como realidade que transforma a ação e o comportamento. 
Pode-se dizer que, por meio do interpretante dinâmico, estabelece-se a cadeia 
semiótica do signo rumo ao interpretante final. Esse interpretante se divide em mais 
três interpretantes que correspondem às categorias fenomenológicas: o interpretante 
emocional, o interpretante energético e o interpretante lógico.

 O primeiro, emocional, corresponde ao significado que a fé ou a crença, em um 
primeiro momento, surge na mente humana como sentimento indefinido. É a qualidade 
de sentimento que, por sua vez, produz um esforço mental, que pode ser traduzido 
como uma resistência, um conflito que se materializa no interpretante energético. 
Por sua vez, o interpretante lógico corresponde ao pensamento e ao entendimento 
geral produzido pelo signo. É uma regra geral, é um hábito de ação que evidencia a 
possibilidade e a necessidade de transformação da regra, que conduz à mudança de 
hábito. É no hábito que a crença religiosa se estabelece, pois qualquer crença é um 
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tipo de hábito e que, dependendo da vertente religiosa que o indivíduo esteja inserido, 
vai determinar sua conduta. Porém, em qualquer momento que se estabeleça a dúvida 
sobre a veracidade de seu credo, a mudança de hábito se torna presente, conduzindo-o 
a aquisição de um novo hábito. Esse é o processo do crescimento dos signos que se 
realiza por meio do hábito e da mudança de hábito e que conduz ao interpretante final 
que é concebido como um limite ideal a ser atingido pelo signo.

4. O interpretante lógico: hábito e mudança de hábito
 Para Peirce, o interpretante lógico ou conceito intelectual regula e governa 

ocorrências particulares, justamente por seu poder de carregar implicações de 
comportamento generalizado de algum ser consciente, justamente porque representa 
mais do que um sentimento e menos do que um fato existencial (CP. 5.467). Para 
melhor se compreender a produção de hábito por tal tipo de interpretante, recorremos 
a Savan (SANTAELLA, 2004c, p. 79):

A regra ou hábito é um padrão de ações que, sob certas condições apropriadas será repetido 
indefinidamente no futuro [...] As ocorrências da regra ou hábito se dão num conjunto 
particular de ações dentro de um período de tempo limitado. Estes conjuntos de ações 
particulares são interpretantes energéticos; mas, uma vez que eles exemplificam um hábito 
indefinidamente repetível, eles também, são réplicas de interpretantes lógicos. Note-se que, 
enquanto os interpretantes emocional e energético têm uma terminação finita, o interpretante 
lógico é sempre potencialmente repetível sem terminação.

 O hábito é capaz dessa real continuidade devido não só a sua freqüente 
ocorrência mas também por regular eventos existentes. O interpretante lógico se 
expressa no hábito e, no caso da religião, na crença dos fiéis, que é o princípio norteador 
da continuidade e da garantia de que os adeptos dos vários seguimentos religiosos, irão 
se repetir com certa regularidade, no que diz respeito a seu modo de agir: seja no nível 
mental, ou seja no nível comportamental. “É por isso que os hábitos precedem a ação 
e não vice-versa” (SANTAELLA, 2004c, p. 246).

 Peirce, ao conceituar este tipo de interpretante como interpretante lógico e, 
baseando-se “na plasticidade da mente humana” que tem o poder de “adquiri novos 
hábitos”, conceituou um novo tipo de interpretante: o interpretante lógico que, embora 
tenha caráter de hábito, é de “um tipo muito especial” (SANTAELLA, 2004a, p. 
247).
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Pode ser provado que o único efeito mental que pode ser produzido e que não é um signo, 
mas é de uma aplicação geral, é a mudança de hábito, entendendo por mudança de hábito a 
modificação das tendências de uma pessoa em relação à ação. (CP. 5.476)

 A religião, como signo trádico, é uma força viva. Acreditamos que seja 
no hábito e na mudança de hábito que reside a sua perenidade através dos século, 
acompanhando a humanidade no processo civilizatório e convivendo com as expressões 
culturais de época. Vejamos o que diz Peirce:

