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Nota do Tradutor 

Nào se pretende aqui, coma é costume nestes casas, tentar 
uma espécie de introduçào explicativa da obra do autor traduzido, 
uma vez que o leitor tem fâcil acesso a vârios trabalhos, tanta em 
outras linguas quanta em português, Q,.Ue se dedicam a essa tarefa 
corn maior propriedade e capacidade. E apenas para orientar o lei
tor que se dir3. que na primeira parte deste volume encontram-se 
textes onde Peirce expôe e discute as bases de sua doutrina dos sig
nos, ou semidtica. Camo se pode ver da leitura do indice. a maior 
parte dos ensaios que compôem esta primeira seçào pertence a um 
t6pico mais amplo das obras de Peirce denominado .. Elementos de 
16gica" (devendo Iembrar-se o leitor que, para Pierce, L6gica é ape
nas um outra nome para Semi6tica, e vice-versa), onde sào analisa· 
dos os signas, sua divisâo triâdica bâsica, suas classes, as noçôes de 
significado, de interpretante, etc., bem camo as normas e a natureza 
das combinaçôes dos signas em proposiçèes e juizos. 

Na segunda parte, os textos selecionados formulam as ques· 
tôes filos6ficas fundamentais em Peirce - se bem que talvez seja 
insensato dizer que na obra de Peirce existe uma parte que diz res
peito à Semi6tica ou L6gica e outra que se refere à Filosofia, uma 
vez que a primeira pervade tota!mente a segunda, formando corn 
esta um bioco unitârio de pensamento. De qualquer forma, nesta 
parte, além de expor as bases de seu Pragmatismo (e de explicar as 
razôes do posterior Pragmaticismo), Peirce faz uma resenha critica 
daquilo que ele considerava as principais tendências filosOficas de 
seu tempo, tendo sida escolhido para encerrar esta seçào um breve 
ensaio, "Consciência e linguagem", .onde Peirce exercita uma se· 
mi6tica do bornem, demonstrando corn isso as possibilidades filo· 
s6ficas da disciplina de que se tornou um dos mais completas e 
exaustivos formuladores, e um outra texto, uma an:ilise de uma 
ediçào das ob ras de Berkeley, que Peirce termina por uma aprecia· 
çào da filosofia em comparaçào corn disciplinas que, como a mate· 
m:itica, supostamente atendem melhor às necessidades tecnol6gicas 
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de sua época e da a tuai, epar uma colocaçào da filosofia em relaçào 
à queslào individuo~sociedade. 

A divisào entre estas duas partes, camo ji se observou, nào é 
'estanque, epode-se ver que. a toda instante, Peirce procede a uma 
retomada, para aprofundamento, de noçôes anteriormente aborda
das; nào se trata portante de repetiçôes mas, sim, de complementa
çôes de uma amilise inicial. 

0 leitor que ji conheça outras textos traduzidos de Peirce, ou 
ensaios sobre sua obra, notarâ uma divergëncia na lraduçào de cer
tos termos. Par exemplo, preferiu-se aqui utilizar as formas Primei
ridade, Secundidade e Terceiridade e nào, camo ji se faz, Primarie
dade, Secundariedade e Terciariedade; embora estas possam ser as 
construçôes portuguesas corretas para Firstness, Secondness e 
Thirdness, o tradutor acredita que as formas aqui adotadas corres
pondem melhor àquilo que Peirce tinha em mente quando forjou 
tais termos. Corn as formas empregadas, elimina-se qualquer alusào 
possivel às idéias de primârio, secundârio e terci:irio (que parece 
nào ser aquilo a que Peirce se refere) restando apenas as naçôes de 
primeira, segundo e terceira. Tanta em relaçào a estes termas camo 
a outras de traduçào divergente de outras traduçôes, portante, issa 
significa que o tradutor pretendeu uma captaçào que lhe pareceu 
mais adequada do sentido original, e nào que ele desconheça as tra
duçôes existentes - o que nào impede menas que ele esteja errado. 

Foi mantida a numeraçào dos panigrafos utilizada na ediçào 
que serviu de base para esta traduçào (The Co/lected Papers of 
Charles Sand ers Peirce, Charles Hartsforne e Paul Weiss), org. as
sim coma se manteve todas as notas do texto original, quer cerne
tarn a trechos aqui publicados ou nào; pensou-se corn isto facilitar o 
eventual trabalho do leitor que pretenda recorrer às fontes origi
nais. Ressalte-se que indicaçôes do tipo "'2.219" que o Ieitor encon
tra nas notas e na parte superior de cada pâgina desta ediçào devem 
ser Jidas do seguinte modo: volume 2 (da ediçâo americana), pa· 
nigrafo 219. . 

Pela colaboraçào e sugestôes dadas, o tradutor expressa seus 
agradecimentos a J. Guinsburg, Haroldo de Campos e Décio Pigna· 
tari - os quais, naturalmente, s6 sâo responsiveis pelas eventuais 
acertos da traduçào e nào por suas falhas. • 

J. Teixeira Coelho Netto 
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e o outra ponto, um ntimero par de vezes (ou zero). Issa é 
deduçào . 

67. Induçào é o moao Qe raciocinioque adota umaconclusào 
camo aproximada par resultar ela deum método de inferência que 
de modo gerai. deve no final conduzir à verdade. Par exemple u~ 
navio carregado corn café entra num porto. Subo a bardo e c~lho 
uma amostra do café. Talvez eu nâo chegue a examinar mais do 
que cem'gnios, mas estes foram tirades da parte superior do meio 
e da parte inferior de sacas colocadas nos quatro cantos 'cto porào 
do navio. Concluo, par induçào, que a carga toda tem o mesmo 
valor, par grào, que os cern gràos de minha amostra. Tuda o que a 
induçào pode fazer é determinar o valor de uma relaçào. 

68. Retroduçào é a adoçào provis6ria de uma hip6tese em 
virtude de serem passiveis de verificaçâo experimental todas suas 
possiveis conseqüências, de tai modo que se pode esperar que a 
persistência na aplicaçâo do mesmo método acabe par revelar seu 
desacordo corn os fatos, se desacordo hauver. Par exempta. todas 
as operaçôes quimicas fracassam na tentativa de decompor o 
hidrogênio, litio, berilio, b6ria, carbono, oxigênio, flUor. sOdio ... 
ouro, mercUrio, tâlio, chumbo, bismuto, t6rio e urânio. A titulo 
provis6ria, supomos que tais elementas sào simples pois, casa 
contrâria, experiências similares detectariam sua natureza 
composta, se é que ela pacte ser detectada. A issa chamo 
retroduçào. 

69. Analogia é a inferência de que num conjunto nào muito 
extenso de objetos~ se estes estào em concordância sob vârios 
aspectas, padern muito provavelmente estar em concordância 
também sob um outra aspecta. Par exempta, a Terra e Marte est:ao 
em concordância sob tantos aspectas que nàa parece improvâvel 
que possam concordar também quanta ao fato de serem habitados. 

70. Os métodos de raciocinio da ciência têm sida estudados 
de v3.rios m9dos e cam resultados que diferem em pontas 
importantes. Os seguidores de Laplace tratam o assunta do ponta 
de vista da teoria das probabilidades. Ap6s as correçôes feitas par 
Boole a e outrosb, esse méta do produz substancialmente os 
resultados acima indicados. Whewell c. descreveu o raciocinio tal 
coma este se apresentou a um homem tào profundamente versado 
em vârios ramas da ciëncia camo s6 um verdadeiro pesquisador 
pode ser, e que acrescenta a esse conhecimento uma. ampla 
compreensào da histOria da ciência. Esses resultados, camo se 
poderia esperar, têm o mais alto valor, embora existam importantes 
distinçôes e mzôes por ete negligenciadas .. John Stuart Mill 
empenhou-se na explicaçào dos raciocinios cientificos através da 
metafisica nominalista de seu pai. A perspicâcia superficial desse 
tipo de metaftsica tarnou sua 16gica extremamente popular junta 
~9-ueles que pensam, mas que nâo pensam profundamente; aqueles 
que conhecem algo da ciëncia, porém mais do exterior do que de 
seu interior, e que par uma ou outra razâo se deliciam corn as 
teorias mais simples ainda que estas fracassem na apreensâo dos 
fatos. 

a. LaM of thought, ~- 16·21. 
b. lnduindo C.S. Peirce. Cf. ensaio n' 1, vol. 3 
c. The Philosophy of the lnducrive Sciences, 1840. 
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71. Mill nega que tenha havido algum tipo de raciocinio no 
método de Kepler. Diz que se trata apenas de uma descriç3.o dos 
fatosa. Parece supor que Kepler extraiu das observaçàes de Tycho 
todas as noçôes sobre as posiçôes de Marte no espaça, e que tuda o 
que Kepler fez foi generalizar estes fatos e assim ob ter, para estes. 
uma expressao gerai. Ainda que tuda se resumisse nisto, sem 
dtivida ai j;i haveria inferência. Se Mill tivesse tido um 
conhecimento pnitico de astronomia a ponto de poder discutir os 
movimentos das estrelas duplas, teria percebido issa. Mas, 
caracterizar' assim o trabalho de Kepler é dar mostras de uma 
ignorância total a respeito do assunta. Mill. sem dtivida, nunca leu 
oDe Mo tu (Motibus) Stellae Marlis, que nào é fâcil de se !er. A 
razào desta dificuldade estâ em que essa obra exige, do começo ao 
fim da leitura, o mais vigoroso exercicio dos poderes do raciocinio. 

72. 0 que Kepler apresentou foi um amplo conjunto de 
observaçôes das posiçôes aparentes de Marte no espaço em 
mementos diferentes. Ele também sabia, de um modo gerai, que a 
teoria ptolomaica concorda corn as aparências. embora fosse dificil 
encaixâ·la corretamente. Além do mais, estava convicto de que a 
hipôtese de Copérnico tinha de ser aceita. Ora, essa hip6tese, tai 
como o prOprio Copérnico entendeu em seu primeiro esboço, 
simplesmente modifica a teoria de Ptolomeu quanto a atribuir a 
todos os corpos do sistema solar um movimento comum, apenas o 
necessirio para anular o hipotético movimento do sol. Pareceria 
assim, à primeira vista, que ela nâo deveria afetar as _aparências de 
modo algum. Se Mill tivesse chamado o trabalho de Copérnico de 
mera descriçâo nâo teria estado tào longe da verdade como esta va. 
Mas Kepler nâo entendeu a questào da mesma forma come o fez 
Copérnico. Em virtude de estar o sol tào perte do ceÙtro do 
sistema, e em razào de sen enorme tamanho (mesmo Kepler sabia 
que seu diâmetro devia ser pelo menos qUinze vezes o da Terra). 
Kepler, assumindo um ponte de vista dinâmico, pensou que isso 
tivesse algo a ver corn o fato de moverem·se os pianetas em suas 
Orbitas. Esta retroduçâo, vaga como era, custou um grande labor 
intelectual, e exerceu muitas influências sobre todo o trabalho de 
Kepler. Ora, Kepler observou que as linhas das apsides das Orbitas 
de Marte e da Terra nào sâo parale!as, e da maneira mais engenhosa 
possivel serviu-se de vicias observaçëes para inferir que elas 
provavelmente se intersectam no sol. Por conseguinte, é de super 
que uma descriçâo gerai do movimento seria mais simples quando 
se referisse ao sol como um ponto fixo de referência do que quando 
se referisse a qualquer outre ponto. Dai seguin-se que as épocas 
apropriadas para observar·se Marte a fim de determinar sua ôrbita 
eram aquelas em que Marte estava em oposiçâo ao sol - o 
verdadeiro sol -- e nâo aquelas em que estava em oposiçào ao sol 
hipotético, como se havia feito até entào. Desenvolvendo essa idéia, 
obteve ele a teoria sobre Marte que satisfazia à perfeiçâo as 
longitudes em todas as oposiçëes observadas por Tycho e por ete 
mesmo, em nUmero de treze. Mas, infelizmente, mio satisfazia de 
modo algum as latitudes, e era totalmente irreconciliâvel corn as 
observaçëes de Marte quando distante de uma posiçào de oposiçâo. 

73. Em cada, etapa de sua longa investigaçào, Kepler tem 

a. Ibid., livra III, Cap. 2, § 3. 
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uma teoria que é aproximadamente verdadeira, uma vez que 
aproximadamente satisfaz as observaçàes (isto é, corn uma margem 
de 8 polegadas, o que nenhuma outra observaçào, salvo a de Tycho, 
poderia indicar coma sendo um erro), e chega a modificar sua 
teoria, ap6s a mais cuidadosa e judiciosa reflexâo, de tai maneira a 
tornâ-la mais racional ou mais prOxima do fato observado. Assim. 
tenda descoberto que o centra da Orbita bissecta a excentricidade, 
encontra neste fato um indicio da falsidade da teoria do equante * e 
substitui, par causa deste recurso artificial1 o principio da uniforme 
descriçào das âreas. Subseqüentemente, descobrindo que o planeta 
move-se mais depressa a noventa graus de suas apsides do que 
deveria fazê-lo, a questào passau a ser saber se isto se devia a um 
erra na lei das âreas ou se a uma compressào da Orbita. 
Engenhosamente, ele demonstra que se trata desta Ultima hipOtese. 

74. Assim. nunca modificando caprichosamente sua teoria, 
pela contrârio, tendo sempre um motiva sOiido e racional para 
qualquer modificaçào que fizesse. tem-se que quando ete finalmente 
procede a uma modificaçào - da mais notavel simplicidade e 
racionalidade - que satisfaz exatamente as observaçàes., essa 
modificaçào firma-se sobre uma base Iégica totalmente diferente da 
que apresentaria se tivesse sida feita ao acaso. ou de um outro 
modo que nào se sabe quai seja e se tivesse sida encontrada para 
satisfazer as observaçàes. Kepler demonstra seu aguçado senso 
IOgico no detalhamento do processo total através do quai ele 
finalmente chega à Orbita verdadeira. Este é o maior exemplo de 
raciocinio retrodutivo jamais vista. 

• Do latim aequans, aequanlis (deaequare, igualar): termo da astronomia anti
ga que indica um circulo imagiruirio usado para determinar os movimentos dos pla· 
netas. (N. do T.) 



2. Trûades 

1. A TRiADE NO RACIOCÎNIO• 

369. Foi Kant, o rei do pensamento maderno, quem primeiro 
observou a existência, na 16gica analitica, das distinçôes 
tricotômicas ou tripartidas. E realmente assim é;, durante muito 
tempo tentei arduamente me convencer de que issa pertencia mais 
ao reina da imaginaçâo, porém os fatos realmente nâo permitem 
este enfoque do fenômeno. Seja um silogismo ordinârio: 

Todos os homens sào mortais, 
Eliar era um homem 
Portanto, Eliar era morta!. 

Hâ, aqui, trés proposiçôes, a saber, duas premissas e uma con
clusào; hâ também trés termes, homem, morta/ e E/iar. Se in
tercambiamos uma das premissas corn a conclusâo, negando am
bas, obtemos aquilo que é chamade de figuras indiretas do 
silogismo; par exempta 

a. De .. One, two, three: fundamental categories of Thought and of na~ 
ture", de 1885 aprox. 
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Todos os homens sào mortais, 
Mas Eliar nào era morta!; 
Portanto, Eliar nào era um bornem. 

Eliar nào era morta!, 
Mas Eliar era um bornem; 
Portanto, alguns homens nao sào mortais. 

Assim, hâ très figuras do silogismo ordinârio. É verdade que hâ 
outras modos de inferëncia que nâo se colocam sob nenhum destes 
très tôpicos; porém issa nào anula o fato de que se tem, aqui, uma 
tricotomia. Corn efeito, se examinarmos em si mesme aquilo que 
alguns 16gicos chamam de quarta figura, descobriremos que ela 
também tem très variedades relacionadas umas corn as outras tai 
camo as très figuras do silogismo ordinârio. Existe um modo in
teiramente diferente de conceber as relaçôes das figuras do 
silogismo, a saber, através da conversào das proposiçôes. Mas, 
também a partir desse ponta de vista preservam-se as mesmas 
classes. DeMorgan a acrescentou um hom mimera de novas modes 
silogisticos que nào encontram lugar nesta classificaçâo. 0 ra· 
ciocinio nestes modes tem um caniter peculiar e introduz o 
principio do dilema. Mesmo assim, considerando·se estes ra· 
ciocinios dilemâticos em si mesmes, entram eles em trés classes de 
um modo exatamente idëntico. Jâ mostrei b que as inferências 
provâvel e aproximada da ciência precisam ser classificadas a partir 
dos mesmes principios, devendo ser Deduçôes, Induçôes ou 
Hip6teses. Outras exemples de triplicidade na légica sào os enun· 
ciados daquilo que é real, daquilo que é passive! e daquilo que é ne· 
cessârio; os très tipos de formas, Nomesc, Proposiçôes e In· 
ferênciasd; as respostas afirmativa, negativa e incerta a uma per· 
gunta. Uma triade particularmente importante é a seguinte: des
cobriu-se que hâ très tipos de signas indispens3.veis ao raciocinio; o 
primeiro é o signa diagramâtico ou (cone, que ostenta uma se
melhança ou analogia cam o sujeito do discurso; o segundo é o 
Indice que, ta1 coma um pronome demonstrative ou relative, atrai 
a atençâo para o objeto particular que estamos visando sem des· 
crevê·lo; o terceira (ou simbolo) é o nome gerai ou descriçào que 
significa seu objeto par meio de uma associaçào de idéias ou 
conexiïo habituai entre o nome e o carâter significado. 

3 70. Contudo, hâ uma triade em particular que lança uma 
poderosa luz sobre a natureza de todas as outras triades. Isto é, 
acharnas ser necessârio reconhecer, em légica, trës tipos de 
caracteres, três tipos de fatos. Em primeiro lugar, hâ caracteres 
singu/ares que sào predicâveis dé objetos singulares, ta1 coma 
quando dizemos que algo é branco, grande, etc. Em segundo lugar, 
hâ caracteres duplos que se referem a pares de objetos: estes sà.o 
implicados par todos os termos relatives camo "amante", 
"similar", •·outra", etc. Em terceira Iugar, hâ caracteres plurais, 
que padern ser reduzidos a caracteres triples mas nào a caracteres 

a. Forma/ Logic. Cap. 8. Ver tambêm 2.568. 
b. Ver vol. 2. livro Ill. Cap. 2 e 5 dos Collecled Papers. 
c. Ou Termos, mas ver 372. 
d. Ou ArgUmentas. 
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duplos. Assim, nào podemos exprimir o fato de que A é um benfei
tor de B através de uma descriçào de A e B sepamdamentc; deve
mos introduzir um termo relative. Isto é necesscirio ruia apenas em 
inglës coma igualmente cm toda lingua que ~e p~desse invcntar. 
Isto é verdadeiro mesmo deum fato camo A e malS alto que B. Se 
dizemos "A é alto, mas B é baixo'', a conjugaçào "mas .. tem uma 
força relativa, e se omitimos esta palavra a simples coloc~à<? das 
duas sentcnças é um modo de significaçào relative ou duahstico ... 

371. Consideremos agora um carâter tripla, digamos, o fato 
de A dar B a C. Isto nào é uma simples soma de caracteres duplos. 
Nào basta dizer,que A se desfaz de C, e que B recebe C. Cumpre 
efetuar uma sintese destes dois fatos de modo a tornâ-los um fato 
singular; devemos dizer que C, ao sofrer uma rejeiçào par parte de 
A, é. recebido par B. Se, par outra lado, consideramos um fato 
quâdruplo, é ficil exprimialo camo sendo um composta de .. dois 
fatos triplas ... Aqui, somas capazes de exprimir a sintese dos dois 
fatos em um, porque um caniter tripla envolve a concepçào de 
sintese. A anâlise envolve as mesmas relaçôes que a sintese, de tal 
forma que podemos explicar o fato de que todos os fatos plurais 
padern ser assim reduzidos a fatos triplas. Uma estrada corn uma 
bifurcaçâo é um aruilogo do fato tripla, porque pàe très terminais 
em relaçâo uns corn os outras. Um fato duplo é camo uma estrada 
sem bifurcaçâo; liga apenas dois terminats. Ora, combinaçâo 
alguma de estradas sem bifurcaçâo pode apresentar mais do que 
dois terminais; mas, qualquer nûmero de terminais pode ser ligado 
par estradas que nâo possuem um cruzamento de mais de três 
direçôes. Confrontease a figura, abaixo, na quai desenhei os 

terminais camo estradas que automaticamente empreendem meia 
volta, de modo a nâo introduzir, na figura, nada além da pr6pria 
estrada. Assim, os trés elementos essenciais de uma rede de 
estradas sâo estrada para um terminal, conexào de es/radas, 
ramificaçào; e, de modo semelhante, as três categorias 
fundamentais do fato sào: falo sobre um objeto, fato sobre dois 
objetos (relaçào), fato sobre vàrios objetos (fato sintético). 

372. Vimos que a mera coexistência de dois fatos singulares 
constitui uma forma degenerada de um fato duplo; e, de modo 
semelhante, hâ duas ordens- de degenerescência nos fatos plurais, 
pois estes padern consistir ou numa mera sintese de fatos dos quais 
o de ordem mais elevada é duplo, ou podem consistir numa mera 
sintese de fatos singulares. lsto explica par que deveria haver trés 
classes de signos, pois hâ uma conexào tripla de signo, coisa 
significada, cogniçào produzida na mente. Pode haver apenas 
uma relaçâo de razâo entre o signa e a coisa significada; neste casa, 
o signa é um û:one. Ou pode haver uma ligaçâo flSica direta; neste 
casa, o signa é um indice. Ou pode haver uma relaçào que consiste 
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no fato de a mente associar o signa corn seu objeto; neste casa o 
signa é um nome a (ou sfmbolo). Considere-se, agora, a difere~ça 
entre um lerma légico, uma proposiçào e uma. inferëncia Um 
termo é uma simples descriçâo gerai, e coma nem o icone, nem o 
indice têm generalidade, deve ser um nome; e nào é nada mais do 
que issa. Uma proposiçào também é uma descriçào gerai, mas 
difere de um termo pela fato de ter a intençâo de estar numa 
relaçào real cam o fato, de ser par ele realmente determinado; 
destarte, uma proposiçào sô pode ser formada pela conjunçào de 
um nome corn. um indice. Também uma inferência. contém uma. 
descriçào gera! ... 

2. A TRfADE NA METAFfSICA 

373. Passarei rapidamente pelas concepçôes que re
presentaram um papel importante na filosofia prê-socnitica e tenta
rei ver até que ponta padern ser expressas em termos de um, dois, 
três. 