Os hábitos têm graus de força variados, que vão desde a dissociação completa até associações 
inseparáveis. Estes graus são mistura de prontidão de ação, por exemplo, excitabilidade, e 
outros ingredientes que não requerem análise separada neste local. A mudança de hábito 
consiste muitas vezes na elevação ou descida da força do hábito. Os hábitos também diferem 
quanto á duração, que é igualmente uma qualidade compósita. Mas de uma maneira geral, 
pode dizer-se que os efeitos de uma mudança-de-hábito duram até que o tempo ou alguma 
causa mais definida produza uma nova mudança-de-hábito. Segue-se daí naturalmente que as 
repetições das ações que produzem a mudança aumentam as mudanças (CP. 5.477). 

 A grande força do hábito, que faz nascer a crença religiosa, instala-se 
imperceptivelmente na mente humana, daí a semiose com o sagrado ter permeado toda 
a existência do ser humano. Primeiro, os princípios-guias do raciocínio têm a natureza 
do hábito, o que nos leva a deduzir que todo “conceito surge através de um sentimento 
de carência forte” que, posteriormente, vai assumir a forma de conjecturas, que é a 
primeira forma de um conceito chegar a mente. “Estas idéias constituem os primeiros 
interpretantes lógicos dos fenômenos que as sugeriram, e que vêm a ser ao sugeri-las, 
signos, dos quais as idéias são os interpretantes (realmente conjecturais)” (CP. 5.480). 
Não devemos esquecer que 

[...] a conjectura é equivalente a, ou expressa, um hábito que possui uma estrutura, segundo 
a qual uma pessoa que tem determinado desejo pode satisfazê-lo se puder realizar um certo 
ato. Portanto, para agir de certa forma em dadas circunstâncias e movido por um determinado 
motivo constitui um hábito; e um hábito deliberado, ou autocontrolado, constitui precisamente 
uma crença (CP. 5.480).

 Isso posto, conclui-se que a teoria do interpretante nos mostra que o signo 
é capaz de gerar outro signo, processo que faz parte de uma cadeia infinita, já que o 
interpretante final, no contexto que está inserido, ou melhor, dentro da “noção ampla 
de semiose”, deve ser entendido como crescimento contínuo. É “a fronteira ideal para 
a qual os interpretantes dinâmicos” caminham “ao longo do tempo” (SANTAELLA, 
2004c, p. 74) e que buscam, no caso de união com o divino, reconhecer a presença do 
Admirável. Porém, é a mudança de hábito o plus que cumpre “a função de um futuro 
condicional de natureza hipotética” e que está inscrito no interpretante lógico que pode 
entrar em sintonia com a natureza evolutiva do interpretante final. No processo dinâmico 
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instaurado pela mudança de hábito é que pode ser encontrado “o fio de ligação entre as 
leis da mente e as leis da natureza viva [...]” (SANTAELLA, 2004a, p. 247).

Conclusão
Após nos debruçarmos sobre o hábito e a mudança de hábito, tendo como 

objeto de estudo a religião, chegamos a conclusão que existe um continum na existência, 
tanto no que diz respeito a natureza como a mente humana. Esse processo é resultante 
do constante crescimento dos signos, processa tal que implica a existência de duas 
forças atuantes no Universo que são a ação diática ou a causação eficiente, que está 
no nível da secundidade; e a ação inteligente ou a causação final, que corresponde 
a terceiridade, e que possui o caráter de uma grande Mente que cresce e evolui. As 
forças brutas ou a causação eficiente, que atuam na secundidade, possuem tendências 
de adquirir hábitos que, ao se generalizar, fazem com que a causação final seja um 
sucedânio da causação eficiente. Portanto, todo o Cosmo está em perene processo 
evolutivo.

Peirce, ao ressaltar a regressão do objeto e a progressão do interpretante 
ad infinutum, evidencia que a cadeia semiótica se estenda e contemple as noções de 
continuidade, crescimento e representação. Neste processo, o hábito e a mudança de 
hábito são elementos essenciais que impulsionam a ação do signo.

Referências bibliográficas:

ADRIANI, Maurílio. História das religiões. Rui de Janeiro: Edições 70, s/d.