1. A primeira de todas as concepçôes da filosofia é a de uma 
matéria pnmeira a partir da quai é feito o munda. Tales e os 
primeiros filésofos jônicos ocuparam-se principalmente cam esta 
noçâo. Chamaram-na de 'apxil , o principio, de tai modo que a 
concepçâo de primeiro é a qumtessência dessa noçâo. A natureza 
era um enigma para eles, e procuraram explici-la: de onde surgiu 
ela? Essa era uma boa pergunta mas era tolice supor que iam 
aprender muita coisa mesmo quê pudessem descobrir de que tipo 
de matéria ela era feita. Mas indagar sobre camo ela se havia 
formado, camo eles sem dtivida fizeram, nào constituia uma 
questào exaustiva; sô os Ievaria um pouco mais para tnis. Eles 
pretendiam chegar de imediato ao principio mesmo, e no principio 
deve ter havido algo homogêneo, pois supunham que, onde hâ 
variedade, deve sempre haver uma explicaçâo a ser buscada. 0 
primeiro deve ser indeterminado, e o primeiro indeterminado de 
alguma coisa é o material de que ele é formado. Além do mais, a 
idéia deles era que nào podiam dizer camo era formado o munda a 
menas que soubessem onde começar sua exphcaçâo. 0 método 
indutivo de explicaçào dos fenômenos que consiste em segui-los 
passa a passa até suas causas nào era conbecido nâo apenas par eles 
camo por toda a filosofia antiga e medieval; essa é uma idéia 
baconiana. A indeterminaçào é realmente o caniter do primeiro. 
Mas nâo a indeterminaçâo da homogeneidade. 0 primeiro estâ. 
cbeio de vida e variedade. Todavia, essa variedade é apenas 
potencial, nào esta ali presente definidamente. Mesmo assim, a 
noçào de explicar a variedade do munda, que era aquilo corn que 
eles piincipalmente se preocupavam, pela nâo-variedade era 
completamente absurda. Coma é que a variedade pode surgir do 
litera da homogeneidade? Somente par um principio da 
espontaneidade, que é exatamente aquela variedade virtual que é o 
primeirob. 

a. Cf. 369 
b. A continuaçâo desta seçâo nâo pareœ ter sida escrita;. mas ver. vol. 6 dos 

Collected Papers. 
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3. A TRIADE NA PSICOLOGIA' 

374. A linha de raciocinio que me proponho desenvolver é 
peculiar e requereni algum estudo cuidadoso para avaliar sua força. 
Deverei submetê-la a uma revisào na Ultima seçâo, mas, enquanto 
issa, desejo observar que o passa que vou dar, que é amilogo a 
outras que se seguirào, nâo pertence, de modo puro, à natureza da 
suposiçâo, ta1 camo algumas pessoas peritas na avaliaçâo da 
evidência cientifica poderiam supor. V imos que as idéias de um, 
dois e três s:ïo-nos impostas pela lôgica, e realmente nào padern ser 
postas de Iado. Depara mo-nos corn elas nào de vez em quando mas, 
sim, a toda memento. E encontramos algumas razôes para pensar 
que elas sào igualmente importantes na metaflsica. Coma se explica 
a extraordin:iria importância destas concepçôes? Nâo seria pela fato 
de terem elas sua origem na natureza da mente? Esta é a forma 
kantiana da inferência, que foi considerada tâo irrefutivel par esse 
herôi da filosofia; e tanta quanta sei, nenhum estudo maderno fez 
algo que tenha jogado essa colocaçâo no descrédita. É verdade que 
nào mais consideramos uma tal explicaçào psicolégica de uma 
concepçâo camo sendo a versâo final do pensamenta de Kant. Em 
relaçâo a essa explicaçâo, hâ muitas questëes a serem colocadas 
mas, cam o alcance a que se propàe, parece ser satisfat6ria. 
Descobrimos que as idéias de primeiro, segundo e terceira sào 
ingredientes constantes de nosso conhecimento. Portanto, isto se 
deve ou ao fata de nos serem elas dadas continuamente pelas 
colocaçàes do sentido ou ao fato de que faz parte da natureza 
peculiar da mente combimi~las corn nossos pensamentos. Ora, 
certamente nào podemos pensar que estas idéias nos sào dadas 
pelas sentidos. Primeiro, segundo e terceira nào sào sensaçàes. S6 
padern apresentar-se nos sentidos através de coisas que surgem 
rotuladas de primeiras, segundas e terceiras, e as coisas geralmente 
nâo trazem esses rôtulos. Portanto, devem ter uma origem 
psicolôgica. Uma pessoa deve ser um adepto muita teimoso da 
teoria da tabula rasa para negar que as idéias de primeiro, segundo 
e terceira devem~se às tendências congênitas da mente. Até aqui, 
nada existe em minha argumentaçâo que a distinga da de muitos 
kantianos. 0 fato notivel é que nâo me detenho aqui mas, sim, 
procura pôr a conclusào a prova, através de um exame 
independente dos fatos da psicologia a fim de determinar se é 
possivel encontrar vestigios da existência de très partes ou 
faculdades da alma ou modos da consciência que poderiam 
confirmar os resultados obtidos. 

375. Ora, três departamentos da mente sào geralmente 
reconhecidos desde Kant~ Sentimento (de prazer ou dor), 
Conhecimento e Vontade. A unanimidade corn que tem sido 
recebido este trisseccionàmento da mente é, de fato, bastante 
surpreenden!C. Esta divisào nào teve sua origem nas idéias 
peculiares de Kant. Pela contrârio, foi par ele tomada aas fil6sofos 
dogmâticos, e sua aceitaçào deste fato foi, camo jâ se observou, 
uma concessâo ao dogmatisme. Tem sida admitida mesmo par 

a'. Cf. Collected fapers, vol. 8 
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psic6Iogos, a cujas doutrinas geraCi essa divisào parece 
positivamente hostil a. 

376. A doutrina ordimiria estâ aberta a uma variedade de 
objeçôes a começar do prOprio ponta de vista sobre o quai. ela foi 
inicialmente delineada. Em prirneiro lugar, o desejo certamente 
inclui um elemento de prazer bem coma um elemento da vontade: 
Desejar nâo é querer; é uma variaçâo especulativa do querer 
misturado corn uma sensaçào especulatiya e antecipatôria de prazer. 
A noçào de desejo deveria, portante, ser extraida da definiçào da 
terceira faculdade, o que dele faria uma mera voliçào. Mas voliçâo 
sem desejo nào é voluntiria; é mera atividade. Par conseguintc, 
toda atividade, voluntiria ou nâo, deveria ser colocada sob a capa 
da terceira faculdade. Assim, a atençâo é um tipo de atividade que 
âs vezes é voluntiria e às vezes nâo. Em segundo lugar, o prazer e a 
dor sO podem ser reconhecidos como tais num juizo; sào 
predicados gerais atribuidos mais a sentimentos do que a 
sentimentos verdadeiros. Mas um sentir meramente passivo, que 
nào atua e nào julga, que tem todas as espécies de qualidades mas 
que, ele mesmo, nào reconhece essas qualidades porque nào 
procede nem a uma anâlise nem a uma comparaçào - eis um 
elemento de toda consciência à quai se devesse atribuir um titulo 
distinto. Em terceira lugar, todo fenômeno de nossa vida mental. é 
mais ou menas como a cogruçâo. Toda emoçào, toda explosào de 
paixào, toda exercicio da vontade é coma a cogniçào. Mas 
modificaçôes da consctência que sâo semelhantes possuem algum 
elemento em comum. A cogniçào, portanto, nada tem, em si, de 
distinto, e nâo pode ser. considerada uma faculdade fondamental. 
Entre tanta, se nos perguntissemos se nâo existiria um elemento na 
cogniçâo que :nâo é nem sentimento, sensaçâo ou atividade, 
descobriremos que algo existe, a faculdade de aprendizadol de 
aquisiçà.o, mem6ria e inferência, sintese. Em quarto lugar, 
debruçandoanos mais uma vez sobre a atividade, observamos que a 
Unica consciência que dela ternas é o sentido de resistência. Ternas 
consciência de atingir ou de sermos atingidos, de nos depararmos 
cam umfato. Massé ficamos sabendo se a atividade é interna ou 
extema atra.vés de signas secundârios e nào através de nossa 
faculdade original de reconhecer os fatos. 

377. Parece, portanto, que as verdadeiras categorias da 
consciência sào: primerra, sentimento, a consciência que pode ser 
compreendida camo um instante do tempo, consctência passiva da 
qualidade, sem reconhecimento ou anilise; segunda, consciência de 
uma interrupçào no campo da consciência, sentido de resistência, de 
um fato externo ou outra. coisa; terceira, consciência sintética, 
reunindo tempo, sentido de aprendizado, pensamento •. 

378. Se aceitamos estes modos coma os modos elementares 
fundamentais da consciência, permitem·nos etes uma exphcaçâo 
psico16gica das très concepçôes 16gicas da quahdade, relaçào e sinte .. 
se ou mediaçào. A concepçào da quahdade, que é absolutamente 
simples em si mesma e, no entanto, quando encarada etn suas rela
çôes percebe·se que possui uma ampla variedade de elementos, sur-

a. Tem-se a impress3o de que faltam, aqui, algumas pâginas manu.scritas. Subs-
tituiram-nas, de 376 a 378, "One, two, three: fundamental categories of Thou&ht 
and nature". 
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giria toda vez que o sentimento ou a con~ciência singular se t~~n~~ 
se preponderante. A concepçào_ de relaçao p~ocede da ~o~cte~c~ 
dupla ou sentido de açâo e reaçao. A concepçao de medmçao ortgt· 
·na-se da consciëncia plural ou sentido de aprendizado. 

3 79. . .. Lem brama-nos da sensaçâo; isto è, ternas uma outrâ 
cogniçâo que declara reproduzi·la; mas sabemos que nâo existe 
nenhuma semelhança entre a memOrîa e a sensaçào porque, em 
primeiro lugar, nada pode assemelhar-se a um sentimento imediato, 
pois a semelhança pressupôe um desmembramento e recomposiçào 
'que sào totalmente estranhos ao imediato e, em segundo lugar, a 
memOna é um complexa articulado e um produto acabado que se 
distingue infinitamente e incomensuravelmente do sentimento. Olhe 
para uma superficie vermelha e tente sentir a sensaçào 
correspondente, e a seguir feche os olhos e recorde-a. Nào hâ 
duvida de que pessoas diferentes se manifestam diferentemente 
sobre isto; para algumas, a experiência pareceni produzir um 
resultado oposto, mas eu me convenci de que nada hil em minha 
meméria que seja, ainda que minimamente, tal camo a visâo do 
vermelho. Quando o vermelho nào esta diante de meus olhos. nào 
consigo vê-lo de modo algum. Algumas pessoas me dtzem que o 
vêem de um modo esmaecido - · o que é um tipo bastante 
inconveniente de meméria. que levaria alguém a lembrar-se do 
vermelho vivo coma sendo vermelbo p:ilido ou desbotado. Recorda 
cores corn uma precisao incomum porque fui muito treinado para 
observ:i-las; porém, minha mem6ria nâo consiste numa visào de 
alguma espécie, mas sim num h:ibito por força do qual passa 
reconhecer uma cor que me é apresentada camo sendo parecida ou 
nào cam outra cor que vi antes. Mas, mesmo que a meméria de 
algumas pessoas tenha a natureza de uma alucinaçâo, sobram ainda 
argumentos suficientes para mostrar que a consciência imediata ou 
sentimento nào se assemelha absolutamente a.qualquer outra coisa. 

380. Hà serias objeçôes quanta a fazer apenas da vontade 
toda a terceira parte da mente. Um grande psicôlogo disse que a 
vontade nâo é mais do que o mais forte dos desejos. Nào posso 
admitj.r que assim. seja; parece-me que essa colocaçâo deixa de Iado 
aquele fato que, dentre todos os que observamos, é o que mais 
exige atençâo, a saber, a diferença entre sonhar e fazer. Nào é uma 
questâo de definir, mas de observar o ·-que experimentamos; e, 
seguramente, aquele que consegue confundrr o desejar corn o fazer 
deve ser um sonhador de albas abertos. No entanto, parece ser 
muito acentuada. a evidência de que a consciência do querer nào 
difere, pela menas nào muito, da sensaçào. A sensaçâo de atingir e 
de ser atingido sâo quase a mesma, e deveriam ser classificadas 
num mesmo todo. 0 elemento comum é a, sensaçào de um evento 
real, ou açào real e reaçâo. H:i uma intensa realidade sobre este ti po 
de experiëncia, uma aguda separaçào entre sujeito e objeto. Estou 
sentado calmamente no escuro, e de repente acendem-se as Juzes; 
nesse momento tenho consciência nâo de um processo de mud~ça 
mas, todavia, de algo mais do que pode ser contido num instante. 
Tenho a sensaçào de um salto, de existirem dois lados do mesmo 
instante. Consciëncia de polaridade poderia ser uma frase 
to!eravelmente boa para descrever o que ocorre. A vontade, assim, 
camo um dos grandes tipos da consciëncia, deveria ser par nOs 
substituida pela sentido de polaridade. 
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38.1. Mas, aquele que é de longe o mais confuse dos três 
m7mb.ros da divisâo, em ~a enunciaçào c?mum, é a Cogniçoio. Em 
pnmerro lugar, todos os tJpos de consciëncia entrant na cogniçào. 
Os sentimentos, no tinico sentido em que padern ser admitidos 
coma um grande rama do fenômeno mental, fonnam a tessitura da 
cogniçào, e mesmo no sentido objetivel de prazer e dar, sào 
elementos constituintes da cogniçào. A vontade sob a forma da 
atençào, constantemente entra, junto corn o sentido de realidade- ou 
objetividade que, coma vimos, é aquilo que deveria tomar o lugar 
da vontade, na divisào da consciência, e todavia é ainda mais 
essenciaJ, se isto é possivel. Mas aquele eiemento da cogniÇâo que 
nào é nem sentimento nem o sentido de polaridade, é a consciência 
de um processo, e isto, na forma do sentido de aprendizado, de 
aquisiçào de desenvolvimento mental, é eminentemente ca· 
racteristico da cogniçào. Este é um tipo de consciência que nào 
pode ser imediato porque cobre um certo tempo, e isso nào apenas 
porque continua através de cada instante desse tempo mas porque 
nào pode ser contraido para caber num instante. Difere da 
consciência imediata tai coma uma melodia difere de uma nota 
prolongada. Tampouco pode a consciência dos dois lados de um 
instante, de um eventa sUbito, em sua realidade individual. abarcar 
a' consciência de um proc~o.- Esta é a consciência que une os 
momentos de nossa vida. E a consciência da sintese. 

382. Aqui, portanto. temos indubitavetmente três elementos 
radicalmente diferentes da consciência, s6 estes e nenhum outra. E 
eles estào evidentemente ligados às idéias de um-dois-três. 
Sentimento imediato é a consciência do primeiro; o sentido da 
polaridade é a consciência do segundo; e consciência sintética é a 
consciência do terceira ou meio. 

383. Observar, também, que assim como vimos que hâ. duas 
ordens de Secundidade, da mesma forma o sentido de polaridade 
di vide-se em dois, e isto de dois rn odos, pois, primeiramente, existe 
um tipo passivo e um tipo ativo, ou vontade e sentido e. em 
segundo Iugar, existe uma vontade e sentido externes, em oposiçào 
à vontade interna (autocontrole. vontade inibit6ria) e sentido 
interna (jntrospecçào). De modo semelhante, assim camo h;i três 
ordens de Terceiridade, hâ também três tipos de consciência 
sintética. A forma tipica e nào degenerada nào nos è tào familiar 
camo as outras, que fomm mais completamente estudadas pelas 
psicôlogos; mencionarei, portanto, essa Ultima. A consciência 
sintética degenemda em primeiro grau, correspondente à 
Terceiridade acidental, é aquela em que existe uma compulsào 
externa sobre nOs que nos faz pensar as coisas juntas. A associaçào 
par contigüidade é um casa deste ti po; mas um casa ainda me lhor e 
que em nossa primeira apreensào de nossas experiências, nào 
podemos escolher camo vamos dispor nossas idèias corn referência 
ao tempo e ao espaça, mas· samos compelidos a pensar certas coisas 
camo estando mais prOximas entre si do que outras. Dizer que 
somas compelidos a pensar certas coisas juntas porque elas estào 
jup.tas no tempo e no espaça seria colocar o carro na frente dos 
bois; o modo correto de enunciâ-lo é dizer que existe uma 
compulsào exterior sobre nOs Jevando·nos a juntà-las em nossa 
construçào do tempo e do espaça, em nossa perspectiva. A. 
consciência sintética. degcnerada em segundo grau, corrcspondente 
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a terceiros intermedùirios, é aquela em que pensamos sentimentos 
diferentes como sendo semelhantes ou diferentes. o que, uma vez 
que os sentimentos em si mesmos nào podem ser comparados e 
portanto nào podem ser semelhantes, de tai forma que dizer que 
sào semelhantes significa apenas dizer que a consciência sintética 
encara-os dessa forma, equivale a dizer que somos internamente 
compelidos a sintetiz3.-los ou sepani-los. Este tipo de sintese aparece 
numa forma secund3.ria na associaçào por semelhança. Contudo, o 
tipo mais elevado de sintese é aquele que a mente é compelida a 
realizar nào pelas atraçôes interiores dos prOprios sentimentos ou 
representaçôes, nem por uma força transcendental de necessidade, 
mas, sim, no interesse da inteligibilidade, isto" é, no interesse do 
prôprio .. Eu pensa" sintetizador; e isto a mente faz através da 
introduçào de uma idéia que nào estâ contida nos dados e que 
produz conexôes que estes dados, de outro modo, nào teriam. Este 
tipo de sinteSe nào tem sida suficientemente estudado, e de modo 
especial o relacionamento intimo de suas diferentes variedades nào 
tem sido devidamente considerado. 0 trabalho do poeta ou 
novelista nào é tao profundamente diferente do trabalho do bornem 
de ciência. 0 artista introduz uma ficçào, porém nào uma ficçào 
arbitniria; essa ficçào demonstra certas afinidades às quais a mente 
atribui uma certa aprovaçào ao declani-las helas, o que, se nào 
corresponde exatamente a dizer que a sintese é verdadeira, é algo do 
mesmo tipo gerai. 0 geômetra desenha um diagrania, que nào é 
exatamente uma ficçào, mas que é, pelo menos, uma criaçào, e 
através da observaçào desse diagrama ete é capaz de sintetizar e 
mostrar relaçàes entre elementos que antes pareciam nào ter 
nenhuma conexào necess<iria. As realidades compelem-nos a 
colocar algumas coisas num relacionamento estrito, e outras num 
relacionamento nào tao estrito, de um modo altamente complicado 
e ininteligivel no [para?] o prOprio sentido; mas é a habilidade da 
mente que apanha todas essas sugest6es de sentido, acrescenta 
moita coisa a elas, torna-as precisas e as exibe numa forma 
inteligivel nas intuiçàes do espaço e do tempo. Intuiçào é a 
consideraçào do abstrato numa forma concreta, através da 
hipostatizaçào realistica das relaçôes; esse é o Unico método do 
pensamento vâlido. Muito superficial é a noçào, que predomina, 
segundo a quai isto é algo a ser evitado. Seria possivel dizer, da 
mesma forma, que o raciocinio deve ser evitado porque tem Ievado 
à elaboraçào de tantes erros; isso estaria quase que na mesma linha 
filistina de pensamento, e tao de acordo corn o espirito do 
nominalismo que me surpreendo por alguém nâo levâ-lo adiante. 0 
preceito verdadeiro nào é abster-se da hipostatizaçào, mas sim 
realizâ-la · inteligentemente ... a 

384. Kant oferece-nos a visào errônea de que as idéias se 
apresentam separadamente e sào, posteriormente, juntadas pela 
mente. Esta é a doutrina segundo a quai uma sintese mental 
precede toda anâlise. 0 que na verdade acontece é que se apresenta 
algo que, em si mesmo, nào tem partes mas que, nâo obstante, é 
analisado pela mente, isto é, o fato de ter ele partes consiste no fato 
de a mente, posteriormente, nele reconhecer essas partes. Aquelas 
idéias parciais nào estâo, realmente, na primeira idéia, em si 

a. Algumas paginas do manuscnto pareœm estar, aqui, faltando. 
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mesma, apesar de serem dela extraidas. É um casa de destilaçào 
destrutiva. Quando, tenda-as assim separado, pensamos sobre elas, 
·samos conduzidos, a despeito de nés mesmos, de um pensamento 
pa~ outra, e nisto reside a primeira sintese real. Uma sintese 
anterior a issa é uma ficçào. Toda a concepçào de tempo pertence à 
sintese genuina. e nào deve ser considerada neste tOpico. 



la. De "IEiementos de tégica" 
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t Sinopse IParciati de 
uma Proposta para um 
Trabalho sobre Logica· 

1. ORIGINALIDADE, OBSISTËNCIA E TRANSUASÂO 

79. A principal utilidade deste capitula é dar, ao leitor, uma 
idéia do que deveni ser este livra b, Pode-se perceber que sua con
cepçào é incomum. Encontramo-nos no vestibule do labirinto Sim, 
o Labirinto no V estibulo apenas, porém. j:i nesse tremendo e singu
lar Labirinto. Treze portas. ainda nào abertas, estèo à nossa frente. 
Escolhemos a mais estreita, a menas importante, a mais raramente 
aberta de Iodas ... 

80. 0 fato de um leitor deliberadamente procurar instruir-se 
num tratado de IOgica é a prova de que ele jâ fez algumas 
observaçôes e reflexôes, e de que ji adquiriu certas concepçôes. 
Proponho-me, de inicio, a convidar o leitor a considerar mais uma 
vez, talvez deum modo um pouco mais cuidadoso do que ele o fez 
até aqui, estas ldéias Pré·Légicas, a fim de ver como têm elas suas 
raizes solidamente implantadas, e a fim de, talvez, desenvolvê-las 
um pouco mais e penetrar em sua significaçào real, tà'o 
profundamente quanta seja possivel fazê-lo nesta etapa da 
investigaçào, 

81. Alguns matematicos, importautes pelos êxitos que 
obtiveram em sua ciëncia, e que atentaram de modo particular para 
a filosofia dessa mesma ciëncia, consideram a Matemâtica como 
um camo da Légicac. Isto merece bem a atençào porque se poderia 
sustentar, corn muita justiça,, que a matemitica é quase a Unica, 
senào a tinica ciëncia que nào necessita de auxilio algum de uma 
ciéncîa da !Ogica. Além do mais, segundo a posiçào defendida neste 
tratado, a verdade IOgica esta baseada numa èspécie de observaçào 

a. 0 restante do Cap. 1 de ''Minute Logic". 
b. Nào apenas este Iivro nunca chegou a ser completado. coma também muitas 

das discussôes propostas aqui esboçadas nunca foram iniciadas. 
c. Par exemple. Dedekind e Whitehead. 
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do mesmo tipo daquela sobre a qual se baseia a matemâtica Par 
estas razôes, é desejâvel, de imediato, examinar perfunctoriamente a 
!,latureza do procedimento dos matemâticos. Tenho motivas para 
estar confiante quanta ao fato de que este estudo seci de a juda para 
alguns daqueles que nào têm uma inclinaçào natural para a 
matemâtica. Ao mesmo tempo, sou forçado a dizer que a 
matemâtica re uer um certo vi samento, o oder e 

__poncentraçao da atençao e or~a a manter na mente uma imagem 
altamente corn lexa, e mlfrtt.e..Ja a&am o bastântë a 
o servada; e apesar e u r mamen po er e etuar maravilhas 
em pouco tempo quanto a aumentar esse vigor, mesmo assim nào 
se fani. um pensador vigoroso a partir de uma mente fraca, ou de 
uma mente que tiver sida profundamente enfraquecida pela 
preguiça mental. 