Dicionário Larousse da Língua portuguesa (coordenação Diego Roderigues e Fernando Nuno. 3.ed. São 
Paulo: Larousse do Brasil, 2005.

GUSMÃO, Paulo Dourado de. Manual de sociologia. 5.ed. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 
1977.

LAKATOS, Eva Maria. Sociologia geral. 4.ed. São Paulo: Atlas, 1982.

IBRI, Ivo Assad. Kósmos noetós: a arquitetura metafísica de Charles S. Peirce. São Paulo: Perspectiva: 
Hólon, 1992 (Coleção estudos; v. 130).

MARCONDES FILHO, Ciro. Os equívocos de Peirce. Revista Cibéria, Ano 5 nº 18/Jan-Fev-Mar de 
2004. Disponível: www.eca.usp.br/nucleos/njr/espiral/ciberia 18.htm – 99k. Acesso em: 
18/04/2008.

PEIRCE, C. S. Collected Papers. Cambridge: Harvard University Press, Database Intelex Co., Vols. I 
a VIII (CP).

_____. Semiótica e filosofia. São Paulo: Cultrix, s/d.

_____. Semiótica. 3.ed. São Paulo: Perspectiva, 2003.

SANTAELLA, Lúcia. O que é semiótica. São Paulo: Brasiliense, 1983.



11ª Jornada Peirceana

05 set 2008 267

_____. A assinatura das coisas: Peirce e a literatura. Rio de Janeiro: Imago, 1992.

_____. A percepção: uma teoria semiótica. 2.ed. São Paulo: Experimento, 1998.

_____.  Estética: de Platão a Peirce. São Paulo: Experimento, 2000.

_____. O método anticartesiano de C. S. Peirce. São Paulo: Editora UNESP, 2004a.

_____. Semiótica aplicada. São Paulo: Pioneira, 2004b.

_____. A teoria geral dos signos. Como as linguagens significam as coisas. São Paulo: Pioneira, 
2004c.

SANTOS, Gerson Tenório dos. A semiose do sagrado. Uma abordagem complexa dos sistemas 
religiosos.  PUC-SP, 2001. Tese de doutorado em comunicação e semiótica.

SHERIFF, John K. Charles Peirce’s guess at the riddle: grounds for human significance. Bloomington 
and Indianapolis: Indiana University Press, 1994.

SILVEIRA, Lauro Frederico Barbosa da. Curso de semiótica geral. São Paulo: Quartier Latin, 2007. 



11
ª J

or
na

da
 P

ei
rc

ea
na

05 set 2008268



11ª Jornada Peirceana

05 set 2008 269

Duetos 
Carlos Fadon Vicente

Artista, Brasil (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; Grupo de Estudos Intersemióticos da 
Moda: Corpo, Imagem e Artes Cênicas)