82. Hâ uma outra ciència normativa que tem uma conexào 
vital corn a IOgica e que, estranhamente, tem sido posta de fado por 
quase todos os Iégicos. Retira-me a Ética. Nào é necess3rio ser um 
pensador profundo a fim de desenvolver as concepçôes morais mais 
verdadeirasi mas eu afirmo, e provarei sem contestaçào, que a fim 
de bem raciocinar, a nâo ser num modo meramente matemâtico, é 
absolutaroente necessario possuir nào apenas virtudes coma as da 
honestidade intelectual, da sinceridade e um real amor pela verdade. 
mas sim as concepçôes morais mais altas.aNào vou dizer que o 
estudo da ética é mais diretamente Util para a boa moral do que, 
digamos, a leitura de uma boa poesia é thil para escrever-se uma 
boa prosa. Mas direi que ele permite uma ajuda de· toda 
indispensâvel para a compreensào da légica. Além do mais, é um 
estudo sutil, do tipo que as pessoas que gostam de IOgica nào 
podein deixar de apreciar ... 

83. SO depois de ultrapassados estes tépicos é que serâ Util 
considerar aquela propedêutica à prOpria légica, essa Er~ 
kenntnisslehre à quai aludi. Chamo·a de Gramdtica Especulativa. 
a partir do titulo deum trabalho de Duns Scotus que visa ao mes~ 
mo objetivo. 

84. Ao anunciar o que vou dizer nesta parte do livra, tenho 
de escolher entre uma total ininteligibilidade e uma exaustiva 
antecipaçâo do que vai ser provado, mas que, aqui, sô pode ser 
afirmado. Sem hesitaçào, toma o Ultimo caminho, uma vez que as 
idéias estâo colocadas em formas tao estranhas que uma dupla 
exposiçào ajudani o leitor. Principio par tentar tocar a nota 
dominante do livra corn tanta força e clareza quanta sou capaz de 
fazê~lo, pois esta nào é apenas a nota principal mas sim a chave ~e 
toda a IOgica. Tenta uma an<ilise do que aparece no munda. Aquilo 
cam que estamos lidando nâo é metafisica: é IOgica, apenas. 
Portanto, nào perguntâmos o que realmente existe, apenas o que 
aparece a cada um de nés el!l todos os mo men~~ de. nossas v id~. 
Analiso a experiência, que e a resultante cognJtlva de nossas VI· 
das passadas, e nela encontro trés elementos. Denomino·os 
Categoriasb. Pudesse eu transmitHas ao leitor do modo tào vivido. 

a. V er o Cap. 4 de '"Minute Logic .. publicado no vol. 1. Jivro IV Csob a indi· 
caçào Cap. 2) das obras de Peirce. • 

b. 0 vol. 1, livro JII dos Co/lected Pa pers contêm um estudo detalhado das ca~ 
tegorias. 



SINOPSE PARCIAL DE UMA PROPOSTA PARA UM TRABALHO... 23 

claro e racional coma se me apresentam! Mas elas assim se 
tornarào para o leitor se este thes dedicar suficiente atençào e 
meditaçâo. Surgem numa. miriade de formas das quais, corn· o 
objetivo de introduzir o leitor no assunta, toma a primeira que se 
apresenta. Acontece que uma definiçào de experiência acabou de 
sair de minha caneta. Uma definiçâo muito boa, creio: suponhamos 
que a tomemos coma ponta de partida. Falando de um modo 
lacônico, a experiência é esse in praeterilo. Lembre-se, apenas, 
mais uma vez e de uma vez por todas, que nào pretendemos 
significar quai seja a natureza secreta do fato mas, simplesmente, 
aquilo que pensamos que ela ê. AJgum fato existe., Toda experiência 
compele o conhecimento do leitor. Quai é, entào, o fato que se 
apresenta a vocë? Pergunte a si mesme: é.o passado. Um fato é um 
fait accompli; o seu esse estâ no praeterito. 0 passade compele o 
presente, em alguma medida, no minima. Se você. se queixar ao 
Passado de que ele é errado e nâo razoâvel, ele se rirâ. Ete nào dâ a 
minima importância à Razào. Sua força é a força bruta. Desta 
forma, você é compelido, brutalmente compelido, a admitir que, no 
munda da experiência, h3. um elemento que é a força. bru ta. Neste 
casa, o que é a força bru ta, o que parece ser? Deveriamos encontrar 
pouca dificuldade para responder a issa, uma vez que estamos 
plenamente cônscios (ou parecemos estar, o que é tuda o que aqui 
nos interessa) de exercé-la nés mesmos. Pois. nào importa quào boa 
passa ser ajustificativa que·temos para um ato da vontade, quando 
passamos para sua execuçào a razào nào faz parte do trabalho: o 
que se tem é açào bruta. Nâo podemos fazer esforço algum onde 
nâo sentimos resistëncia alguma, nenhuma reaçâo. 0 sentido de 
esforço é um sentido de dois lados, revelando ao mesme tempo 
algo interior e algo exterior. Hâ uma binariedade na idéia de força 
bruta; é seu principal ingrediente. Pois a idéia de força bruta é 
pouco mais do que a de reaçào, e esta e pura binariedade. 
Imaginemos dois objetos que nâo sâo apenas pensados camo sendo 
dois, mas dos quais algo e verdadeiro de tai forma que nenhum 
deles poderia ser removido sem destruir o fato que se supàe ser 
verdadeiro quanta ao outra. Seja, par exemple. marido e mulher. 
Aqui nada hâ além de uma dualidade; mas issa constitui uma 
reaçâo, no sentido em que o marido faz a mulher uma mulher de 
fato (e nâo apenas na forma de algum pensamento comparative); 
enquanto a mulher faz do marido um marido. Uma força bruta é 
apenas uma complicaçâo de binariedades. Supàe nào apenas dois 
objetos relacionados, mas sim que, além deste estado de coisas. 
somando-se a este, existe um segundo estado subseqüente. Supëel 
além do mais, duas tendências, uma, de um dos re!atos; tendendo a 
mudar a primeira relaçâo em um sentido no segundo estado; a 
outra, do outra relata, tendendo a mudar a mesma relaçâo num 
segundo sentido. Ambas essas mudanças de alguma forma se 
combinam, de tai modo que cada tendência é em algum grau 
seguida e em algum grau modificada. Isto é o que queremos dizer 
par força. É quase binariedade pura. A brutalidade consistirâ na 
ausëncia de qualquer razâo, regularidade ou norma que poderia 
tomar parte na açâo coma elemento terceira ou mediador. A 
binariedade e uma de minhas categorias. Nào a chamo de 
concepçào, pois pode ser dada através da percepçào direta anterior 
ao pensamento. Ela penetra cada parte de nosso munda interior, 
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assim camo cada parte do universo. A sensaçâo dela torna·se 
semelhante à da força bruta em proporçào ao desenvolvimento 
deste elemento de binariedade. Entre as formas mais profundas que 
a binariedade assume estào as das dUvidas que sà.o impostas a 
nossas mentes. A pr6pria palavra ''dtivida'\ ou ''dubito'', é um 
freqüentativo de "dubibeo" - i.e., duo habeo, e corn islo 
demonstra sua binariedade. Se nào lutissemos contra a dtivida, nâo 
procurariamos a verdade. A binariedade surge também na negaçào, 
e nos termes relatives_ comuns, mesmo na similaridade e, de um 
modo mais real, na identidade. Este texto a mostrani por que a 
existência individual é uma concepçao marcadamente ctualistica. 
Enquanto issa, é fâcil ver que apenas os existentes individuais 
padern reagir uns contra outras. 

mais 
Claramente, nào poderia haver 

açào alguma; e sem a possibilidade de açao, falar em binariedade 
seria proferir palavras sem significado. Poderia haver uma· espécie 
de consciência, ou ato de sentir, sem nenhum ··eu .. ; e este sentir 
poderia ter seu tom prOprio. N<io obstante o que disse William 
James, nao creio que poderia haver uma continuidade como o 
espaça, a quai, embora passa talvez aparecer por um instante numa 
mente bem educada, nao me seja poSsivel pensar que pudesse fazê
lo assim se nao ti vesse tempo aJgum; e sem continuidade, as partes 
desse ato de sentir nào poderiam ser sintetizadas e, portante, nào 
haveria partes reconheciveis. N<io poderia nem mesmo haver um 
grau de nitidez desse sentir, pois tal'grau é o montante comparative 
de distürbio da consciência gerai par um sentimentob. oe qualquer 
forma, esta seni nossa hip6tese, e nào tem nenhuma importância 
que ela seja ou nào psicologicamente verdadeira. 0 munda seria 
reduzido a uma qualidade de sentimento nào analisado. Haveria, 
aqui, uma total ausência de binariedade. N<io posso chami-la de 
unidade, pois mesmo a unidade supôe a pluralidade. Passa 
denominar: sua forma de Oriência ou 

cheio deste 
livre. Por que a parte central do 

espectro deve parecer verde e nào violeta? Nào hâ razào concebivel 
para isso, nem existe, ai, qualquer compulsào. Par que nasci eu na 
J'erra, no século XIX e nào em Marte hâ. mil anos atrâ.s? Par que 
espirrei hoje exatamente cinco haras, quarenta e três minutas e 
vinte e um segundos depois que um certo homem na China 
assobiou (supondo-se que isto realmente aconteceu)? Sabemos, 
talvez, porque um meteorite cairia na Terra, se entrasse em seu 
caminho; mas, quai a razào para os arranjos da natureza éstarem 
feitos de ta1 modo que este meteorite em particular se achasse no 
caminho da Terra? Todos estes sâo fatos que sâo o que sâo, 

a. cr. 3.93; 3.611; 6.6 
b. Cf. 1.322, 
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simplesmente pOrque acontece que sào assim. Na maior parte das 
vezes, negligenciamos tais fatos; mas hâ casas, camo nas qualidades 
do sentir, autoconsciência, etc., nos quais esses lampejos isolados 
vëm para o primeiro plana. A Originalidade, ou Primeiridade, é 
outra de minhas categorias. 

86. Consideremos agora o ser in futuro. Tai camo nos 
outras casas, isto é meramente uma avenida que leva. a uma 
apreensào mais pura do elemento que ela contém. Umfl concepçào 
absolutamente pura de uma Categoria esta fora de questào. 0 serin 
futuro aparece em formas mentais, intençôes e expectativas. A 
meméria fornece-nos um conhecimento do passade através de uma 
espécie de força bruta, uma açào bem binâria, sem nenhum 
raciocinar. Mas, toda nosso conhecimento do future é obtido 
através de alguma. outra coisa. Dizer que o futuro nào influencia o 
presente constitui doutrina insustentâvel. Equivale a dizer que nào 
existem causas finais, ou fins. 0 munda orgânico estâ cheio de 
refutaçôes dessa posiçâo. V ma tai açiio (por causaçiio final) constitui 
a evoluçào. Mas é verdade que o futuro nâo influencia o presente 
do modo direto, dualistico pelo quai o passade influencia o 
presente. Requer·se um instrumental, um meio. Toda via, quai pode 
ser esse instrumental, de que tipo? Pode o futuro afetar o passado 
através de um instrumental qualquer que, novamente, nào envolve 
alguma açào do futuro sobre o passade? Todo nosso conhecimènto 
das leis da natureza é anâlogo ao conhecimento do futuro, na 
medida em que nào hâ nenhum modo direto pelo quai as leis 
tornam-se por n6s conhecidas. Procedemos, aqui, por 
experimentaçào. Isto é, adivinhamos quais sejam as leis pedaço por 
pedaço. Perguntamos: E se variâssemos um pouco nosso pro· 
cedimento? 0 resultado seria o mesmo? Tentamos fazê-lo. Se es

~ tarnos no caminho errado, uma negativa enfâtica é logo colocada 
sobre a conjetur.i inicial, e desta forma nossas concepçôes tornam· 
se, gradualmente, cada vez mais corretas. Os melhoramentos 
em nossas invençôes sào feitos do mesmo modo. A teoria da 
seleçào natural é que a natureza procede, por meio de uma 
experimentaçào similar, a adaptaçào precisa de um conjunto 
de animais e plantas ao meio e à manutençào desse conjunto em 
adaptaçào a esse meio que lentamente se transforma. Mas, todo 
procedimento desse- tipo, quer seja o da mente humana ou o das 
espécies orgânicas, pressupôe que os efeitos se seguirào às causas 
corn base num principio corn o quai as conjeturas hào de ter algum 
grau de analogia, e num principio que nào mude depressa demais. 
No caso da seleçâo natural, Se for necess:irio uma dtizia de geraçàes 
para adaptar suficientemente um conjunto a uma dada mudança do 
meio, esta mudança nào deve ocorrer mais rapidamente, caso 
contr:irio esse conjunto ser.i extirpado ao invés de ser adaptado. 
Nào constitui uma questào fâcil saber como é que um conjunto 
num certo grau de desajustamento corn seu meio ambiente começa, 
imediatamente, a sofrer uma mutaçào, e isto nào de um modo 
desordenado mas sim de uma forma que guarda alguma espécie de 
relaçào corn a mudança necessâria. Ainda mais notivel é o fato de 
que um homem a quem se propôe um problema cientifico 
imedtatamente se pôe a Ievantar conjeturas que nâo estào tào 
absurdamente afastadas da conjetura verdadeira. 0 fisico que 
observa um estranho fenômeno em seu laborat6rio, por exemple, 
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nào principia par se perguntar se o aspecta plrticular dos planetas 
naquele memento teve algo a ver corn o casa - tai coma Ernst 
Machapraticamente supôe serem as estrelas fixas que mantém um 
corpe em movimento numa linha reta a uma velocidade uniforme 
- ete procura alguma circunstância prOxima, à mào, que passa 
explie<i.·lo. Coma é que se pode explicar este acentuado, embora 
excessivamente imperfeito, poder adivinhat6rio de fazer suposiçÔes 
corretas par parte do bornem e par parte das espécies orgânicas? 
Apresentam-se apenas duas alternativas. Par um lado, podemos 
dizer que existe um poder direto da Razào para saber co mo a Razào 
ini agir; e que a Natureza é governada par um Poder Razo<ivel. Par 
outra lado, podemos dizer que a tendëncia para fazer suposiçôes 
quase certas é, em si mesma, o resultado de um proced)mento ex· 
perimental similar. Isto envolve uma dificuldade profundamente in
teressante (que nào é um mero tropeço corn um regre.ssus ad in
finitum) que ser.i abordada antes do fim deste volume. Quanta às 
outras hipôteses, elas sô me dizem respeito no sentido em que devo 
dizer que, assim como aqueles povos que acreditam em profetas 
procuram esse dom especialmente entre os insanes, da mcsma 
forma o poder aqui suposto seria igualmente diferente da operaçào 
de raciocinar. Consideremos o raciocinio experimental, por exem
pta. Ternas, aqui, uma paridade entre os experimentas e os resulta
dos dos experimentas, e que consiste no fato de os resultados se· 
guirem os experimentas de acordo corn uma hipôtese prévia; e a 
natureza desta paridade é tai que etes nào poderiam ter existido se 
uma terceira coisa, a prediçào, ruia bouvesse sida feita. Assim 
coma uma paridade real COJ!Siste.em um fato ser verdadeiro quanta 
a A o quai seria absurdo se B ali nào es ti vesse, da mesma maneira, 
agora nos deparamos corn uma Triplicidade Racional que consiste 
em A e B formarem realmente um par' por força de um terceira 
objeto, C. Digo a meu cào que suba e me traga meu livro. o que ete 
faz. Eis um fato a_respeito de três coisas, eu mesmo, o cào e o livra, 
que nào é uma simples soma de fatos relacionados corn pares, nem 
mesmo uma comparaçào de tais pares. Falo ao cachorro. Menciono 
o Hvro. Faço essas coisas juntas. 0 cào traz o livro. Ete o faz. em 
conseqUência do que eu fiz. Esta nào e toda a histOria. Eu niio ape
nas falei simultaneamente ao câo e mencionei o livro coma também 
mencionei o livra ao câo; isto e. fiz corn que ele pensasse no livra e 
o trouxesse. Minha relaçào corn o livra foi que pronuncïei certos 
sons que foram compreendidos pela cào camo tenda referência 
cam a livro. 0 que fiz cam o cào, além de excitar seu nerva 
auditive, foi, simplesmente, induzi-lo a trazer-me o livra. A relaçào 
do câo corn o livra foi mais manifestamente dualistica; todavia, a 
significaçào e a intençào total do seu ato de trazer o livra foî a de 
obedecer-me. Em toda a açiio governada pela razào seni.encontrada 
uma triplicidade genuina desse tipo, enquanto que entre pares de 
particulas ocorrem apenas açôes puramente mecânicas. Um bornem 
dâ um broche a sua mulher. A parte meramente mecânica deste ato 
consiste em o bornem entregar o broche ao mesmo tempo em que 
emite certos sons, e consiste também em ser o broche pego pela 
mulher. Nào hâ, aqui, uma triplicidade genuina; mas também nào 
hâ a daçào. A daçào Consiste em concordar o bornem em que um 

a. Ver, por exemple, Die Mechanik, cap. Ut vi, 6 e 9. 
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certo principio intelectual governani as relaçôes do broche corn sua 
mulher. 0 mercador das Mil e Uma Noites jogou fora um caroço 
de tâmara que feriu o olho deum demônio. Este ato foi puramente 
mecânico, e nào houve uma triplicidade genuina. 0 ato de jogar e o 
de ferir foram independentes um do outra. Mas, se ele houvesse 
feito mira no olho do demônio, teria havido a~go mais do que o 
simples jogar de caroço. Teria havida uma genuina triplicidade, 
corn o caroço nào sendo simplesmente jogado. mas sim jagado no 
olho. Aqui teria intervindo a intençào, a açào da mente. A 
triplicidade intelectual, ou Mediacào. é minha terceira categarïa:" 

87. Nàa hi uma quarta categoria, camo se provaraa. ~sta 
lista de categorias pode ser distinguida de outras listas coma senda 
as Categorias Ceno-Pitag6ricas, em virtude de sua. conexào corn 
os nUmeros. Concordam, substancialmente, cam os très mementos 
de Hegel. Pudessem elas ser atribuidas a qualquer pensador da 
histOria e issa seria quase suficiente para refutar seus reclamas de 
primeiros no assunta~ Oparreu-me que talvez Pitagaras as tivesse 
trazido da Média ou de Aria, mas um exame cuidadoso convenceu
me de que, entre os pitagôricos, nào havia a menar abordagem de 
nada semelhante a estas categorias. 

88. É desejâvel que haja termos técnicos para as categorias. 
Deveriam ser expressives e nào passiveis de serem usados em 
sentidos especiais na filosofia. A simplicidade e a universalidade das 
categorias tornam as designaçôes metafOricas quase impossiveis, 
uma vez que um terme assim, se fosse apropriado, conteria a 
prépria categoria. Nàa pode haver seme/hança alguma corn uma 
categoria. Um nome metafOrico provavelmente conteria a.categoria 
em sua primeira silaba, e o resto da palavra seria apenas estofo. 
Portanto, prefiro tomà.r emprestado uma palavra, ou melhor~ 
compor uma.palavra, a quai, etimalogicamente, se for passive!, mas 
par similaridade corn palavras familiares, indispensavelmente, hâ 
de sugerir um certo nUmero de formas nas quais a categoria é 
proeminente. Proponho submeter à prova os seguintes termes: 

89. Originalidade é ser tai coma aguele ser é, independente-
mente de gualp!!eëOùtra cmsa. -

Obsistênda (sugerindo obviar, objeto, obstinado, obstdculo, 
insistência, resistência, etc.) é aquilo no que a secundidade difere 
da primeiridade; ou e aquele elemento que, tomado em conexào 
corn a Originalidade, faz de uma coisa, aquilo que uma outra a 
obriga a ser. 

Trnusuasào (sugerindo translaçào, transaçào, transfusào, 
traustcmdema/, eic.J é mediaçào, ou a modificaçàa da primeiridade 
e da secundidade pela terceiridade, tomada à parte da secundidade e 
da primeiridade; ou, é ser enquanto cria Obsistëncia. 

90. Embora a.Originalidade seja.a mais primitiva, simples e 
original das categorias, nào é a mais Obvia e familiar. A té aqui, 
consideramos as categorias sob seu aspecta original. Passamos 
agora a um estudo mais f<icil de suas formas obsistenciais. 

91. No aspecta Obsistencial, a Originalidade apresenta·se 
camo uma Qualidade, que é algo que é tal camo é, e que esta de tai 
modo livre da Obsistëncia que nào é nem mesmo auto-idêntica. ou 
individual. Duas Qualidades semelhantes, coma o sào todas as 

a. Ver, por ex., 1.298, 1.347. 
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Qualidades, sào, até aqui, a mesma Qualidade. A Obsistência 
apresenta-se camo uma relaçào, que é um fato referente a um 
conjunto de objetos, os Relatas. Uma relaçào é Genuina ou 
Degenerada. Uma Rela iio enerada é um fato concerne 
um conjunto de objetos que co · ramente num ~ 
arëi:at do tata de Câda am dos Relatos ter sua Quahdade. E uma 
Relaçào e ua 1 a camo A é maior o que eus relatas 
padern ser qualidades ou objetos dotados de qualidades. Pode ser 
uma Similaridade, que é uma forma mais Degenerada, ou uma Di
ferença, que é uma forma menas Degenerada, ou pode ser uma 
mistura. Uma Relaçào Genuina é aquela que nâo esta necessaria
mente envoJvida no fato de seus Relatas terem quaisquer Qualïda
des independentes uma das outras. Cada relata é necessariamente 
individual. ou auto-idêntico. Serâo feitas vârias outras divisôes das 
relaçôes, e serâo especialmente consideradas a natureza da identida
de, da outridade, da coexistência e da incompossibiJidade a. 

92. A transuasào em seu aspecta obsistente, ou Mediaçào, 
camo se mostrani, esta sujeita a dois graus de degenerescência. A 
mediaçâo genuina é o caniter de um Signa. Um Signo é tuda 
a uilo que estâ relacionado corn uma Segunda co1sa, seu Ob· 
corn res eito a uma ua azer uma Terceira 
coisa, seu lnterpretante, mar rn esnfiT"OI:SJefo, e 
de mo o ta a trazer uma Quarta para uma relaçào corn aquele 
Objeto na mesma forma, ad infinilum. Se a série é interrompida, o 
Signa, par enquanto, nào corresponde ao carâter significante 
perfeito. Nào é necessârio que o lnterpretante realmente exis
ta. É suficiente um ser in futuro. Os Signas tèm dois graus de 
Degenerescëncia. U rn Signa degenerado no menor grau é um Signa 
Obsistente, ou liJdice. que é um Signa cuja significaçào de seu 
Objeto se deve aa fata de ter ele uma Relaçàa genuina cam aquele 
Objeto. sem se Ievar em cansideraçàa o lnterpretante. É a casa, par 
exempla. da exclamaçàa "Eh!" camo indicati1•a de perigo iminente. 
ou uma batida na porta camo indicativa de- uma visita. Um Signa 
degenerado no maior grau é um Signa Originaliano, ou icone, que 
é um Sjgn_o cuja yjrtude sisnificante se deve apenas a sua 
~dade. E o casa, par exempta. das suposiçôes de camo agi na eu 
sob determinadas circunstâncias, enquanto me mostram camo um 
outra homem provavelmente agiria. Dizernos que um retrato de 
uma pessoa que nào vimos é cotzvincente. Na medida em que. 
apenas corn base no que vejo nele, sou Jevado .a formar uma idéia 
da pessoa que ele representa, o retrato é um Icone. Mas. de fato, 
nâo é um icone puro. porque eu sou grandemente influenciado pela 
falO de saber que ele é um efeito, através do artista, causado pela 
aspecta do original, e estâ, assim, numa genuina relaçào Obsistente 
corn aquele original. Além do mais. sei que os retratos tërn apenas 
a mais leve das semelhanças corn o original, a nào ser sob certbs 
aspectas convencionais e segundo uma escala convencional de 
valores, etc. U rn Signa Genuino é um Signa Transuasional, ou 
Simbo/o, que é um signa cuja virtude signiticante se deve a um 

a. Ver. por ex .. Namenclalllœ und Diri.\Îflll~> of D.wdic Rcdalioll\, en1-aio 
XVIII. vol. J dœ; CfJJiecœJ Papers quanlo a um trntamenlo mai.' exten-.o dm. Dia· 
do.. 
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carâter que s6 pode ser compreendjdo cam a ajuda de seu 
Interpretante. Toda emissao de um discurso e exemplo disto. Se os 
sons forum, originalmente, em parte icônicos, em parte indiciai.s,, 
esses camcteres hâ muito tempo perderam sua importância. As 
palavras apenas representam os objetos que representam, e 
significam as qualidades que significam, porque vâo determinar, na 
mente do ouvinte, signos correspondentes. A importância das 
divisôes acima. embom sejam novas, tem sida reconhecida por 
todos os IOgicos que as avaliamm seriamente ... 

9 3. A lôgica é a ciência das leis necessârias gerais dos Signas 
e, especialmente, dos Simbolos. Coma tai. tem trés departamentos. 
LOgica obsistente. Iôgica em sentido estrito, ou L6gica Crftica, é a 
teoria das condiçôes gerais da referência dos Simbolos e outras 
Signas aos seus Objetos manifestos, ou seja, e a teoria das 
condiçôes da verdade. LOgica Originaliana, ou Gramdtica 
Especulaliva, é a doutrina das condiçôes g~rais dos simbolos e 
outras signas que têm o carâter significante. E deste departamento 
da IOgica gerai que nos estamos agora ocupando. LOgica 
Tmnsuasional, que denomino de Retdrica Especulaliva é, 
substancialmente, aquilo que é conhecido pela nome de 
metadologia ou, melhor, metodêutlca. É a doutrina das condiçôes 
gerais da referência dos Simbolos e.outros Signas aos lnterpretantes 
que ·pretendem determinar ... 

94. Em conseqüência do fato de todo signa determinar um 
Interpretaflte, que também é um signa, ternas signas justapondo-se 
a signas. A conseqüência deste fato, par sua vez, é que um signo 
pode, em seu exterior imediato, pertencer a uma das três classes, 
mas pode Ülmbém determinar um signa de outra classe. Contudo, 
isto. por sua vez, determina. um signa cujo car<iter precisa ser 
considerado. Este assunta precisa ser cuidadosamente considerado, 
e deve-se estabelecer uma ordem nas relaçôes dos estratos de 
signos, se me é- licita assim chamâ-Ios, antes que se passa tornar 
clara o que se segue. 

2.TERMOS, PROPOSIÇOES E ARGUMENTOS 

95. Os simbolos, ede alguma maneira outras Signas, podem 
ser Termos. Proposiçàes ou Argumentas•. Um Tenno é um signa 

ue deixa seu Ob'eto e a ortion· seu lnte retante, ser aquilo que 
ele pode ser. ma Proposiçào e um signo que m 1ca 1stmtamente 
o ObjetoCiü'e denota, denominado de seu Sujeilo. mas que deixa 
seu lnterpretante ser aquilo que pade ser. Um Argumenta é um 
signo que representa distintamente o interpretante. denominado de 
sua Conc/usào, que ele deve determinar. Aqùilo que resta de uma 
Proposiçâo depais de seu Sujeito ter sida removido é um Termo 
(um rema), denominado de seu Predicado.bAquilo que resta deum 
Argumento quando sua Canclusào é removida é uma. Proposiçào 
·que se denomina sua Premissa ou (dado que ela é. normalmente. 
copulativa}, mais freqüentemente, suas Premissas ... 

por'PX:e e 
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96. 0 argumenta e de trés tipos: Deduçào, Induçàa e 
Abduçào (geralmente denominado de adoçào de uma hipotese). Um 
Argumenta Obsistente, ou Deduçào, é um argumenta que 
representa fatos nas Premissas, de tai modo que, se vamos 
represent<i·los oum Diagrama, .samos compelidos a representar o 
fato declarado na Conclusào; destarte, a Conclusào e !evada a 
reconhecer que. independentemente de ser ela reconhecida ou nào, 
os fatos enunciados nas premissas sào tais camo nâo poderiam ser 
se o fato enunciado na conclusào ali nào estivesse; quer dizer, a 
Conclusào é sacada corn reconhecimento de que os fatos 
enunciados nas Premissas constituem um indice do fato cujo 
reconhecimento é assim compelido '· Todas as demonstraçôes de 
Euclides sào deste tipo. A Deduçào é Obsistente quanta ao fato de 
ser o Unico tipo de argumenta que é compulsOrio. Um Argumenta 
originârio, ou Abduçào, é um argumenta que apresenta fatos em 
suas Premissas que apresentam uma simiJaridade corn o fato 
enunciado na Conclusào, mas que poderiam perfeitamente ser 
verdadeiras sem que esta Ultima também o fosse, mais ainda sem 
ser reconhecida; de tal forma. que nào somas levados a afirmar 
positivamente a Conclus<io, mas apenas inclinados a admiti-la coma 
representando um fato do quai os fatos da Premissa constituem um 
icone. Par exemplo, num certo estigio que constitui o eterno 
exemplo de raciocinio cientifico de Kepler, este descobriu que as. 
longitudes observadas de Marte, que durante muito tempo ele 
tentara inultimente ajustar a uma. Orbita, eram tais (dentro dos 
limites possiveis de erro nas observaçèes) camo seriam se Marte se 
movesse numa elipse. Os fatos apresentavam assim. nesta medida, 
uma semelhança corn os fatos do movimento numa Orbita eliptica. 
Daqui Kepler nào partiu para a conclusào de que a Orbita era 
realmente uma elipse, mas isto o lev.ou a inclinar-se para a idéia, de 
modo a decidi-lo à tentativa de determinar se as prediçèes virtuais 
sobre as latitudes e parataxes baseadas nesta hipOtese se 
verificariam ou nào. Esta adoçâo· probat6ria da hip6tese era uma 
Abduçào. Uma Abduçâo é Originâria quanto ao fato de ser o ùnico 
tipo de argumenta que começa uma nova idéia. Um Argumenta 
Transuasivo, ou lnduçào, é um Argumenta que emerge de uma 
hipOrese, resultante de uma Abduçào anterior. e de prediçèes 
virtuais. sacadas por Deduçào, dos resultados de possiveis 
experimentas, e tenda realizado os experimentas, conclui que a 
hipOtese é verdadeira na medida em que aquelas prediçèes se 
verificam, mantcndo-se esta conclusào, no entanto, sujeita a 
provâveis modificaçèes que se seguiriam a futuros experimentas. 
Vista que a importância dos fatos enunciados nas· premissas 
depende do carâter de predicibilidatle dos referidos fatos, que etes 
nào poderiam ter se a conclusàa nào bouvesse sida hiooteticamente 
sustentada, eles satisfazem a detiniçào de um Simbolo do fato 
enunciada na conclusào. Este Argumenta é Transuasivo. também, 
quanta ao fato de s6 par si nos propiciar uma razoâvel certeza de 
uma ampliaçào de nosso canhecimento positivo. · Pela termo 
··prediçào virtuaf' entendo uma conseqüência experimental 
deduzida da hip6tese, e escolhida entre possJveis canseqüências, 
independentemente do fato de ser conhecida.; ou acreditada, de ser 

1. 0 leitor deve remeter-se às defmiçôes de indice. icone e Simbolo em 92. 
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verdadeira ou mio; de tai forma que no memento em que é 
escolhida coma verificaçào da hipôtese, encontramo~nos em estado 
de ignorância quanta a se irâ comprovar ou refutar a hipôtese ou. 
pela menas. nàa escolhemos uma verifïcaçàa que nào deveriamos 
ter escalhida se fôssemas assim ignorantes. 

97. Quando Kepler descobriu que a Orbita e!iptica colocou o 
planeta Marte em suas longitudes carrelas, passau à verificaçào da 
hipOtese de duas formas. Em primeiro lugar, sempre, fora 
comparativamente fâcil encontrar hipôteses que representassem 
aproximadamente as longitudes. embora nào cam a precisào das 
observaçôes de Tycho Brahe. Mas. quando estas hipôteses eram 
aplicadas às latitudes. sempre se percebeu que as h!pOteses 
adicionais. das libraçàes ou oscilaçOes da ôrbita de um tipo 
complicado. que tinham pouca verossimilhança. faziam-se 
necessârias para que se chegasse prOxima de uma representaçào das 
latitudes. Kepler empreendeu o cilculo das latitudes a partir de sua 
teoria eliptica sem saber se o câlcula iria ou nào concordar cam a 
observaçào: mas verificou-se que havia essa concordância. e deum 
modo notivet Ele se voltou. entào. para as longitudes. e aplicou 
outra teste. a respeita de cujo êxito nada podia sa ber de antemào. 0 
que ele ha via constatado atê entào era que o plane ta sem pre esta va, 
no momento da observaçào, r..a direçâo em que deveria estar. Mas 
estaria na distância cer!a'! lsto nào era_ passive! afirmar 
positivamente. Mas Kepler podia toœar dois momentos em que 
Marte fora observado e err: que. de acordo cam a teoria eliptica 
(que. neste particular. difici!mente estaria errada). o planeta estava 
no mesmo ponta de sua Orbita. mas nos quais era certu que a Terra 
se achava em pontas completamente diferentes em sua Orbita. A 
Orbita é quase tâo perfeitamente circu:ar que nào podia haver 
dtividas quanta à posiçâo em que ela se achava nessas ocasiàes. 
Estas duas posiçàes e a posiçào de Marte (que supostamente era a 
mesma nas duas ocasiOes) deram um triângulo do quai dois ângulos 
e o lado intermedi3.rio (a distância entre as duas posiçàes da Terra) 
eram conhecidos .(sendo tomada coma un!dade de distância e 
distància média entre o Sole a Terra). A partir dai. poderia calcular 
a distância e!1tre Marte e o Sol. sem nenhuma o:..:.tra h!pOtese exceto 
a de que Marte realmente estava !!O mesmo ponta de sua Orbita. 
fato a cujo respeito (por uma razào demasiado longa para ser aqui 
exposta) dificilmente poderia existir a menor dU vida. quer a Orbita 
eliptica estivesse correta ou nào. Tentando isto nas ocao;iôes em que 
Marte se encontrava nos dois extremos de sua ôrbita e quando se 
encontrava em posiçOes inter!lledi3.r!as. Kepler poderia obter uma 
verificaçào das mais' rigidas quanta ao fato de a teoria eliptica 
realmente achatar a Orbita no indice certo ou nào. No casa dos 
poucos. porém bem situados. pares de ob5ervaçàes que era possivel 
encontrar camo sendo adequados para este teste. a concordância 
entre a observaçâo e a teoria era- tuda o que. se podia desejar. e 
fixa va o argumenta na mente de toda pessoa raciociname. Cumpre 
observar que o argumenta era bem d!ferente do que teria sida se 
Kepler bouvesse apenas tomado todas as observaçOes de longitude. 
latitude e paralaxe e se bouvesse elaborada. a par~ir delas. uma 
teoria que se adaptasse a todas. Issa poderia nâo mostrar nada além 
do que o fez a extraordinâria engenhosidade de Kepler. Tampouco 
esta ti.ltima verificaçào foi a que teria sida se Kepler. ~studando as 
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observaçOes e procurando traças destas que .se adequassem à teoria, 
os ti vesse encontrado. Issa sa mente poderia demonstrar que dentre 
os muitos traças das. observaçàes, alguns se adequavam à teoria, 
Mas o caminho que ele tomou foi muito diferente. Nào escolheu 
esta verificaçào pela fato de ela proporcionar um resultado 
favocivel. Kepler nào sabia que o resultado seria favonivel. 
Escolheu-a porque era a verificaçào que a Razào exigia que fosse 
aplicada. Se este caminho for seguido, sô permanecerào de pé 
aquetas teoria'i que sào verdadeiras. Mas a discussào quanta à força 
do argumenta pertence à Lôgica Critica, e nào à Gramitica 
Especulativa. 

3. CLAREZA DE IDÉJAS 

98. A divisào de toda inferência em Abduçào, Deduçâo e 
Induçào, quase pode ser apresentada como sendo a Chave da 
LOg ica. 

99. Ap6s a discussào completa e cuidadosa dos assuntos 
acima, envolvendo muitas boas questôes, inclusive aquela a respeito 
da quai, dentre todas as outras, os I6gicos mais estâo em 
discordância, tendo-lhe sida jâ dedicados vârios volumes (refiro-me 
à questào sobre a natureza da proposiçào), e depois de devidamente 
ouvidils todas as opiniôes, chegamos, por fim, ao problema da 
Clareza que, mais do que qualquer outra na 16gica, é mais 
pratJcamente vital. Tratei deste assunta em 1877a, e formulei uma 
mâxima. cuja aceitaçào constitui a posiçào denominada 
Pragmatismo, uma questào da quai os fil6sofos se ocuparam 
amplamente, nos ûltimos anos. Minha opiniào atual continua aser, 
substancialmente, a mesma de entàob, mas todos esses anos nào se 
passaram sem que eu aprendesse algo de nova. Passa, agora, 
definir a proposiçào de uma forma mais precisa, de modo a fechar 
a porta àqueles que pudessem pretender levar esta doutrina mais 
adiante do que tu jamais pretendi; e passa enunciar as razôes do 
método de um modo que, deve-se conceder, é mais cientifico, mais 
convincente e mais definidor do que antes. 

4. ABDUÇÀO, DEDUÇÀO E INDUÇÀO 

100. Ê precisa. entâo, considcrar a L6gica Criticac. Principio 
pela Deduçào necessâria, abordando-a da forma mais completa que 
for passive!. Todavia, evitarei desperdiçar pàginas corn meras 
formalismos, exceto na medida em que o fato de serem muito 
familiares thes dâ direito à mençào. Tentarei incluir toda forma de 
raciocinio necessârio que conheço. Constituini algo de nova a 
utilidade das Abstraçôes no raciocinio, que eu aqui trarei à luz. 
Quase mio precisa dizer que a silogistica ordimiria nào constituirâ 
mais do que uma pequena fraçiio de minha doutrina. Sua substância 
bâsica mal precisa de uma pàgina para ser exposta. 

a. 'The Fixation of Belif' (1977) e ''How'to make our ideas clear" (1878}, 
Cap. 4 e S do livro Il, vôl. S dos Collecled Papers. A m:ixima referida esta enun
ciada no segundo desses ensaios. 

b. I.e .• em 1902-J. 
c. No livro JII. 
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101. A seguir, tomo em consideraçâoa o mais importante 
ramo da lôgica dedutiva. a doutrina das probabilidades, que tem 
sido chamada, corn um pouco de exagera, de lôgica das ciências 
exatas. Isto envolve inûmeras quest6es dificeis, das quais as duas 
principais sào, de um lado, a base da doutrina, junte corn a 
natureza da probabilidade e, de outre, a admissibilidade das 
probabilidades inversas. Ambas constituem assunta de importância 
pnitica para todos nôs, po'is embora poucos tenham o ensejo de .. 
realizar computaçôes numérîcas das probabilidades, o uso das idéias 
e proposiçôes do cilculo esta amplamente difundido, e corn uma 
grande vantagem, enquanto, ao mesme tempo, inclusive os maiores 
matem3.ticosb incorreram em erros pniticos fatais na teoria e em 
sua aplicaçâo. A primeira das duas questôes mencionadas nâo é, de 
modo algum, uma questâo solucionâvel de uma s6 vez. Todo um 
ninho de fal<icias esta nela oculto. Dai porque nâo posso aqui, em 
poucas palavras, definir aproximadamente minha posiçâo de modo 
a que uma pessoa familiarizada corn o estado da discussâo tenha 
uma idéia gerai da posiçâo em que me coloco. Entretanto, posso 
dizer que sou um daqueles que sustentam que uma probabilidade 
deve ser um assunta de conhecimento positive, ou entào confessar
se uma nulidade. Todavia, nâo chego à posiçào extremada do 
empirisme assumida pela Sr. V eon c. Por outro lado, algumas 
posiçôes muito perspicazes, porém, · em minha opiniào, 
insustentiveis, do Sr. F. Y: Edgeworthd, serâo examinadas. É da 
maior importância distinguir, de modo absoluto, qualidades 
diferentes normalmente confundidas sob o nome de probabilidade. 
Uma destas. que denomino "plausibilidade", é a coisa mais 
decepcionante do munda, nâo sendo nada além do grau de 
conformidade de uma proposiçâo corn nossas idéias preconcebidas. 
Quando isto se vê dignificado corn o nome de probabilidade, como 
se fosse algo em cima do que enormes companhias de seguros 
pudessem arriscar suas centenas de milhôes, causa mais dano do 
que jâ o fez a febre amarela. A prôpria probabilidade é uma idéia 
essencialmente imprecisa, exigindo, no seu uso toda a precauçâo do 
pragmatisme, no quai sua origem indutiva deve ser firmemente 
mantida em vista camo se fosse a bûssola pela quai devemos guiar 
corn segurança nosso barco neste oceane de probabilidades. A 
induçâo poderia ser definida, em termes precises, coma sendo a 
inferência virtual de uma probabilidade, se é que a probabilidade 
pode ser definida sem a 1déia de induçâo. U ma vez colocada a 
filosofia da probabilidade sobre uma base sôlida, a questào das 
probabilidades inversas nâo apresenta dificuldade mais séria. 
Ninguém, mais do que eu, condena este modo de utilizar a 
probabilidade, que vicia completamente a teoria e a prâtica do 
raciocinio lndutivo e Abdutivo, que fez recuar a civilizaçào e 
corrompeu ideais, numa medida tao mais ampla do que alguém 
poderia acreditar possivel sem um exame mais acurado dos fatos, 
que eu sei que devo ser objeto de riso por emitir aquilo que parece 
um juizo dos mais ridicules. 0 leitor talvez pudesse concordar 

a. Lino 111. B. 
b. Por ex.. Laplace e QueteleL 
c. Ver sua Logic of Chance (1866) e Emplrical Logic (1889) 
d. Vero Trealise on Probabillly de Keynes quanto a uma bibliogratïa dos escri

tos de Edgeworth. 
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comigo neste ponta se. neste trabalho mc fosse dado entrar na his
tOria das crenças atuais. 

102. A discussào da probabilidade leva-nos, naturafmente. à 
interessante questào da validade da Induçào. Proponho-me a 
demonstrar matematicamente que a validade da Induçào, no sentido 
prOprio do termo, isto é, raciocinio experimental, decoree, atraves 
dos ternas das probabilidades, dos rudimentos da doutrina das 
conseqüências necessârias, sem que se faça uma suposiçào 
qualquer. seja de que ûpo for, sobre o fato de ser o future 
semelhante ao passado, ou sobre o fato de resultados similares 
decorrcrcm de condiçôes simiJares, ou da uniformidade da 
natureza. ou qualquer outra principio igualmente vagoa. Exporei o 
raciocinio na mais perfe_ita precisào formai, e desafio alguém a nele 
encontrar aJgum erra. E enorme a importância dessa questào para 
todos nOs. Tenda assim exposto totalmente minha doutrina da 
induçào, corn todas as regras estritas necess<irias para anconi-la 
firmemente. regras estas que sào exigidas pela demonstraçào 
mencionada, deixo de lado, no momento. a consideraçào de todas 
as outras teorias, e passa de imediato ao estudo da Abduçào. A. 
rcspeito deste assunta, minha doutrina foi imensamente apcr
feiçoada dcsdc que meu ensaio .. A Theory of Probable Inference" b 

foi publicado em 1883. Em relaçào ao que ali disse sobre
"Inferència HipOtetica·~ demonstrei ser um explorador em campo 
ainda nào desbravado. Cometi, embora o tenha corrigida pela 
metade, um ligeiro erra pasitivo, que facilmente pode ser eliminado 
sem alterar essencialmente minha posiçào. Porém meu principal 
erra foi um erra negative, que cometi ao nào perceber que, de 
acordo corn meus prOprios principios, o raciocinio corn o quai eu 
ali estava lidando nào podia ser o raciocinio pelo quai somas 
levados a adotar uma hipOtese, embora eu quase tenha afirmado 
issa. Mas eu estava demasiado empenhado na abordagem das 
formas silogisticas e da doutrina da extenS<io e compreensào 16gicas, 
de ambas as quais eu fiz um ponta mais fondamental do que elas 
rc:almente o sào. Enquanto mantive aquela opiniào. minhas 
concepçëes da Abduçào conlilmliram necessariamente dois 
diferentes tipos de raciocinio. Quando, ap6s sucessivas tentativas. 
finalmente consegui esclarecer o assunta. os fatos demonstraram 
que a probabilidade propriamente nada tinha a ver corn a validade 
da Abduçào, a nào ser de uma maneira duplamente indireta. 
Contudo, agora, uma série de consideraçôes apresentou-se camo 
possivelmente ligada à soluçào do problema. e devida à extrema 
debilidade des ta forma de inferência, foi dificil ter certeza quanta ao 
fato de serem irrelevantes. Eu parecia estar perdido num mato 
cerrado até que, pela aplicaçào minuciosa dos primeiros principios, 
descobri que as categorias, que eu fora conduzido a pôr de lado por 
nào ver camo deviam ser aplicadas, precisariam (ornecer, e real· 
mente forncciam. o fio que me guiou nesse labirinto. Prcfiro nào 
traçar ncnhum esboço a titulo de prcfâcio dessa doutrina, ma.s pcdi
rei ao lei tor que a juJguc. sc o fizer, a partir de sua cxposiçào corn-

a. V er, por ex., livro Ill. cap. 9 dos Co/lec1ed Papers~ 
b. Livro Ill. Cap, 8, CP. 
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plcta. Creio qu~:~..,a é a pane mais imponantc do livro 4 , quer scja 
cie encarado sob o aspecta leôrico ou p!titico ... 