e-mail: cefadon@hotmail.com

Iniciado em 2005, Duetos versa simultaneamente sobre a paisagem urbana 
contemporânea e a natureza da representação fotográfica. Mediando entre o crítico 
e satírico, este trabalho conjuga cenários urbanos selecionados e encenações 
fundadas na propaganda de empreendimentos imobiliários. 
A representação fotográfica, por construção, é elaborada a partir da realidade 
e detém uma dupla e ambivalente condição: ser documento (sobre a realidade, 
mas não seu equivalente ou substituto) e peça de ficção (ao expressar a visão 
de seu autor), constituindo-se na denominada segunda realidade [Kossoy, Boris. 
Fotografia e história. São Paulo: Ateliê Editorial, 2001]. 
A escolha da paisagem urbana, palco da tomada fotográfica, se pauta tanto pela 
possibilidade de diálogo com a encenação pretendida como pelo potencial de gerar 
uma imagem per si. 
A encenação usualmente se vale de um personagem, optando-se (decidindo-
se) pelo anonimato da pessoa que o interpreta, e é composta de modo que sua 
performance tenha uma chave pararealista. 
A mensagem publicitária sobre imóveis, notadamente aquela presente em 
periódicos (jornais e revistas), se caracteriza pelo forte apelo a imagens regidas 
pelo realismo fotográfico e associadas a frases de efeito. Trata-se de um fato 
observável especialmente nas sociedades que abrigam uma fase de intensa 
expansão imobiliária, tal como se verifica hoje em algumas cidades de diferentes 
paises. 
Mais ainda, a propaganda imobiliária faz largo uso de desenhos e/ou fotografias nos 
quais é freqüente o recurso a manipulação e montagem segundo o credo realista, 
buscando de um lado a projetar uma credibilidade e de outro estabelecer uma 
idealização, esforço esse via de regra replicado no texto que a compõe – filtrando 
e destacando no processo determinados valores culturais. O estatuto de ilustração 
de destas imagens é revelada por pequenas legendas (quase tautológicas) tais 
como foto do local, foto ilustrativa, foto meramente ilustrativa, ilustração artística, 
concepção artística etc.
Concebido como um ensaio fotográfico, suas imagens são feitas em São Paulo 
utilizando em filme preto e branco, via de regra em pares: paisagem urbana, 
paisagem urbana mais encenação. As formas de apresentação cogitadas para 
o trabalho podem ser tanto tangíveis (por exemplo, livro, mostra de imagens 
sobre papel) como não tangíveis (por exemplo, projeção eletrônica, instalação 
hipermídia), sendo que estas últimas se conformam a outras iniciativas de pesquisa 
e criação, tais como LAPIS/X (1999-presente) e Dolores (2003-presente). 
Duetos opera num território luminoso mas ao mesmo tempo nebuloso, mescla 
de materialidade (“terra construída”) e fantasia (“terra prometida”). Por fim, o 
jogo de contrastes articulado por estas duas representações, derivadas da paisagem 
urbana e encenação, deu origem ao título do trabalho. 
EDIFÍCIO. ENCENAÇÃO. FOTOGRAFIA. PAISAGEM URBANA. 
PROPAGANDA IMOBILIÁRIA. REPRESENTAÇÃO.
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Duets 
Duets, started in 2005, deals simultaneously with the contemporary urban 
landscape and the nature of the photographic representation. Moving between 
the critic and satiric, this work conjugates combines selected urban sceneries and 
performances based on real state advertising.
By construction, the photographic representation is made from the reality and 
holds a double and ambivalent condition: it is a document (about the reality but 
not its equivalent or substitute) and a piece of fiction (through expressing the vision 
of its author), becoming named as the second reality [Kossoy, Boris. Fotografia e 
história. São Paulo: Ateliê Editorial, 2001]. 
The choice of the urban landscape, the setting for the photographic act, is driven 
both by the possibility of dialogue with the intended performance and the potential 
for generating an image valuable by itself. 
The performance staging usually is based on a character, by option the person in 
charge is kept as anonymous, and it is composed to follow a pararealistic key.
The advertising message about real state, mostly the one published in magazines 
and newspapers, is marked by the appeal to photo realistic imagery in association 
with bold phrases competing for buyers. This is something visible specially on 
societies going through a thriving real state market, like the present situation in 
several cities around the world. 
Furthermore, the real state campaigns make use of drawings and/or photographs 
on which is frequent the manipulation and montage according the realistic model. 
Seeking with that to project credibility from one side and from the other to promote 
an idealization, an effort normally replicated in the text that forms its message 
– filtering and underlining cultural values in the process.
Conceived as a photographic essay, their images are made in São Paulo using 
black and white film, most of the times in pairs: urban landscape and urban 
landscape plus performance. The presentation forms can be both tangibles (for 
instance, book, print exhibition) and non-tangibles (for instance, electronic 
screening, hypermedia installation), the latter been compatible with some research 
and creation projects like LAPIS/X (1999-present) and Dolores (2003-present). 
Duets trails on luminous land but at the same time a nebulous one, a mixture 
of materiality (“constructed land”) and fantasy (“promised land”). Finally, the 
interplay of contrasts by those two representations, originated from the urban 
landscape and performance staging, gave birth to its title. 
BUILDING. PERFORMANCE. PHOTOGRAPHY. REAL STATE ADVERTISING. 
REPRESENTATION. URBAN LANDSCAPE.
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