103. Tenda considerado os três modos fundamentais do 
argumenta, passa agora a considerar os argumentas· que combinam 
os caracteres destes. Em primeiro plana surge aqui a argumenta da 
analogia. seguido par quatro modos de sustemar hip6teses através 
de uniformidades. argumenLOs decorrentes da similaridade. da 
semelhança do futuro cam o passado, etc. 

1 04. Retorno. agora. à consideraçào das outras teorias da 
validade da induçâo e da hipôtese que nào as minhas pr6prias. Faço 
uma abordagem dessas teorias tào completa quanta me é possivel. 
Mostro que os argumentas que seus autores identificam cam as 
induçôes nâo têm. em certos casos. força alguma. conduzindo, 
antes, a um absurdo evidente, e que em momento algum chegam a 
ser tào fortes quanta o argumenta verdadeiramente indutivo. 
Demonstro, alëm do mais, que invariavelmente deixam as portas 
abertas. te6rica e praticamente. ao mau raciocinio. Nâo hâ. de fato. 
na maior parte. regra alguma que decorra. como coroléirio 
necessario, dessas teorias. Par outra lado. das teÔrias ordinârias das 
hip6teses decorrem algumas regras, mas sào re gras particularmente 
nocivas, muito piores do que a ausência de regra alguma; e tais 
regras, infelizmente. difundiram·se amplamente entre pessoas que 
nunca abriram um livro de 16gica ... 

5. RETQRICA ESPECULATIVA b 

1 OS. Tudo isso nos conduz para perto da Metodêutica, ou 
Ret6rica Especulativa. É acentuada a necessidade pnitica de um 
born tratamento deste assunta. Nâo se espera de qualquer teoria 
gerai que ela eosine, aos homens, métodos de resoluçâo de 
problemas que thes sâo familiares. Mas, em relaçào aos problemas 
que estào um pouco afastados daquetes a que estào acostumados, é 
nouivel como nào apenas espiritos comuns, mas tambëm aquelas 
mentes do maior grau de perfciçào, hesitam e se mostram tào 
desprevenidas. Ninguém pode colocar nenhum tîpo de pensador 
num grau superior, quanta ao gênio criativo, ao daquele ocupado 
pelas matemâticos; e, no entanto, ë de se ver coma hesitaram etes 
diante de problemas comparativamente simples de tipo incomum, 
como os teoremas de Fermat, os teoremas de Steiner, o problema 
da coloraçào de mapas, a teoria dos nés. 

106. Muitas pessoas pensarâo que ha outras modos de tornar
se alguém hri.bil na arte da investigaçào que serào bem mais 
instrutivos do que o estudo 16gico da teoria da investigaçào. Pode 
ser; nâo contestarei esse fato pois isso me Ievaria para muito além 
de meus domfnios. Apenas ressalto que, apesar do muito que se 
possa aprender por outras formas quanto ao método de abordar um 
problema incomum. algo pode ser acrescentado a esse 
conhecimento se se levar em consideraçào a teoria gerai de como a 

a. Essa parte de "Minule Logic" nâo foi cscrita. Mas cf. vol. 5. !ivro I. cap. 1 
dos Collectt!d Papers . . 

b. Nâo h<i um tratamento sistemitico deste a...sunto. ObM:rvaçôe!'i :.ob re as condi· 
Çôcs de ~quisa e sobre o:. princip1os da descobcrta c:.t.âo espalhados pon,ua:. obms. 
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pesquisa deve ser realizada. Ao mesmo tempo. é esta mesma teoria. 
em si mesma, que consûtuirA. aqui, nosso principal objeto. 

107. Chegando-se à Retôrica Especulativa. depois de te1ern 
sida devidamente assentadas as principais concepçôes da 16gica, nào 
se pode objetar sedamente contra o fato de relaxarmos a severidade 
de nossa regra de excluir. do estudo, assuntos psicoiOgico.,, 
observaçôes sobre camo pensamos, e coisas do gênera. Esta regra 
j;i cumpriu seus objetivos; par que lhe permitir agora que impeça 
nossos esforços de tornar li ti!, na prâtica. a metodèutica'! Contudo. 
embora a propriedade desta observaçào deva ser admitida. é precisa 
também ter em mente que existe uma doutrina puramente I6gica a 
respeito de coma deve ocorrer uma descoberta. doutrina esta que, 
por maior ou menor que passa ser sua importância, considera ser 
de minha obrigaçào aqui examinar. Ao lado desta, pode haver uma 
apreciaçào psicolOgica do assunta, da maior importância e 
igualmente extensa. Nào me cabe. aqui. tratar desta liltima, embora 
num outra lugar po:-.sa dela fazer usa em auxilio de minha prOpria 
doutrina. 

108. Tempo houve em que um teorema poderia consûtuir 
uma contribuiçào considenivel para a ciência matemâtica. 
Atualmente. todavia. teoremas sào produzidos par atacado. Um 
simples tratada contêm centenas deles. Haje. sO os mêtados padern 
chamar a atençào. e estes estàa surginda em tamanha quantidade 
que a prOxima passa :-.eguramente :-.erâ de:-.cobrir um mdtodo ra 

,__descobrir métodos ... E issa sO pode surgir de uma teoria o méta do 
da aescooerta. A nm cte cobrir tadas as possibilidactes. esta teoria 
deveria basear-se numa doutrina gerai dos mêtados para alcançar 
certes objetivos, em gerai; e is~. par sua vez. deveria desenvolver
se a partir de uma doutrina ainda mais gerai da !1atureza da açào 
teleoJOgica, em gemi. h 

109. Embora tenha sida gmnde o nUmero de trabalhos sobre 
Metodêutica desdc o Nol'llm Organum de Bacon. nenhum foi tào 
particularmente ilustrativo. 0 trabalho de Bacon foi um malogro 
total. apontando corn eloqliência algumas fontes Obvias de. erra. 
apresentando-se coma estimulante para a:guns espiritos. mas nào se 
constituindo em nenhuma ajuda real pam um investigador mais 
profundo. 0 livra sobre este assunta ainda esta para ser escrito. e o 
que agora me preocupa ê tornar mais passive! sua elaboraçào. 

Il O. Nàa quero dizer que a parte des ta ob ra que trata da 
Retérica Especulativa irâ aproximar-se desse ideal. Quanta às 
outras partes de meu livra, este capitula prefacial compele-me a 
produzir uma obra de grande importância ou entào a enunciar uma 
monOtona seqûëncia de absurdos. Mas. quanta à parte metodêutica. 
sO passa dizer que desde min ha juvêntude liguei-me às formulaçôes 
de vigorosos pensadores e nunca deixei de fazer, do estudo do 
modo pelo quai esses pensadores lidam corn seus problemas, em 
todos seus detalhes, um ponta importante. Quando cu era moço. 
nenhuma observaçào era mais frcqüente que aquela segundo a quai 
um dado mêtodo. embora exceiente numa ciëncia. seria desastroso 
em outra. Se corn issa se prelendesse contigurar os exleriores de 
um dada mêtoda. a observaçâo seria aceil.âvel. Todavia, era 

a .. Cf. J .. l64, 
b Ver \'OI. 1~ ltvm Il. c.tp. 2. § 1-2 <h" (iJlh•L'il'll l'up,•n. 
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aplicada, ao invés, a toda a extensào dos métodos em seu 
verdadeiro âmago. Logo me convenci, pela contrârio, que era 
exatamente esse o modo pela quai os métodos deveriam ser 
aperfeiçoados; e, nesses anos de minha vida, muitas coisas 
importantes foram realizadas através dessas ampliaç6es. Menciono 
aqui minha previsào inicial de que issa deveria ser assim porque 
issa sempre me levou, ao estudar os métodos perseguidos pelos 
homens de ciência, matem8.ticos e outras pensadores, a procurar 
genera/izar minha concepçào de seus métodos, tanto quanta issa 
pudesse ser feito sem destruir a eficâ.cia desses mesmes métodos. 
Esta colocaçào servini para mostrar o quanta se deve esperar desla 
parte de minha obra. 





, 
2. A Etica da 

1rermanoiogia· 

219. A fim de que se passa entender o usa que faço de 
termes, notaçôes, etc., devo explicar que minha consciëncia impôs
me as regras que se seguem. Se eu tivesse a minima pretensào de 
ditar a conduta de outras neste assunta. seria reprovado pela 
primeira destas regras. Entretanto. se tivesse de desenvolver as 
razOes cuja força eu mesmo sinto, suponho que elas teriam peso 
também junto a outras. 

220. Estas ra1.0es englohariam. primciramenle. a consillcra
çào de que a trama de toda pcn:-.amenlo c de toda pcsqub.a 
sào os simbolos, e que a vida do pensamento e da ciència é a vida 
inerente aos simbolos; assim, é errado dizer que uma boa 
linguagem é simplesmente importante para um born pensamento, 
pois ela é a pr6pria essência des te. A seguir, viria a consideraçào do 
valor cada vez maior da precisào do pensame!lto à medida que ete 
progride. Em terceiro lugar, o progressa da ciência nào pode ir 
muito longe a nào ser que conte corn co!aboraçào ou, em termos 
mais precisas, ~nhuma mente pode dar !!!!l__passo sem a aiuda de 
outras mentes. Em quarto lugar, a saude da comumdade cientifica 
requer a mais absoluta liberdade mental. No entanto, os mundos 
cientifico e filosôfico estào infestados de pedantes e pedagogos que 
continuamente se esforçam por impor uma espécie de magistratura 
sobre os pensamentos e outros simbolos. Assim, torna-se um dos 
primeiros deveres daquele que percebe essa situaçào resistir 
energicamente a tudo o que se assemelhe a uma imposiçào 
arbitniria em assuntos cientificos e. sobretudo. no que diz respeito 
ao uso de termos e notaçôes. Ao mesmo tempo, é indispensâvel um 
acordo gerai acerca do uso de termos e notaçàes - um acordo 

a. Syllabus of Certain Tapies of Logic (1903}, pp. 10-!4, Alfred Mudge & 
Son, Boston. 
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entre a maiOria dos co-operadores a respeito da ma10na dos 
simbolos, que nao seja demasiado rigide, mas que, no entanto, 
prevaleça, e isto num grau tai que haja um pequeno nUmero de 
diferentes sistemas de expressào que têm de ser dominados. 
Conseqüentemente, dada que esse acordo nào deve ser provocado 
par uma imposiçào arbitniria, cumpre realizâ-lo par força de 
principios racionais sobre a conduta dos homens. 

221. Ora, que principio racional hâ que seja perfeitamente 
determinative a respeito de quais os termes e notaçôes que. de vern 
ser utilizados, e corn que sentidos, e quai desses principios, 
simultaneamente, possui 0 necessario poder de influenciar todos os 
homens justos e conscienciosos? 

A fim de descobrir-se a resposta para esta questào, é 
necessârio considerar, primeiramente, quai seria o caniter de uma 
terminologia filoséfica ede um sistema de simbolos Iégicos ideais e, 
em se gunda lugar, indagar da experiência daqueles ramas da ciência 
que defrontaram e superaram dificuldades de nomenclatura. etc .• a 
respeito dos principios que se provaram eficazes e a respeito dos 
métodos que fracassaram na tentativa de produzir-se uma 
uniformidade. 

222. Quanta ao ideal a ser alcançado, em primeiro lugar é 
desejivel que quaJquer rama da ciência tenha um vocabuJirio que 
forneça uma familia de palavras cognatas para cada conceito 
cientf/ico, e que cada palavra tenha um Unico e exato significado, a 
menas que seus diferentes significados se refiram a. objetos de 
diferentes categorias que nunca poderào ser confundidas ornas corn 
as outras. Par certo, esse. requisito poderia ser entendido oum 
sentido que ô tornaria absolutamente impossivel, pois toda simbolo 
é uma coisa viva, num sentido muito estrito que nào é apenas 
figura de retOrica. 0 cargo de u simbolo trans 
lentamente as seu ~i · do~ inevitav te. incor ara 
iiOVO'S elementos e livra-se de elementos velhos. Mas todos 
deveriam esforçar-se par manter tmutivel e exata a essència de 
cada termo cientifico, embora uma exatidào absoluta nào chegue a 
ser concebivel. Toda simboiQ é em sua origem. ou uma imagetÎl da 
Jdéia significada. ou uma reminiscëncia de alguma acorren~ 
iflatvtdual, essoa · li ada a i nifi do u é uma 

meta ara. Termos da pnmeira e terceira origens serâo 
• inevitavelmente aplicados a conceitos diferentes; mas se os 

conceitos sào estritamente anâ.logos em suas sugestàes principais, 
isto é antes um auxilio do que qualquer outra. coisa, con tanta que 
sempre estejam distantes uns dos outras os diferentes significados, 
tanta em si mesmos quanta nas ocasiàes de suas ocorrëncias. A 
ciência esta continuamente ganhando novas conceitos, e toda nova 
conceito cientf/ico deveria receber uma nova palavra ou, melhor, 
uma nova famUia de palavras cognatas. Naturalmente, o dever de 
suprir esta nova palavra recai sobre a pessoa que introduz o nova 
conceito; mas, trata-se de um dever que nào deve ser assumido sem 
um profundo conhecimento dos principios e um amplo 
entendimento dos detalhes e da histOria da terminologia especial em 
que ela vai encaixar-se, nem sem uma compreensào suficiente dos 
principios de formaçào de palavras da Hngua nacional, nem sem um 
estudo adequado das leis dos simbolos em gerai. 0 fato de haver 
dois diferentes termos de idêntico valor cientifico pode ou nào ser 
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uma inconveniència, conforme as circunstâncias. Diferentes 
sistemas de expressào freqüentemente se constituem em grande 
vantagem. 

223. A terminologia ideal diferini um pouco para ciências 
diferentes. 0 caso da filosofia é muito caracteristico pelo fato de ter 
uma necessidade positiva de palavras populares corn sentidos 
popuiares - nào como sua linguagem pr6pria (tai como ela, 
demasiado freqüentemente, tem usado essas paiavras) mas como 
objeto~ de seu estudo. Assim. ela tem uma necessidade 
caracteristica de urha linguagem distinta e separada do discurso 
comum. uma linguagem como a que Arist6teles. os escolâsticos e 
Kant tentaram elaborar, enquando Hegel tentou destrui-la. É bom 
procedimento para a filosofia prover~se de um vocabulârio tào 
bizarro que pensadores negligentes nào se vejam tentados a tomar 
emprestado seus termos. Os adjetivos .. objetivo" e .. subjetivo", 
usados por Kant. demonstraram nào ser suticientemente bârbaros. 
longe disso, para manter por longo tempo sua utilidade em 
tilosotia, ainda que nâo tivesse havido outras objeçôes contra etes. 
A primeira regra de born gosto ao escrever é usar· palavras cujas 
signiticados nào serào mal interpretados; e se um leitor nào conhece 
o signiticado das palavms, é intinitamente melhor que ete saiba que 
nào os conhece. lsto é particularmente verdadeiro em !ôgjca, gue 
consiste inteiramente, quase se poderia dizer, na exatidào db 

~ 224. As ciências que tiveram de Oefrontar-se corn os mais 
dificeis problemas de terminologia foram, indubitavelmente, a 
fisica, a quimica e a biologia, cîências classîticatôrias. No conjunto, 
a terminologia da quimica é boa. Em sua terrivel necessidade, os 
quimicos reuniram~se em congressos e adotaram certas regras para 
a formaçào de nomes de substâncias. Esses nomes sào bem 
conhecidos, mas raramente usados. Por que nào o sào? Porque os 
quimicos nào eram psic6logos e nào sabiam que um congresso é 
uma das coisas mais estéreis que existem, menos influente mesmo, 
e de· longe, do que um dicionârio. No entanto, o problema dos 
taxonomistas biolôgicos tem sido incomparavelmente mais dificil: e 
resolveèam~no <satvo pequenas exceçôes) corn brilhante sucesso. 
Como o conseguiram? Nâo recorrendo ao poder dos congressos, 
mas recorrendo ao Pèder da idéia de certo e errado. Pois se se fizer 
um bornem ver rea/mente que uma certa linha de conduta é errada, 
ele fa râ um grande esforço por fazer a coisa certa - seja ele 
ladrào, jogador ou mesmo um fiJ6sofo da légica ou da moral. Os 
biôlogos simplesmente conversaram uns corn os outras e fizeram 
ver uns aos outras que, quando um bornem introduz um conceito 
em ciência, torna~se naturalmente tanto seu privilégia como seu 
dever atribuir a esse conceito as expressôes cientificas adequadas, e 
que quando um nome foi atribuido a um conceito por aquele a 
quem a, ciência deve esse mesmo conceito, torna·se dever de todos 
- dever para o descobridor, e dever para a ciência - aceitar o 
nome dado, a menos que este seja de uma natureza tal que. sua 
adoçào seria prejudicial para a ciência; que, se o descobridor falhar 
neste seu dever, seja por nào sugerir nome algum ou por sugerir 
um que,seja absolutamente inadequado, entào, depois deum tempo 
razo3.veJ, quem quer que tenha a ocasiào de empregar um nome 
pam esse conceito deve inventar um que seja adequado, e os demais 
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deveriam aceita·lo; mas que toda aquele que deliberadamente usar 
uma palavra ou outra simbolo em qualquer outra sentido que nào o 
que lhe foi conferido par seu tinico e legitima criador, comete uma 
vergonhosa ofensa contra o in ven tor do simbolo e contra a ciência. 
e torna·se dever dos demais encarar tal ato corn desprezo e 
indignaçào. 

225. Tào logo os estudiosos de qualquer rama da filosofia se 
educarem para um genuino amor cientifico pela verdade. no 
mesmo grau em que os doutores escol3.sticos foram tocades par 
esse amor, sugestôes similares às acima expostas hào de propor·se 
par si mesmas e, em conseqüência, hào de formar uma 
terminologia técnica. Em IOgica, uma terminologia mais do que 
aceitavelmente boa foi par nôs herdada dos escolâsticos. Esta 
terminologia escol:istica passau para a Iingua inglesa de uma forma 
mais acentuada do que para qualquer outra lingua maderna, 
tornando·a a mais logicamente exata de tadas. Este fata viu-se 
acompanhado pela inconveniente de que um nUmero cansideràvel 
de palavras e frases da Jégica cientifica passau aser usado corn uma 
falta de. exatidào espantosa. Par exemple, quai dos negociantes de 
Quincy Hall que fala em .. artigas de primeira necessidade. .. seria 
capaz de dizer o que a frase .. primeira necessidade .. significa, em 
termes estritos'! Ele nào poderia ter escolhida uma frase mais 
téênica. Hâ dUzias de outras expressôes vagas da mesma origem. 

Tenda assim dada uma certa idéia a respeito da natureza das 
razôes que contam para mim, passa a enumerar as regras que 
considera obrigatôrias neste campo. 

226. Primeiro: esforçar-me por evitar seguir qualquer 
recomendaçào de natureza arbitrâria quanta ao uso de terminologia 
filos6fica. 

Segundo: Evitar usar palavras e frases de origem vermicula 
camo sendo termes técnîcos de filasofia. 

Terceira: Usar, para os conceitos filos6ficos. os termes 
escolâsticos em suas formas anglicizadas, naquilo em que forem 
estritamente aplicâveis. e nunca us<i.·los a nàa ser naque:es sentidos 
que lhes sejam prôprîos. 

Quarto: Para antigos conceitos filos6ficos negligenciados 
pelas escolâsticos, imitar. tanta quanta possivel. a expressào antiga. 

Quinto: Para conceitos filos6ficos precisas introduzidos na 
filosofia a partir da ldade Média. usar a forma anglicizada da 
expressào original. se nào for positivamente inadequada. porém 
apenas em seu precisa sentido original. 

Sexto: Para conceitos fïlos6ficos que variam minimamente 
daqueles pam os quais existem termos adequados, inventar termes 
levando em consideraçào os usas da terminologia fïlos6fica e os da 
lingua inglesa mas que, ·no entanto. tenham uma aparència técnica 
distinta. Antes de propor um termo, notaçào ou outra simbolo. 
considerar cuidadosarnente se- estes se adequarn perfeitamente ao 
conceito e se servirào para todas as ocasiôes. se interferem corn 
algum terrno existente, e se nào poderiam tornar-se inconvenientes, 
interferindo corn a expressào de algum conceito que mais tarde 
poderia ser introduzido na filosofia. Tenda introduzido um 
simbolo. considerar-me quase tào preso a ele camo se este fora 
introduzido por alguma outra pessoa; e depois que os outras o 
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aceitarem. considerar-me mais preso a ele do que qualquer outra 
pessoa. 

Sétimo: Considerar indispensâvel a introduçào de novos 
sistemas de expressào quando novas conexôes importantes entre 
conceitos venham a ser realizadas. ou quando tais sistemas possam. 
de alguma forma. servir positivamente aos prop6sitos do estudo 
filosOfico. 





3. Divisâo dos Signos 

1. FUNDAMENTO, OBJETO E INTERPRETANTEa 

227. Em seu sentido gerai, a IOgica el como acredito ter 
mostrado, apenas um outra aome P~iôtica (C11Jf.lELWTtx.f1), a 

Quase-necessana, ou formai, doutrina doS signas.' Descrevendo a 
doutrina camo "quase·necessâria", ou formai, quero dizer que 
observamos os caracteres de tais sig nos e, a partir dessa observaçào, 
par um processo a que nào objetarei denominar Abstraçào, samos 
levados a afirmaçôes, eminentemente faliveis e por issa, num certo 
sentido, de modo algum necessârias, a respeito do que devem ser os 
caracteres de todos os signas utilizados por ..!!..l!l,!_J.!t.!..eligência 
•• · ntifica", isto é, par uma inteligência ca az de a rend atravéS 
da expenencia. uanto a esse p cessa de a straçào, ele é, em s1 

rmesmo, uma eSpécie de observaçào A faculdade que denomino de 
observaçào abstrativa e perfeitamente reconhecivel par pessaas 
comuns mas, par vezes, as teorias dos fil6sofos dificilmente a 
acolhem. É experiência familiar a todo ser humano desejar algo que 
esta totalmente atem de seus recursos presentes, e complementar 
esse desejo corn a pergunta "Meu desejo dessa coisa seria o mesmo 
se eu dispusesse de amplas meias de realizâ-la'!'' Para respander a 
essa pergunta, ete examina seu interiar, e aa fazer issa realiza aquilo 
que denomina abservaçàa abstrativa. Faz, na, imaginaçàa, uma 
espécie de diagrama minima, um esbaça sum<iria, èansidera quais 
madificaçàes a hipotético estado de coisas exigiria que fossem 
efetuadas nesse quadro e a seguir examina-o. isto é, observa o que 
imaginou, a fim de saber se o mesmo desejo ardente pode ali ser 
discernido. Par tal processo, que no fundo se assemelha muito ao 
raciocinio matemâtico, podemos chegar a conclusôes sobre o que 
seria verdadeiro a respeita dos signas em todas os casas, 
canquanto que fosse cientifica a inteligência que deles se serviu. Os 

a. De um fragmenta nâo identificado, de 1897 aproximadamente. 
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modes de pensamento de um Deus, que possuiria uma onisciência 
intuitiva que supera a razâo, sào postas de lado. Na comunidade de 
estudiosos, o processo global de dcsenvolvimento dessas formula
çëes através da observaçâo e do raciocinio abstrativos de 
verdades que devem permanecer vâlidas quanto a todos os signas 
utilizados par uma inteligência cientifica, constitui uma ciência da 
observaçào, camo qualquer outra ciência positiva, nâo obstante seu 
acentuado contraste corn todas as ciências especiais que surge de 
sua intençào de descobrir o que deve sere mio simplesmente o que 
é no munda real. 

228. U m signa, ou representàmen, é aquilo que, sob certo 
aspecta ou modo, representa algo para alguém. Dirige-se a alguém, 
isto é, cria, na mentë dessa pessoa, um stgnu equivalente, ou talvez 
um signa mais desenvalvido. Ao signo assim criado denomino 
internretante ® primeiro sisn;.,o sigiîo-repëêsenta alguma cOisa. 

_seu ~Representa esse objeto nào em todos os seus aspectas, 
~corn reTerëncia a um ti po de idéia que eu, por vezes, denominei 
fundamento do representâmen ... Idéia .. deve aqui ser entendida 
num certo sentido platônico, muito comum no falar cotidiana; 
refiro-me àquele sentido em que dizemos que um bornem pegou a 
idéia de um outra bornem; em que, quando um bornem relembra o 
que esta va Pensando anteriormente. relembra a mesma idéia, e em 
que, quanda um bornem continua a pensar alguma caisa, digamas 
par um décimo de segundo, na medida em que o pensamento 
continua conforme consigo mesmo duran te esse tempo, isto é, a ter 
um conteùdo similar, é a mesma idéia e nâo, em. cada instante 
desse intervalo, uma nova idéia. 

229. Em virtude de estar o representâmen ligado, assim, a 
très caisas, o fundamento, o objeto e o interpretante, a ciência da 
semi6iica tem très ramas. 0 primeiro e chamado par Duns Scotus 
de grammatica speculativa. Podemos denominâ-lo gramdtica 
pura. Sua tarefa é determinar o que deve ser verdadeiro quanta aa 
representâmen utilizado par toda inteligência cientifica a fim de que 
possam incorporar um significado qualquer. 0 segundo rama é o 
da Iégica propriamente dita. É a ciência do que é quase 
necessariamente verdadeiro em relaçâo aas representamens de toda 
inteligência cientifica a fim de que possam aplicar-se a qualquer 
objeto, isto é, a fim de que possam ser verdadeiros. Em outras 
palavras, a 16gica propriamente dita é a ciência formai das 
condiçôes de verdade das representaçôes. 0 terceira rama, imitando 
a maneira de Kant de preservar velhas associaçôes de palavras ao 
procurar nomenclatura para novas concepçôes, denomino retdrica 
pu ra. Seu objetivo e o de determinar as leis pelas quais, em toda 
inteligência cientffica, um signa dâ origem a outra signa e, 
especialmente, um pensamento acarreta outra. 

2. OS SIGNOS E SEUS OBJETQS• 

230. A palavra Signa sera usada para denotar um objeto 
perceptive!, ou apenas imagiruivel, ou mesmo inimaginâvel num 
certo sentido - - pois a palavra .. estrela'', que é um Signa, nâo é 

a. De "Meaning", 191 O. 
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imaginâvel, dada que nào é esta palavra em si mesma que pode ser 
transposta para o papel ou pronunciada, mas apenas um de seus 
aspectas. e uma vez que é. a mesma palavra quando escrita e 
quando pronunciada, sendo no entanto uma palavra quando 
significa "astro cam luz prOpria" e outra totalmente distinta quando 
significa .. artista célebre" e uma terceira quando se refere a ""sorte". 
Mas, para que algo passa ser um Signa, esse algo devc 
"representar", coma costumamos dizer, alguma outra coisa, 
chamada seu Objeto, apesar de ser talvez arbitniria a condiçào 
segundo a quai um Signa deve ser algo distinto de seu Objeto, dada 
que, se insistirmos nesse ponta, devemos abrir uma exceçào para o 
casa em que um Signa é parte de um Signa. Assim, nada impede 
que um atar que represente uma personagem num drama hist6rico 
ostente coma "propriedade" teatral a prépria re:iquia que deveria 
ser apenas representada, tal camo o crucifixo que o Richelieu de 
Bulwer ergue corn tanta efeito em sua rebeldia. Num mapa de uma 
ilha colocado sobre o chào dessa ilha deve haver, em condiçôes 
normais, alguma posiçào, algum ponta, assinalado ou nào, que 
representa qua posiçào no mapa, o mesmissimo ponta qua posiçào 
na ilha. U rn signa pode ter mais de um Objeta. Assim, a frase 
··cairn matou Abel", que é um Signa, refere-se no minima tanta a 
Abel quanta a Cairn, mesmo que nào se considere, camo se deveria 
fazer, que tem em "um assassinalo" um terceira Objeto. Mas o 
conjunto de objetos pode ser considerado camo constituinte deum 
Objeta complexa. No que segue, e freqüentemente em outras 
ocasiôes, os Signas serào considerados camo tenda, cada um, 
apenas um objeto, corn a finalidade de se dividirem as dificuldades 
do estudo. Se um Signa é algo distinto de seu Objeto, deve haver, 
no pensamento ou na expressào, alguma explicaçào, argumenta ou 
outra contexto que mostre camo. segundo que sis tema ou par quai 
razào, o Signa representa o Objeto ou canjunto de Objetos que 
representa. Ora, o Signa e a Explicaçào em conjunta formam um 
outra Signa, e dada que a explicaçào seni um Signa, ela 
provavelmente exigini uma explicaçào adicional que, em conjunta 
corn o j<i. ampliado Signa, formani um Signa ainda mais amplo. e 
procedendo da mesma forma deveremos, ou deveriamos chegar a 
um Signa de si mesmo contendo sua prépria explicaçào e as de 
todas as suas partes significantes; e, de acordo corn esta explicaçào, 
cada uma dessas partes tem alguma outra parte camo seu 9bjeÎa. 
Segundo esta todo Signa tem. rea! ou virtualmente, um 
Preceito de quai ete deve ser entend ida co mo 

par assim dizer, de seu Objeto. ~ 

ele. Nâo ou 
Objeto; ista é o que se pretende significar, nesta obra, par 0bjeto de 
um Signa. ou seja, que ele pressupôe uma familiaridade corn algo a 



48 SEMIOTICA 

fim de veicular alguma, informaçào ulterior sobre esse algo. Sem 
dllvida haveni leitores que declararào nada compreender a respeito 
disto. Pensam que um Signa nào necessita relacionar-se corn algo 
de outra forma conhecido e nào vêern sentido na enunciaçâo de. que 
toda Signa deve relacionar-se corn tai Objeto. Mas, se existe algo 

·que veicula informaçào e que, entretanto, de forma alguma se rela
ciona corn ou se refere a algo corn que a pessoa a quem esse algo 
veicula a informaçào tem, quando percebe a informaçào, a menor 
familiaridade, direta ou indireta - e essa seria uma espécie de in
formaçâo bem estranha -, esse algo, nesta obra, nào é chamade de 
Signa. 

232. Dois homens estào na praia, olhando para o mar. Um 
deles diz ao outra .. Aquele navio nào transporta carga, apenas 
passageiros". Ora. se o outra mio estiver venda navio aigu m. a 
primeira fnformaçào que ele extrai da observaçào do outra tem par 
Objeto a porçào do mar que ele estâ venda, e informa·o que uma 
pessoa corn um olhar mais aguçado que o seu, ou mais treinada na 
obser:vaçào de coisas desse tipo, pode ali distinguir um navio; e 
assim, tenda sida o navio dessa forma introduzido em seu campo 
de. conhecimento, esse bornem esti preparado para receber a 
informaçào de que tal navio transporta apenas passageiros. Mas. 
para a pessoa em questào. a frase tem par Objeto apenas aquele 
corn o quai ela jâ estâ familiarizada. Os Objetos -· pois um Signa 
pode ter vârios deles -. padern ser, cada um deles, uma coisa 
singular existente e conhecida ou que se acredita tènha 
anteriormente existido ou que se espera venha a existir, ou um 
conjunto de tais coisas, ou uma qualidade, relaçào ou fato 
conhecîdos cujo Objeto singular pode ser um conjunto ou uma 
totalidade de partes, ou pode ter outra modo de ser, tai camo algum 
ato permitido cujo ser nào impede sua negaçào de ser igualmente 
perrnitida, ou algo de uma natureza gerai desejado, exigido, ou 
invariavelmente encontrado em certas circunstâncias gerais. 

3. DIVISÀO DAS RELAÇOES TRIÀDICAS' 

233. Os principios e analogias da Fenomenologia habilitam· 
nos a descrever, de urn modo vago, quais devem seras divisôes das 
relaçëes triâdicas. Mas, até que nos tenhamos deparado corn as 
diferentes espécies a posteriori e, desta forma, sida levados a 
reconhecer sua irnportância, as descriçàes a priori pouco 
significarn; nào que nada signifiquern, porém significarn pouco. 
Mesmo depois de parecer que identificamos as variedades 
percebidas a priori corn as variedades que a experiência da reflexào 
nos leva a considerar importantes. nào é pequeno o labor neces.sârio 
para ter·se certeza de que as divisëes que.encontrarnos a posteriori 
sào exatamente aquelas previstas a priori. Na maioria dos casas, 
acharnas que nào sào exatarnente idênticas, ern virtude da estreîteza 
de nossa experiência de. reflexào. É apenas depois de vârias 
anâlises ulteriores e ârduas que nos habilitamos a finalmente 
encaixar no sistema as concepçôes a qpe a experiência nos levou .. 

a. Os § § 3 a 10 foram extraidos de "Nomenclature and Divisions ofTriadic 
Relations, as far as they are determined'', uma continuaçào manuscrita do "Sylla
bus", de 1903 aproximadamente. 
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No casa das relaçôes trüidicas, até agora nenhuma parte desse 
trabalho foi satisfatoriamente realizada, exceçào feita, numa certa 
medida, quanto à mais importante das classes das relaçôes triâdicas, 
as relaçôes dos signas, ou representamens, corn seus objetos e 
interpretantes. 

234 .. A titulo provis6rio, podemos efetuar uma divisâo 
grosseira das relaçôes triâdicas, divisào que, nào duvidamos, 
contém importante verdade, ainda que imperfeitamente apreendida: 

Relaçôes trhidicas de comparaçào 
Relaçôes triâdicas de desempenho e 
Relaçàes trùidicas de pensamento. 

Relaçàes triidicas d~ft;omparaçào sào as que fazem parte da 
natureza das possibilidades~!h, 1-

Relaçôes tri<idicas de Desempenho sào as que fazem parte da 
natureza dos fatos rea..!§.., 

Relaçôes triâdicas de Pensamento sào as que fazem parte da 
natureza das leis. --· 

235. Devemos distinguir entre o Primeiro, o Segundo e a 
Terceira Carrelata de qualquer reJaça:a triâdica. 

0 Primeira Correlato. dentre os três, é o que é considerada 
camo de natureza mais simples. sendo uma mera possibilidade se 
um dos três for dessa natureza e nào sendo uma lei a menas que 
todos os três sejam dessa natureza a. 

236. 0 Terceira Correlato é. dos três. aquele que é 
considerado coma o de natureza mais complexa, sendo lei se 
qualquer dos três for uma lei e nào sendo mera possibilidade a 
menas que todos os três sejam dessa natureza . 

• 1 . ..\ pa11ir c.lo prim:•piu Uc l'cilçc :-.~gunc.lu ll 4ual po:-..,ibilicJaU~ Uctcrminam 
apenas possibilidades e leis sào delerminadas apen~ por leis, os termos "Primeiro 
Correlato" e "Terceira CorreJato" deveriam intercambiar-se em 235-38. Deste modo, 
colocam-se, em harmonia corn outras cscritos seus, as dez classes mencionadas em 
238. 

Se o Terceira CorreJato é uma possîbilidade. entào 

Primeiro 

(1) 1. Possibthdade 
(li) 2. Existente 

(Ill) 3. Existente 
(V) 4. Lei 

(VI) 5. Lei 
(VIII) 6. Lei 
Se o Segundo é um Existente. entào tambem 

(IV} 7. Existente 
(VIl) 8. Lei 

Se o Primeiro é uma lei. entào tambem 
UXl 9. Lei 
(X) 10. Lei 

Segundo 

Possibilidade 
Possibilidade 
Existente 
Possibilidade 
Existente 
Lei 

Existente 
Existente 

Terceiro 

Possibilidade 
Possibilidade 
Possibilidade 
Possibilidade 
Possibilidade 
Possibilidade 

Existente 
Existente 

Existente 
Lei 

Por 242 e 274. o Representâmen. o Objeto e o lnterpretame sào. respectivamen
te, o primeiro, o segundo e o terceira correlatos, enquanto que por 243 e segs. o re
presentâmen em si mesmo, em relaçào a seu objeto e como iqterpretado é o primeiro. 
o segundo e o terceira correlato respectivamente. A primeira divisâo proporciona dez 
tricotomias e sessenta e seis classes de signos, a Ultima. três tricolomia~ e dez classes 
de signas. • 

Os algarismos romanos entre parênteses no quadro acima dâo a ordem de dis
cussâo do § 7 Wez classes de signos) e as designaçôes do quadro em 264. cr. 
tambem 243. 
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237. 0 Segundo Correlato é, dos três, aquele que é 
considerado coma de complexidade média, de tai modo que se dois 
quaisquer forem da mesma natureza. sendo ou meras possibilidades 
ou existências reais .ou leis, entâo a Segundo Correlato é dessa 
mesma natureza, enquanto que se os três forem de naturezas 
diferentes. o Segundo Correlato serâ uma existência real a. 

238. As relaçôes triâdicas sâo divisiveis em très modosb, par 
tricotomia. conforme o Primeiro, o Segundo ou o Terceiro 
Correlato forem, respectivamente, ruera possibilidade, existente 
real ou lei. Estas três tricotomias, tomadas em conjunto. dividem 
todas as relaçôes triâdica.."' em, dez classes (cf. nota a p. 235). Estas 
dez classes terào certas subdivisôes conforme os correlatos existen· 
tes forem sujeitos individuais ou fatos individuais, e conforme os 
correlatos que sào leis foram sujeitos gerais, modos gerais do fato 
ou modos gerais da lei. 

239. Além dessa, haver.i uma segunda divisào semelhante das 
relaçôes triâdicas em dez classes, conforme as relaçôes diiidicas por 
elas constituidas entre o Primeiro e Segundo Correlatos, ou entre o 
Primeiro e o Terceiro, ou entre o Segundo e o Terceiro, forem da 
natureza das possibilidades, dos fatos ou das leis; e estas dez classes 
se subdividirào de diferentes maneirasc·. 

a. A verdade desta Ultûna clâusuJa deriva do caso S, acima. A verdade do resto 
da proposiçào deriva dos casas l, 7 e 10. 

b. Os três modos sào dadas na nota a 243, 
c. Apesar de Peirce ter colocado a condiçào de que para ser um existente uma 

relaçào diâdica exige que ambos os seus correlatos sejam existentes (cf. 283), tudo in
dica que ete nunca assentou as condiçôes pelas quais uma relaçào diâdica pode ter a 
natureza de uma lei. Na vecdade, é sua opi.niào que nào existem tais relaçôes diâdi
cas. No entanto, o que parece ser aqui indicado é que uma relaçào diidica tema na
tureza de uma lei quando ambos os seus correlatos forem leis. Se, além disso, aceitar· 
mos as proposiçôes nào expJ.icitadas aqui, segundo as quais uma relaçâo diâdica é 
uma possibilidade se. pm dos_coqe!at® for uma possibilidade. enquanto que uma re
laçâo diidica é um existente se um dos correlatos forum existente e o outro uma lei, 
poderiamos elaborar o seguinte quadro: 

Pelo menos uma relaçâo diâdica da naturez.a de uma possibilidade: 

Primeiro Segundo Terceiro 

1. Possibilili'dad=~·~~~~~~êP~ossêi~bil~Ï~dadê'ê~~~~~~êP~=~ibtlidade 2. Existen~ - .. Possibilidade Possibilidade 

3. Existente. ... 2 ......................... Existente 

4. Lei Possibilidade 

S. Lei .......... 2 ......................... Existente 

6. Lei .......... J ........................ Lei-

Os que tém pelo menas duas relaçôes diâdicas existentes: 

7. Existente Existente 
~ 

8, Lei Existente 

9. Lei ......... ) .............................. l..ei 

Todas as relaçÔes diâdicas sâo leis: 

10. Lei Lei 

Possibilidade 

Possibilidade 

Possîbilidade 

Possibilidade 
-~ 

Existente 

Existente 

Existente 

Ld 

As linhas cbeias entre os correlatos sâo marcas da presença da relaçào especifica
da; os " ... 2 .. ," c " ... 3 .... ;· representam. respectivamente. relaçôes diâdicas existenciais 
e racionais. 
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240. Podeni ser conveniente reunir as dez classes de cada 
conjunto de dez em três grupos conforme todos os três correlatos 
ou relaçôes di8.dicas, consoante o casa, sejam de natureza diferente, 
ou todos da mesma natt:reza, ou dois de uma. natureza e o terceira 
de natureza distinta a. 

241. Em toda Relaçiio Triàdica genuina. o Primeiro Correlato 
pode ser considerado coma aquele que determina~ sob certo 
aspecta, o Terceiro Correlato. e as relaçëes tri8.dicas padern ser 
divididas conforme essa determinaçào do Terceira Correlato tiver 
alguma quatidade, ou estiver em alguma relaçào existencial para 
corn o Segundo Correlato ou estiver em alguma relaçào de 
pensamento para corn o Segundo, por aigu ma razào b, 

242. Um Rcpresentâmen ë,o Primciro Correlato de uma rela
çào tri8.dica.scndo o Scgundo Correlato dcnominado scu Objelo e o 
possivel Terceira Correlato sendo denominado seu lnterpretame, 
por cuja relaçào tri8.dica determina-se que 0 possivel lnterpretante e 
o Primeiro Correlato da mesma relaçào tri8.dica corn respeito ao 
mesmo Objeto e para um possivel lnterpretante. Um Signo e um 
representâmen do quai algum interpretante ë a cogniçào de um 
espirito. Os signas s:io os Unicos representamens que têm sida mais 
estudados. 

4. UMA TRICOTOMIA DOS SIGNOS 
\li \(( 
c!) ., 

\Il 
0 

243. ~ signos siio divjsfyeis conforme três tricotomiasc- a 
prim eira, conforme o sig no em si mesmo Jor upm mern qua~de, 
um existente concréta ou uma lei gérald;... a segunda, conforme i 
relaçào do ~guo pafa corn seu objeto consistir no fato de o signa 
ter algum carater em st mesmo, ou. manter atguma relaçào 
existencial corn esse objeto ou em sua relaçâo corn um 
interpretantee; a terceira, ~onforme sen Internretante representâ-to 
camo um signa de possibilidade ou camo um signa de fato ou 
co mo um sig no de razàof, 

a. I.e .. 5 tem todos os seus correlatos de naturezas diferentes: 1. 7 e 10 têm 
todos os seus correlaros da mesma natureza, e o resto tem dois e apenas doiS carrela· 
tos da mesma natureza, enquanto que 1,2,4,7 e 10 têm relaçôes diâd1cas de mesma 
natureza e J, 5, 6, 8, 9 têm apenas duas de mesma natureza. 

b. Em 1-6. o terceiro correlato é determinado pdo primeiro a ter uma qualidà· 
d~ em 7·9, é determinado porter uma relaçâo existencial para corn a segundo. e cm 
10 ë detenninado por ter' uma relaçiio de pensamento para corn o segundo por um 
ou tro co rrelato. 

c. Posteriormente. Peirce (par volta de 1906) descobriu que existem dez tricoto
m.ias e sessenta e seis classes de signas. A amilise das divisôes adicionais nunca foi sa
tisfatoriamente completada. e a melhor colocaçào que delas foi !'cita pode ser encan· 
trada nas cartas a Lady Welby. 

As dez classes de signas, que derivant das três tricotomias acima expostas, sào 
diagramatic:amente apresentadas por Peirce no parâgrafo n~ 264. Se "'Represen· 
tâmen''. "Representâmen em sua relaçào com o objeto" e "Representâmen lnterpre· 
tado" forem respectivamente substituidos por primeiro. segundo e terceiro correlato. 
os quadros de 235 e 239 tornam·se esquemas de grande auxilio em § 4- § 7. A pre· 
sente seçâo trata da primeiridade. secundidade e terceiridade do Representàmen. 

d. Se fizermos as substituiçôes sugeridas. obtemos os três grupos que consistem 
em: 1; II, Ill. IV: e: V-X, 

e. I.e .• l. II. V; III. IV. VI. VII: VIII. IX. X. 
f. I.e., os três grupos de 241- 1·6, 7~9: 10 il',l, Il. Ill. V. VI, VIII; IV. 

VII. IX: X. 
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244. Conforme a primeira divisào, um Signa pode ser 
denominado Qua/issigno, Sinsigno ou Legissigno. 

Um Qualissigno é uma gualidade gue é um Signa. Nào pode 
realmenteatulircomO signa até que se corporlliqüe; mas esta 
corporificaÇào nada tem a ver corn seu caniter camo signa. 

245. Um Sinsigno (onde a silaba sin é considerada em seu 
significado de "uriiaüiiica vez'". camo em singu/ar, simples, no 
Latim seme/, etc.l é uma coisa ou evento existente e real que é 'll!l 
signa. E sO o pode ser atravèSâe suas qualidades, de tai modo que 
ëiiVb1\re um qualissigno ou, methor, v3rios qualissignos. Mas estes 
qualissignos scia de um tipo particular e s6 constituem um signa 
quando realmente se corporificam. 

246. U rn Le issigno é u 
Normalmente. esta let e es elecida pelas homens. o o stgno 
convencional é um legissigno (porém a rectprocâiiaô'é verdadeira). 
Nào é um objeto singular, porém um tipo gerai que. tem·se 
concordado, seni significante. Toda legissigno significa através de 
um casa de sua aplicaçâo, que pode ser denominada Rép/ica. 
Assim, ~ palavra ··a·· normalmente aparecerâ de quinze a vinte e 
cinco vezes numa p;igina. Em todas essas ocorrências é uma e a 
mesma palavra, o mesme legissigno. Cada uma de suas ocorrêncîas 
singulares é uma Réplica. A Réplica é um Sinsigno. Assim, toda 
Legissigno requer Sinsignos. Mas estes nào sâo Sinsignos comuns, 
coma sào ocorrências peculiares que sâo enèaradas camo 
significantes. Tampouco a Réplica seria significante se nào fosse 
pela lei que a transforma em significante. 

5. UMA SEGUNDA TRICOTOMIA DOS SIGNOS 

247. De acordo cam a segunda tricotomia, um Stgno pode ser 
denominado icone, indlce ou Slmbo/o. 

Um icone e um sJgno gue se refere ao Obieto que denota 
apenas em -vfrtude de seus caracteres prôpriost caracte_res que elç 
igualmente possui quer um tal Objeto realmente exista o_u nào. E 
certo que, a menas que realmente exista um tai Objeto, o leone nào 
atua coma signa, o que nada tema ver corn seu car.iter camo signa. 
Qualquer cotsa, seja uma qualidade, um existente individual ou uma 
lei, é icone de qualquer coisa, na medida em que for semelhante a 
essa coisa e utilizado coma um seu signa. • 

248. YJn ÎndJie ê um sieno gue se refere ao Objeto que 
denota em virtude de ser realmente afetado por esse Objeto. 
Portanto, nâo pode ser um Qualissigno, uma vez que as qualidades 
sâo o que sào independentemente de qualquer outra coisa. Na 
me4ida em que o Indice é afetado pelo Objeto, tem ele 
necessariamente alguma Qualidade em comum cam o Objeto, e é 
corn respeito a estas qualidades que ele se refere ao Objeto. 
Portanto, o Indice envolve uma espécie de icone, um icon~ de tipo 
!;!Special; e nào é a mera semelhança cam seu Objeto, mesmo que 
sob estes aspectas que o torna um signa, mas sim sua efetiva 
modificaçao pelo Objeto. 

249. Hm S(azhofo é um~no que se refere ao Objeto que 
denota em vutude de uma lei, normalmente uma assocmçào de 
idéias gerais que opera no sentido de fazer com que o Simbolo seja 
interpretado coma se referinda àquele Objeto. Assim, é, em si 
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mesmo, uma lei ou tipo gerai, ou seja, um Legissigno. Coma tai, 
atua através de uma Réplica. Nào apenas é ele gerai, mas tambêm o 
Objeto ao quai se refere é de natureza gerai. Ora, o que é gerai tem 
seu ser nos casas que determina. Portanto. deve haver casas 
existentes daquilo que o Simbolo denota. embora devamos aqui 
considerar "existente" coma o existente no universo possivelrnente 
imaginârio ao quai o Sirnbolo se refere. Através da associaçào ou 
de uma outra lei, o Sirnbolo ser.i indiretamente afetado par esses 
casas, e corn isSa o Simbolo envolver.i uma espécie de indice, ainda 
que um indice de tipo especial. No entanto, nào é de modo algum 
verdadeiro que o leve efeito desses casas sobre o Simbolo explica o 
caniter significante do Simbolo. 

6. UMA TERCEIRA TRICOTOMIA DOS SIGNOS 

250. De acordo corn a terceira tricotomia, um Signa pode scr 
denominado Rema, Dicissigno ou Dicente (isto é, uma proposiçâo 
ou quase-proposiçào) ou Argumento. 

Um Remaa é um Signa que,,)li!:!lL.!i~~lle.Œ!~ é um 
Signa de Possibilidade qualitativa. ou è camo 

-rëPresentândo esta e aquela espécie de Objeto possivel. Toda Rerna 
propiciar.i, talvez, aigu ma informaçào, mas mio é interpretado nesse 
sentido. 

251. Um Signo Dicente é um Signa que, .Jm!]l~ 
lnterpretante. é urn Signa de existèncja reaJ. Portanto, mio pode ser 
um Icone o quai nao da base para interpretâ-Io camo sendo algo 
que se refere a uma existëncia real., Um Dicissigno necessariamenté 
envolve, coma parte dele, um Rema para descrever o fato que é 
interpretado camo sendo par ela indicado. Mas este é um tipo 
especial de Rema, e, embora seja. essencial ao Dicissigno, de modo 
algum o constitui, 

252. Um·Argumeuto é um Signa 
é Sig no d.s.. kL Podemos dizer que um 
entendido coma representando seu objeto apenas em seus 
caracteres; que um Dicissigno é urn signa que é entendido camo 
representando seu objeto cam respeito à existência real; e que um 
Argumenta é um Signa que é entendido coma representando seu 
Objeto em seu car.iter de Signa. Dada que estas definiçôes abordam 
pontos atualmente rnuita debatidas, cabe dizer algo em defesa delas. 
Urna questâo clue sempre se coloca é: Quai é a essência de um 
Juizo'! Um juizo é um ato mental pela quai a julgador procura 
impor-se a verdade de uma proposiçào. Equivale em grande parte 
ao ato de afirmar a proposiçiia, ou aa ato de comparecer diante de 
um notirio e assumir a responsabilidade formai pela verdade dela, 
cam a diferença de que estes atos sâo realizadas para afetar 
terceiros, enquanto que a juizo s6 objetiva afetar aquele que a 
formula. No entanto, a I6gico, camo tal, pouco se preacupa corn a 
eventual natureza psical6gica do ato de formular um juizÔ. A 
questàa que se coloca para ele é: Quai é a natureza da espécie de 
signa da quai uma variedade principal é chamada de proposiçàa, 
quai é a substância sobre a quai se exerce o ato de formular urn 
juizo'! A proposiçào nao precisa ser afirmada, ou julgada. Pade ser 

a. Cf. a segunda nota de 95. 
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encarada coma um signa capaz de ser afirmado ou negado. 0 signa 
em si mesmo retêm seu significado total quer seja efetivamente 
afirmado ou nàoa. Sua peculiaridade, portanto. es ti em seu modo 
de significar. e dizer isto é dizer que sua peculiaridade reside em sua 
relaçào corn seu interpretante. A proposiÇ<io professa ser realmente 
afetada pela existente real ou pela lei. real à quai se refere. 0 
argumenta declara a mesma pretensào, mas essa nào é a principal 
pretensào do argumenta. 0 rema nào tem pretensôes desse tipo. 

253~ 0 Interpretante do Argumento representa-a camo um 
casa de uma classe gerai dos argumentas. classe esta que. no 
conjunto. sempre tender.i para a verdade. É esta lei que, de alguma 
forma. o argumenta sublinha, e este .. sublinhar" é o modo prOprio 
de representaçào dos Argumentas. Portanto, o Argumenta deve ser 
um Simbolo, ou um Signa cujo Objeto e uma Lei ou Tipo Gerai. 
Deve envolver um Simbola Dicente, ou Proposiçào, que e 
denominado sua Premissa. pois o Argumenta sé pode sublinhar a 
lei sublinhando-a num caso em particular. No entanto, esta 
Premissa difere muito em força (i.e •• em sua relaçào corn seu 
interpretante) de. uma proposiçào similar meramente alïrmada; e. 
além do mais. isto esta longe de. ser o Argumenta total. Quanta a 
uma outra proposiçào. denominada Conclusào. freqüentemente 
enunciada e talvez exigida para completar o Argumenta, representa 
ela claramente o lnterpretante e tem. da mesma forma, uma força 
peculiar ou relaçào para corn o Interpretante. Hi uma divergência 
de opiniào entre os légicos quanta ao fato de ela fazer ou nào fazer · 
parte do Argumenta. e embora tais opiniàes nào tenham resultado 
de uma an:ilise exata da essência do Argumenta, têm direito a um 
certo peso. 0 autor. sem possuir certeza absoluta, est:i fortemente 
inclinado a acreditar que a Conclusào. embora represente o 
lnterpretante. é essencial à plena.expressào do Argumenta. Entre os 
Jégicos. é. comum falar-se das Premissas de um Argumenta, e nào 
da Premissa. no singular. Mas •. se existe mais do que uma Premissa,~
o primeiro passa da argumentaçào deve ser o de colig:i-las numa-
Proposiçào Copulativa, de tai modo que a Unico Argumenta -
simples de duas Premissas seja o Argumenta de Coligaçào. 
Contudo. mesmo neste casa. nào existem. propriamente. duas 
premissas. pois sempre que a mente est:i pronta para afirmar uma 
proposiçào P. est:i também pronta para afirmar uma proposiçào 0 
que· a nova proposiçào P apenas melhor determina; assim, nào é 
apenas P que é afirmada. mas OP. Encarando-se as coisas sob este 
ângulo. nào existe issa a que se denominou Argumenta de 
Coligaçào. pois dizer que existe equivaleria a fazer de toda juizo a 
conclusào de. um argumenta. Mas. se toda juizo deve ser encarado 
camo a conclusào de um argumenta, o que é, sem dtivida. uma. 
concepçào admissivel, entào ser:i a conclusào de um tipo de juizo 
bem distinta de um simples Argumenta de Coligaçàa. Assim. o· 
Argumenta de Coligaçào é uma forma de Argumenta introduzida 
em IOgica apenas corn o objetivo de evitar-se a necessidade de 
consideraçào da verdadeira natureza do Argumenta do quai derivou 
uma Proposiçào Copulativa. Por essa razào, parece mais adequado, 
em linhas gerais. falar da '"Premissa" deum Argumenta e nào de 
suas .. Premissas ... Quanta à palavra Premissa - praemissa, em 

a. Cf. JIS. 
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latim do século XIII -·devida ao fato de ser tào freqüentemente 
empregada no plural, veio a ser amplamente confundida corn uma 
palavra totalmente diferente, de origem legal. as "premtsses", isto 
é, os itens de um inventirio, etc .• donde as construçôes enumeradas 
numa escritura ou num arrendamento. É inteiramente contrârio às 
boas normas da Iingua inglesa grafar premiss, premissa, camo 
premisse, grafia esta (cujo predominio deve-se talvez a Larde 
Brougham, ou que encontrou apoio, de maneira particular, em sua 
insistência a respeito) que trai ignorância da hîst6ria da 16gica e, 
mesmo, de autores bâsicos coma Whateley, Watts. etc. 

7. DEZ CLASSES DE SJGNOS 

254. As três tricotomias dos Signas, em conjunto. 
proporcionam uma divisâo dos Signos em DEZ CLASSES DE" 
SIG NOS. das quais numerosas subdivisôes lêm de ser consi
deradas. As dcz classes sào a-. :-.eguintes: 

Primeira: Um ualissigno (e.g. uma sensaçào de "vermelho") 
é uma qua 1 ade qualquer. na medida em que forum signa. Dada 
que uma qualidade é tuda aquilo que positivamente é em si mesma, 
uma qualidade sô pode denotar um objeto par meio de algum 
ingrediente ou similaridade comum, de tai forma que um 
Qualissigno é necessariamente um icone. Além do mais, dada que 
uma qualidade é uma mera possibilidade 16gica. ela sô pode ser 
interpretada camo um signa de essência, isto é. camo um Rema. 

255. Segunda: 1Jm Sinsjgng lcônico (e.g. um diagrama 
individuaU e toda objeto de experiência na medida em que alguma 
de s~as qualidades faça-o determinar a idéia de um objeto. Sendo 
um Icone e, corn issa, um signa puramen!e par semelhança dè 
qualquer coisa corn que se assemelhe. sô pode ser interpretado 
camo um signa de essência, ou Rema. Envolve um Qualissigno. 

256 . ..Ierceira: I lm Sin signa Tndjçja! Remâtico (e.g., uni grito 
espontâneo) é toda objeto da experiência direta na medida em que 
dirige a atençào para um Objeto pela quai sua presença é 
determinada. Ènvolve necessariamente um Sinsigno lcônico deum 
tipo especial do quai, no en tanta. difere totalmente dada que atrai a 
atençào do intérprete para o mesmo Objeto denotado. 

257. _9aarto: Um Sinsigno Dicente (e.g .• um cata·vento) e 
toda objeto da expenencm d1reta na med1da em que é um signa e, 
camo tal, propicia informaçào a respeito de seu Objeto, isto sô ele 
pode fazer por ser reaifnent~ afetado par seu Objeto, de tal forma 
que é necessariamente um Indice. A Unica informaçào que pode 
propiciar é sobre um fato concreto. U rn Signa des ta espécie deve 
envolver um Sinsigno Icônico para corporificar a informaçào e um 
Sinsigno lndicial Remâtico para indicar o Objeto ao q:..:a! se refere. a 
informaçào. Mas o modo de combinaçào, ou Sintaxe, destes dois 
também deve ser significante. 

258. Qujnta: Um Legissigno Icônico (e.g .• um diagrama. à 
parte sua individualidade faticâJ e toda ttpo ou lei gerai, na medida. 
em que exige que cada um de seus casas corporifique uma 
qualidade definida que o torna adequado para trazer à mente a idéia 
de um objeto semelhante .. Sendo um icone, deve ser um Rema. 
Sendo um Legissigno, seu modo de. ser é o de governar Réplicas 
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\_ 
singulares, cada uma das quais seni um Sinsigno Icônicri de um ti po 
especial. 

259. Sexta: Um Legjssigno lndicia Re · 'co (e.g., um 
pronome emonstrattvo e to o 1po ou lei gerai. qualquer que seja 
o modo pelo quai foi estabelecido, que requer que cada um de seus 
casas. seja realmente afetado par seu Objeto de tal rnodo~que 
simplesmente atraia a atençào para esse Ob jeta .. Cada uma de suas 
Réplicas ser.i um Sinsigno Indicial Remâtico deum tipo especiaJ. 0 
Interpretante de um Legis'signo -lndièial Remâtico representa-a 
coma um Legissigno Icônico, e issa ete o é.._ numa certa medida
porém, numa medida- bem dirninuta. 

260. §étima: Um Legissigno Indicial Dicente (e.g .• o pregào 
deum masca(ê) e toda tipo ou le1 gerai, qualquer que seja o modo 
pela quai foi estabelecido, que requer que cada um de seus casas 
seja realmente afetado par seu Objeto de tai modo que forneça uma 
informaçào definida à respeito desse Objeto. Deve envolver um 
Legissigno Icônico para significar a in-formaçào e um Legissigno 
Indicial Remâtico para denotar a matéria dessa informaçào. Cada 
uma de suas RépJicas ser.i um Sinsigno Dicente de ul!l tipo especial, 

261. · va: U m Simbolo Rem<itico ou Rema SimbOiico (e.g., 
um substantiva comum e um signa 1ga o a seu IJ._e -- és de 
uma associaçào de idéias g-erais de tal modo que sua Réplica traz. à 
mente uma imagem a quai, devida a certos h<ibitos ou disposiçôes 
dessa mente, tende a produzir um conceito gerai, e a Réplica_ é 
interpretada coma um Signa de u~ Objeto que é um casa desse 
conceito. Assim o Simbolo Rem<itico ou é aquilo que os Icigicos 
chamam de Termo Gerai. ou muito se Ihe parece\0 Simbolo 
Remâtico. camo toda Simbolo. ê da natureza dé·um tipo gerai e é, 
assim, um Legissigno. Sua Réplica, no entanto, é um Sinsigno 
Indicial Rematico de um tipo especial, pela falo de a imagem que 
sugere a mente atuar sobre um Simbolo que j<i esta nessa mente a 
fim de dar origem a um Conceito Gerai, Nisto, difere de outras 
Sin:..ignos lntliciai:.. Rcm<iticos. inclusive tlaqucle~ que :..ao Répli
C~L"' de LcgJ:..:..ignm. lntliciais Rcm<ilico:.. .. :\:..:..im. o pronome tlc
monMrativu "aquclc'' é um I.cgi:..!<r.igno. por ~cr tic um tipo gerai: 
porém, nào é um Simbolo, uma vez que mio significa um conceito 
gerai. Sua Réplica atrai a atençào para um Unico Objeto, e é um 
Sinsigno lndicial Rem<itico. Da mesma forma, uma Réplica da 
palavra "camclo" é um Sinsigno Indicial Remâtico por ser 
rcalmente afetada. através do conhccimento dos camelas, comum a 
quem fala e a quem ouve, pela camelo real que denota, ainda que 
eMc camelo nào :..eja individualmente conhecido par quem ouve; e é 
atmvés de uma conexào real des.'ie tipo que a palavra "camelo" 
su~cita a idéia de um camelo. 0 mesmo é verdadeiro quanta à 
palavm .. fënix", pois embora a fënix nào exista, descriçôes reais da 
fênix sâo hem conhecida'i tanlo por quem fala coma par quem 
ouve, e corn i~so a palavm é realmentc afetada pela Objeto 
denotado. Tanlo a'i RCplica'i dos Simbolos Rem<iticos quanta a'i 
Réplica'i dos Lcgis.'iignos lndiciais Rcmâticmt difcrem ba'itante dos 
Sinsignos lndiciais Rcmâticos ordinitrios. De falo. a coisa denotada 
por "aquelc', mio afctou a réplica da palavm. deum modo :-.impies e 
dirclo co mo, por cxcmplo. o ûlintar da campainha de um tele rune é 
afclado pela pc.\S(_Ja, na outra cxtremidatle da linha, que de:-.cja fa1.er 
uma comunicaçào. 0 lnterprclanlc do Simbolo Rcmâtico frcqücnle-
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mente o representa camo um Legissigno Indicial Rematico, embora 
em certos casas represente-a camo um Legissigno Icônico; e, de 
fato," numa pequena parte, ele compartilha da natureza de ambos. 

262. Nana: Um Simbolo Dicente. ou Proposiçào ordinâria, é 
um ·signa ligado a seu objeto através de uma associaçào de idéias 
gerais e que atua camo um Simbolo Remâtico, exceto pela fato de 
que seu pretendido interpretante representa o Simbolo Dicente 
camo, sendo, corn respeito ao que significa, realmente afetado par 
seu Objéto, de tai modo que a existência ou lei que ele traz à mente 
deve ser realmente ligada corn o Objeto indicado. Assim, o 
pretendido Interpretante encara o Simbolo Dicente camo um 
Legissigno lndicial Dicente; e se isto for verdadeiro, ele de fato 
compartilha dessa natureza, embora esta nào seja toda sua natureza. 
Tai camo o Simbolo Remâtico, é necessariamente um Legissigno. 
Tai camo o Sinsigno Dicente, é composto, dada que necessariamen
te envolve um Simbolo Remâtico (e corn issa é, para seu 
Interpretante, um Legissigno Icônico) para exprimir sua informaçiio 
e um Legissigno lndicial Remâtico para indicar a matéria dessa 
informaçào. Mas ·a Sintaxe destes é significativa. A Réplica do 
Simbolo Dicente é um Sinsigno Dicente de um tipo especial. 
Percebe-se facilmente que isto é verdade quando a informaçiio que 
o Simbolo Dicente veicula refere-se a um fato concreto. Quando 
essa informaçiio diz respeito a uma lei real, mio é verdadeiro na 
mesma extensâo, pois um Sinsigno Dicente nào pode veicular 
informaçào de lei. Portanto, é verdade!ro quanto à Réplica de um 
tai Simbolo Dicente apenas na medida em que a lei tem seu ser em 
casas. 

' 263. Décima: U rn Argumenta é um signa cujo interpretante 
representa seu objeto coÏnOsendo um signa ulterior através de uma 
lei, a saber, a lei segundo a quai a passagem dessas premissas para 
essas conclusôes tende a ser verdadeira. Manifestamente, entào, seu 
objeto deve ser gerai, ou seja, o Argumenta deve ser um Simbolo. 
Camo Simbolo, ele deve, além do mais, ser um Legissigno. Sua 
Réplica é um Sinsigno Dicente. 

264. As atinidades entre as dez classes evidenciam-se atraves 
de um arranjo de suas designaçôes no quadro triangular abaixo, no 
quai os quadrados adjacentes, separados por traças acentuados, re
ferem-se a classes semelhantes em apenas um aspecta. Todos os 
demais quadrados adjacentes pertencem a classes semelhantes sob 
dois aspectas. Quadrados nào·adjacentes pertencem a classes 
semelhantes em apenas um aspecta, eXceto o fato de que cada um 
dos três quadrados dos vértices do triângulo pertence ·a uma classe 
que difere, sob todos os trés aspectas, das classes às quais se• 
referem os quadrados do lado aposta do triângulo. As designaçôes 
impressas em tipo mais clara sào supérfluas. 
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(!)" (V) (VIII) (X) 
Rematico Remâtico Ramatico Argumenta 
Icônico lcônico Slmbolo Simbolico 

QuaUssigno Legissigno Legissigno Legissigno 

(Il) (VI) -(IX) 
Remâtico Rem4tico Di cante 
lcônico lndicial Slmbolo 

Sinsigno Lagissigno Legîssigno 

(III) (VII) 
Ramlitico Di cante 
Indiciel lndicial 

Sinsigno Lagissigno 

(IV) 
Di cante 
Indicial 

Sin sig no 

B. SIGNOS DEGENERADOS 

265. No decorrer das descriçôes das classes acima realizadas, 
fez·se referências diretas ou indiretas a algumas de suas 
subdivisôes. A saber, além das variedades normais de Sinsignos, 
indices e Dicisstgnos hâ outras que S<io, respectivamente, Réplicas 
de Legissignos, Simbolos e Argumentes. Além das variedades 
normais de Qualissignos, icones e Remas, h:i duas séries de outras, 
a saber, aquelas que estào diretamente envolvidas em Sinsignos, 
indices e Dicissignos, respectivamente, e também aquelas que estâo 
indiretamente envolvidas em Legissignos, Simbolos e Argumen
tos, respectivamente. Assim, o Sinsigno Dicente ordimirio é 
exemplificado par um. cata:venfu e seu volte1o":-Pi5f"ilmafoto rafla. 
0 fato de sabermos que esta Ultim e o e e1 o e ra 1açoes do obJeto 
torna-a um indice, e altamente informativo. Uma segunda 
variedade é uma Réplica,de um Legissigna Indicial Dicente. Assim, 
todo pregâo de mascate, desde que seu tom e tema identifiquem o 
individuo1 nâo é um simbola, mas sim um Legissigno lndicial, e 
qualquer de seus casas individuais é uma Réplica sua, que é um 
Sinsigno Dicente. U ma terceira variedade é uma Réplica de uma 
Proposiçâo. Uma quarta variedade é uma Réplica ete um Ar
gumenta. Além da variedade normal do Legissigno Indicial Di
cente, do qual o pregâo do mascate constitui um exempta. exîste 
uma segunda-variedade, que é aquela espécie de proposiçcïo que tem 
o nome de um individuo, bem conhecido, camo seu predicado;. se 
se perguntasse "De quem é esta estA tua?", a respasta poderia ser'"É 
de Farragut". 0 significado desta respasta é um Legissigno Indicial 
Dicente. Uma terceira variedade pade ser uma premissa de um 
argumenta. Um Simbolo Dicente. ou propasiçâo ordinâria, na 
medida em que é uma premissa de um Argumento. reveste-se de 

a. Paza uma explicaçào dos algarismos romanos. cf. 235 e 243. 
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uma nova força e torna·se uma segunda variedade do Simbolo 
Dicente. Nào valeria a pena enumerar todas as variedades, mas 
talvez fosse born considerar as variedades de mais uma classe. 
Podemos tomar o Legissigno Indicial Rem::itico. 0 grito de .. Olâ!" é 
um exempta da variedade comuœ • -·· s!gnificando mio uma 
expressào individual, mas·sim esta expressào "Oiâ!" em gerai -
esse tipo de grito. Uma segunda variedade é o constituînte de um 
Legissigno lndicial Dicente, tal coma a palavra "aqueJe" na 
resposta .. aquele é Farragut" Uma terceira vanedade é a aplicaçâo 
particular de um Simbolo Remâtico, camo a exclamaçào "Ouça!" 
Uma quarta e quinta variedades residem na !'orça peculiar que uma 
palavra geral pode ter numa proposiçào ou argumenta. Nào é 
impossivel que algumas variedades tenham sida, aqui, omitidas. É 
um problema interessante dizer a que classe pertence um dada 
signa, vista que precisam ser !evadas em consideraçâo todas as 
circunstâncias do casa. Mas raramente se exige grande exatidào, 
pois se nào se localiza cam precisào o sigpo, facilmente se chega 
bastante perto de seu caniter para qualquer prop6sito normal da. 
Iégica. 

9. A TRICOTOMIA DOS ARGUMENTOS 

266. Hâ outras subdivisôes de pela menas algumas das dez 
classes que sào da maior importância para a 16gica. Um Argumenta 
sempre é .entendido por seu Interpretante coma fazenda parte de. 
uma classe gerai de argumentas anâlogos, classe essa que, coma um 

:toda, tende para a verdade. Isto pode ocorrer de très rn odos, dando 
origem à tricotomia de todos os argumentas simples em Deduçôes, 
Induçôes e Abduçôes. 

267_ Uma Deduçào é um argumenta cujo interpretante o 
representa coma pertencendo a uma classe gCfal de argumentas 
possiveis exatamente anâlogos tais que, a longo prazo, a maior 
Parte daqueles cujas premissas sào verdadeiras, terào conclusôes 
verdadeiras. As Deduçàes s:ïo Necessârias ou Provdveis. Deduçôes 
Necessârias sào as que nada tem a ver cam qualquer relaçào de 
freqüência, mas afirmam (ou seus interpretantes afirmam par elas) 
que de premissas verdadeiras invariavelmente se produzirào 
conclusàes verdadeiras. Uma Deduçào Necessâria é um método de 
produçào de Simbolos Dicentes através do estudo deum diagrama. 
É 1/aliva ou Teoremdlica. Uma Deduçào Ilativa éaque representa 
as condiçàes da conclusào em um diagrama e retira da observaçào 
desse diagrama, tal coma ele é, a verdade da conclusào .. Uma 
Deduçào Teoremâtica é a que, tenda representado as condiçàes da 
conclusào num diagrama, realiza engenhosos experimentas cQm 
esse diagrama e, através da observaçâo do diagrama assiln 
modificado, afirma a verdade da conclusào. 

268. Deduçôes Provâveis ou, mais precisamente, Deduçàes 
de Probabilidade, sào Deduçôes cujas Interpretantes as representam 
camo ligadas a razàes de freqliência. Sào ou Deduçôes 
Estatisticas, ou Deduçôes Provdveis Propriamente Dilas. Uma 
Deduçào Estatistica é uma Deduçào cujo Interpretante a representa 
camo ligada a razôes de freqüência, porém venda nela uma certeza 
absoluta. Uma Deduçào Provâvel Propriamente Dita é uma 
Deduçào cujo Interpretante nào representa sua conclusâo camo 
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certa, mas sim que raciocinios exatamente aruilogos conduziriam, 
na maioria das vezes, partindo·se de premissas verdadeiras, a 
conclusôes verdadeiras, no decorrer da experiência. 

269. Uma Induçào é um método d!' formar Simbolos 
Dicentes relativOs a uma questào definida, cujo método o 
Interpretante nào representa coma capaz de proporcionar, .a partir 
de premissas verdadeiras, resultados aproximadamente Verdadeiros 
na maioria dos casas ~ no decorrer da experiência, considerando, no 
entanto, que se se persistir nesse método, a longo prazo chega·se à 
verdade, ou a um ponta sempre mais perto da verdade, a respeito 
de qualquer questào. Uma lnduçào é ou um Argumenta Ridicu/o 
ou uma Verificaçào Experimental de uma Prediçào gera/, ou um 
Argumenta oriundo de uma Amos/ra Aleatciria. Um Argumento 
Ridicule é um método que consiste em negar que jamais ocorrerâ 
um tipo gerai de eventa, a partir do fata de ete nunca ter ocdrrido. 
A justificativa desse Argumenta é que se ele for persistentemente 
aplicado em tadas as ocasiOes, deveni ser, ao final, corrigido caso se 
demonstre errôneo e corn isso, em ültima instância, chegani a 
conclu~o verdadeira. Uma verificaçào de uma prediçào gerai é um 
métado que consiste em descobrir ou propor as condiçOes da 
prediçào e em concluir que ela se verificani quase tào 
freqüentemente quanta experimentalmente ela se verifica. Sua 
justificativa é que se a Prediçào nào tender, a longo prazo, a 
venficar~se em qualquer proporçâo aproximadamente determinada 
de casos, ista deveni, a longo prazo, ser demonstrado pelo 
experimenta; enquanto que se a Prediçào, a longo prazo, verificar
se em qU.alquer proporçào determinada, ou aproximadamente 
determinada, de casos, o experimenta deve, a longo prazo, afirmar 
aproximadamente quai é essa proporçào. Um Argumenta oriundo 
de uma Amostra Aleatéria é um método de determinar que 
proporçào dos membros de uma classe finita possui uma qualidade
pré-designac;la, ou virtualmente pré-designada, pela seleçào de casos
dessa classe de acordo corn um método que, a longo prazor 
apresentani um caso corn a mesma freqüência de qualquer um
outro, e concluindo que a razào encontrada para- essa amostra
permaneceni a mesma a longo prazo. Sua justificativa é evidente.-

270. Uma Abduçào é um método de formar uma prediçào· 
geral sem nenhuma certeza positiva de que ela se verificarâ, seja
num caso especial ou normalmente, sendo sua justificativa a de que 
é a Unica esperança possivel de regular racionalmente nossa condutà
futura, e que a lnduçào a partir de experiências passadas nos 
encoraja fortemente a esperar que ela seja bem sucedida no futuro.:-

10. TIPOS DE PROPOS!ÇÀO 

271. Um Simbolo Dicente, ou proposiçào gerai, pode ser 
Particular ou Universa/. Jlm Simbolo Dicente ~~ ~ 
representado por seu InterpreUmte como Irtclice- de de 
existência; exemplo, .. Algum cisne é negro ... i.e., existe um cisne 
negro. Um Simbolo Dicente Universal é representado por seu 
Interpretante co mo indice de uma lei real; exemple~ "Nenhum cisne 
é negro .. , i.e., nenhuma pesquisajamais possibilitaci a descoberta 
de um cisne negro entre. os cisnes. Um Simbolo Dicente é Nào
Re/ativo ou Relative. Um Simbolo Dicente Nào-Relativo diz 
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respeîto à identidade de um Unico i.ndividual. Mas, isto deve ser 
entendido de um modo particular, sendo a proposiçiio inicialmente 
expressa de uma maneira exemplar. Assim, "Nenhum cisne é 
negro" parece referir·se à identidade de todos os cisnes e de todos 
os objetos negros. Mas é precisa entender que a proposiçào deve ser 
considerada sob esta forma: Tomando-se um objeto qua.Iquer, ao 
acaso, no universo, ou ele nào serà um cisne, ou nào sera negro. 
Um Simbolo Dicente Relativo diz respeito à identidade de mais de 
um individual ou do que pode ser mais do que um, numa expressiio 
exemplar coma .. Tome-se um individual A qualquer e, a seguir, 
pode-se encontrar um individual B tal que, se A for uma cidade de 
mais de cern mil habitantes, B sera um ponta no mapa 
correspondente a A''. A consideraçào de uma proposiçào camo 
nao-relativa ou relativa depende do usa que dela se farâ no 
argumenta. No entanto, dai nào se segue que a distinçào seja apenas 
aparente, poîs a força da proposiçào difere conforme a aplicaçào 
que dela se fizer. Cabe observar aqui, visando uma terminologia 
correta, que uma Proposiçào Hipolélica é qualquer proposiçào 
composta par proposiçôes. Conforme a doutrina antiga, uma 
proposiçâo hipotética pode ser condicional, copulativa ou 
disjuntiva. Contudo, uma proposiçào condicional é, propriamente, 
uma proposiçao disjuntiva. Da mesma forma, algumas proposiçôes 
padern ser consideradas camo copulativas ou disjuntivas. Assim, 
ou TUlio ou nâo-Cicero e ou Cicero ou nâo-Tlllio é o mesmo que 
TUlio e Cicero ou nâo-TUlio e nào-Cicero. Qualquer definiçào pode 
ser considerada camo sendo uma proposiçào deste tipo, e par essa 
razào, tais proposiçôes poderiam ser denominadas Defini/ormes ou 
Definildrias. Uma proposiçào copulativa està naturalmente ligada a 
uma proposiçào particular, e uma proposiçào disjuntiva, a uma 
proposiçâo universal. 

272. Se partes de uma proposiçào forem eliminadas de forma 
a deixar vazios em seus lugares, e se estes vazios forem de uma tal 
natureza que, preenchido cada um deles por um nome prOprio, o 
resultado seja uma proposiçào, entio a forma vazia da proposiçâo 
inicialmente produzida pelas eliminaçôes denomina·se rema. 
Conforme o nUmero de vazios n:..:.m rema for 0, t, 2, 3, etc. pode· 
se denominà-!o médada (de Jl1/ÔÉV, nada), mànada, dfada, trfada, 
etc. 

11. REPRESENTAR' 

273. Estar em lugarde, isto é, estar numa tai relaçào cornu 
outro que, para cer os ropOSitos ns1 era o a mente 
omo esse outr 

Assim, um porta-voz, um deputado, um advogado. um 
agente, um vig<i.rio, um diagrama, um sintoma, uma descriçao, Ulll 
conceito, uma premissa, um testemunho, todos representam 
alguma outra coisa, de diferentes modos, para mentes que os 
consideram sob esse aspecta. Veja-se o conceito de Signa~. Quando 
Se deseja distinguir entre aciuilo que representa e o ato ou retaçao de 
representaÇâo, pode-se denominar o primeiro de .. representâmen" e 
o Ultimo de ''representaçào". 

a. Diclionazy of Philosophy and Psycho/ogy, vol. 2. p. 464. 
b. Çf. 303-4. 
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4. ~cone, ~l!ld(ce e Sim!bo~o 

' 

1. iCONES E HIPOÏCONES 

274. Um Signo, ou Representàmen, é um Primeiro que se 
coloca numa relaçâo triâdica genuina tai corn um Segundo, 
denominado seu Objeto, que é capaz de determinar um Terceira, 
denominado seu lnterpretatlle, que assuma a mesma relaçâo 
triàdica corn seu Objeto na quai ele prOprio estâ em relaçào corn o 

esmo 0 'eto A relaçào triidica é genulna, isto è, seus trés 
membros estao par ela Hgados de um modo tal que nào consiste em 
nenhum complexa de relaçàes diâdicas. Essa é a razào pela qual o 
Interpretante, ou Terceira, nào se pode colocar numa mera relaçào 
diâdica corn o Objeto, mais sim deve colocar·se numa relaçào cam 
ele do mesme tipo da assumida pela 'Representâmen. Tampouco 
pode a relaçào triâdica na quai o Terceira se coloca ser meramente 
similar àquela na quai se coloca o Primeiro, pois isto faria da 
relaçào do Terceira corn o Primeiro mera Secundidade degenerada. 
0 Terceira deve realmente colocar-se numa relaçào dessa espécie e, 
assim, deve ser capaz de determinar um Terceira que lhe seja 
prOprio; mas. além disso, deve ter: uma segunda relaçào triâdica na 
quai o Representâmen, ou melhor, a relaçào deste para corn seu 
Objeto, sem seu proprio (do Terceiro) Objeto, e deve ser capaz de 
determinar um Terceira para essa -relaçào. Tuda isso deve 
igualmente ser verdadeiro em relaçào ao Terceira do Terceira e 
assim. por diante indefinidamente; e tudo isto, e mais ainda, esta 
envolvido na idéia familiar de Signo; e coma o termo Re
presentâmen é aqui usado. r..ada mais esta implicado. Um Siguo 
é um. Representâmen cam um Interpretante mental. Possivelmente, 
podeni haver Representamens que nâo sejam Signos. Assim, se um 
girassol, ao virar-se na direçâo do sol, tornar-se por esse mesmo ato 
inteiramente capaz, sem nenhuma outra condiçào, de reproduzir 
um girassol que de um modo exatamente correspondente se volte 
na direçào do sol, realizando isto corn o mesmo poder reprodutor. 
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o girassol se transformaria num Representâmen do sol. Mas o 
pensamento é o principal. senào o Unico. modo de representaçâo. 
. 275 ..... A mais importante divisào dos signas faz-se em 

Icones, Indices e Simbolos. Embora nenhum Representâmen 
realmente funcione coma tai até realmente determinar um 
Interpretante. torna·se um Representâmen tao logo seja plenamente 
capaz de assim proceder; e sua Qualidade Representativa nâo 
depende necessariamente de ele alguma vez realmente determinar 
um Interpretante. nem de ete alguma vez ter realmente um Objeto. 

276. Um Icone é um Representâmen cuja Qualidade 
Representativa é uma sua Primeiridade camo Primeiro. Ou seJa. a 
qualidade que ele tem qua coisa o torna apto a ser um 
representâmen. A · alquer coisa é capaz de serum Substitut 
e,ara gualguef' coisa cam a e. concepçào de 
.. subsûtuto" ellvoiVe aUe am propoS'ii'(Jë:"' corn issa. a de 
Terceiridade genuinaJ Veremos se hi ou nào outras espécies de 
substitutos. Um Representâmen apenas par Primeiridade somente 
pode ter urn Objeto similar. Assirn, um Signa par Contraste denota 
seu objeto apenas par força de urn contraste, ou Secundidade, entre 
duas quaJidades. Um signa par Primeiridade é uma imagem de seo 
objeto e, em termes mais estritos, s6 pode ser uma idéia. pois deve 
produzir uma idéia Interpretante, e um objeto externe excita uma 
idéia através de uma reaçào sobre o cérebro. Contudo. ern termes 
mais estritos ainda, mesme uma idéia. exceto no sentido de uma 
possibilidade, ou primeiridade. nâo pode ser um icone. Uma 
simples possibi1idade é um icone puramente par força de sua 
qualidade, e seu objeto sO pode ser uma Primeiridade. Mas. um 
signa pode ser icônico. isto é, pode representar .seu objeto 
principalmente através de sua similaridade, nào importa quai seja 
seu modo de ser. Se o que se quer é um substantiva. um 
representâmen icônico pode ser denominado de. hipoicone. 
Quatquer imagem material, coma uma pintura, é grandemente 
convencional em seu modo de representaÇào, porém em si mesma. 

m legenda ou rOrulo, pode ser denominada hipoicone. 
277. Os hipoicones, grosso modo, padern ser divididos de 

cardo corn o modo de Primeiridade de que participem. Os que 
articipam das qualidades simples, ou Primeira Primeiridade, sào 
nagens; os que representam as relaçôes. principalmente as 
adicas. -ou as que sào assim consideradas, das partes de uma coisa 

através de rëîaçires an<ilogaS' ·em suas prOprias partes, sào 
diagramas; os que representam o carâter representative de um 

'l'èpresentâmen através da representaçào de um paralelismo corn 
alguma outra coisa, sào metdfnra'W 

L 2 78. A ûnica maneTr'â de comunicar diretamente uma idéia é 
atr vés de um Icone; e to o mé e comumca ao m 1reta de 
um a de ender, para ser esta e ecido. o usa e um 
~Dai segue·se que o a asserçào deve conter um Icone oü:. 
conjunto de icones, ou entào deve conter signas cujo significado sO 
seja explicâvel por icones. A idéia significada par um conjunto de 
icones (ou o equivalente a um conjunto de icones) contido numa 
asserçào pode ser denominada de predicado da asserçào. 

279. Voltando-nos agora para a evidência retOrica, é fato 
comum a existência de representaçôes tais coma os icones. Toda 
quando (par mais convcncional que seja scu métodoJ é essencial-
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mente uma rcprescnt~J.Çào d~ssa cspCcie.- Também o e toda 
diagrama, ainda que mio haja semelbança sensivel alguma entre ele 
e seu objeto, mas apenas uma analogia entre as relaçôes das partes 
de cada um. Sào particularmente merecedores de nota os icones 
cuja semelhança é ajudada par regras convencionais. Assim, uma 
fôrmula algébrica é um icone, tornada tai pelas . regras de 
comutaçâo, associaçâo e distribuiçào dos simbolos. A primeira 
vista, pode parecer uma classificaçào arbitrâria denominar uma 
expressào algébrica de icone; e que ela poderia ser da mesma forma, 
ou corn mais razâo ainda, considerada co mo um signa convencional 

Mas mio é assim, 

se qualquer outra verdade que e~e significa, 
é necessârio, em todos os casas, substituir esse signo por um icone. 
Esta capacidade de revelar verdades insuspeitadas é exatamente 
aquela na quai consiste a utilidade das fOrmulas algébricas, de tal 
modo que o caràter icônico é o que prevalece. 

280. 0 fato de icones da espécie algébrica, embora 
normalmente muito simples, existirem em todas as proposiçôes 
gramaticais comuns é uina das verdades filos6ficas trazidas à luz 
pela !Ogica booleana. Em todas as escritas primitivas, como nos· 
hierOglifos egipcios, hâ icones de um tipo mio I6gico, os ideOgrafos. 
Nas primeiras formas da fa!a houve, provavelmente, grande 
quantidade de elementos de mimetismo. Contudo, em todas as 
lînguas conhecidas, tais representaçôes foram substituidas pelas 
signas auditives convencionais. Estes, no entanto, sâo de tal 
natureza que sô podem ser exp!icados através de icones. Mas, na 
.sintaxe de toda Hngua, existem icones I6gicos do tipo dos que sào 
auxiliados por regras convencionais .. ~ 

281. \As fotggrafias. especialmente as do ti po .. instantâneo ", 
sào muito instrutivas. oois sabemos que, sob certos ~tgs sào 

èxatamente c os objetos que representam. Esta semelhança, 
porem, deve-se ao fato e terem st o pro uzt as em circunstâncias 
tais que foram fisicamente (orçadas a !;;:orresponder ponto por ponta 
a gatureza &Jb esse aspecta. entao~tencem ~ segunda classe d'ôs 
rmsnos. agueles que o sào par conex~a. E oUUO o casa se eu 
supuser que e provavel que as zebras sejam animais obstinados ou, 
par qualquer outra razâo, desagradâveis, porque parecem~ter uma 
semelhança genérica corn as mutas, e estas séio teimosas. Aqui, as 
mutas estao servindo exatamente como um semelhante provâvel da 
zebra. É verdade que supomos que a semelhança tem uma causa 
fiSica na hereditariedade, porém esta afinidade hereditiria é, ela 
mesma, apenas uma inferência oriunda da semelhança entre dois 
animais, e nào ternes (como no caso da fotografia) nenhum 
conhecimento independente sobre as circunstâncias da produçào 
das duas espécies. Outra exempta do usa de uma semelhança é o 
desenho que um artista faz de uma estâtua, de uma composiçào 
pict6rica. de uma. construçâo arquitetônica, m.:. de uma peça de 
decoraçao, através de cuja contemplaçào ele pode assegurar-se se 
aquilo que ele esta propondo seni bonito ·au satisfatério. A questào 
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que ele se colocou é assim respondida quase corn certeza. uma vez 
que se relaciona.à maneira pela quai o prOprio artista seni afetado. 
Verifica-se que o raciocinio dos matemâticos gira fundamentalmen
te em torno do usa de -sêiiïelhaD.ças,qüê sâo os prc)pëfôs· gonzes dos 
portOcs de sua ciência. A utilidade da scmelhança para os mate
mâticos consiste na sugestâo que fazem, de um modo bas tante pre
cisa, de novas aspectas de supostos estados de coisas ... 

282. Muitos diagramas nâo se assemelham, de modo algum, 
corn seus objetos, quanto à ~~rência; a semelhança entre eles 
consiste apenas quanto à relaçâo entre suas partes. Assim, podemos 
indicar a relaçào entre as diferentes espécies de signas através de 
uma chave: 

Signas: indices. 
{

icones, 

Simbolos 

-Jsso é um icone. Mas o Unico aspecto pela quai se assemelha a seu 
obJeto e que a chave, mostra que as classes de icones, lndices e 
s1inbo!os estào relacionadas umas corn as outras e corn a classe 
gerai dos signas. como de fato estào. de um modo gerai. Quando. 
em :iJgebra. escrevemos equaçôes uma sob a outra. numa 
disposiçâo rcgular. particularmente quando usamos tetras seme
lhantcs para coeficientes correspondcntes. a disposiçào obtida é um 
icone. Um cxemplo: 

a 1x + b 1y ; ni 

a2x + bzY ; nz 

Jsso é um icone, pelo fato de fazer com que se assemelhem 
quantidades que mantêm relaçôes anâlogas corn o problema. Corn 
efeito, toda equaçào algébrica. é urn icone, na medida em que 
e.xibe. através de signas algébricos (que em si mesmos nào sào 
icones). as relaçôes das quantidades em questào. 

\ 

Pode-se discutir se todos os icones sào semeJhanças ou nào. 
Por exempJo, se m bëbado é exibido corn o fito de ressaltar. por 

.....,. ~c~o~n~tr~a~s~te~,~as~~ex~c~e~le~n~c~~~~~~~~· ~~~s~so~e§ce~ritâ~m~e~n~te~~u~m~ Icone, mas e e se se tem aqui uma semelhan 
uestao arece re atJvament 

2. iNDICES GENUiNOS E DEGENERADOS 

a. Serna é usualmente reservado para os dicissignos de indice que constituem 
uma subdasse dos indices. 



ICONE, INDICE E SIMBOLO 67 

coisas ou fatos), e seu Interpretante- imediato deve ter o mesmo cae 
niter. Mas, dada que toda individual deve ter caracteres, scgue-se 
que .!;!ID indice ~uino pode conter orna Prjmejridade e poftanto 
~m Icone. camo uma sua parte constituinte. Toda individual é um 

Indice degcnerado de seus· prOprios caracteres. 

284. Subfndices ou Hipossemas sào signas que se tornam tais 
principalmente através da conexào real corn seus objetos. Assim, 
um substantiva pr6prig 11m demonstrativo pessoa!, um pronome 
relative ou a letra que se aplica a um diagrama, denota. a que deno
ta em virtude de uma conexâo real corn seu objeto, mas nenhum 
desses elementos é um indice, dada que nào sào individuais. 

285. Examinemos alguns exemples de indices. Vejo um 
..homem que anda gingando. Issa é uma indjcacag provaye! de gue é 
marinhejro. VeJo um homem de pernas arqueadas usaQdo calça de 
Veludo, bôras e umajaqueta. Estas sào indicaçôes proviveis de que 
é um jéquei ou algo assim. Um quadrante solar ou um relégio 
indicam a hora. Os geômetras colocam tetras em partes diferentes 
de seus diagramas e, a seguir, usam estas tetras para indicar essas 
partes. As tetras sào usadas de modo semelhante par advogados e 
outras. Assim, podemos dizer: Se A e B sào casados e têm um filho 
C, sendo D irmào de A, entào'D é tio de C. Nestecaso, A, B, Ce 
D preenchem as funçôes de pronomes relatives, porém sào mais 
convenientes do que estes, dada que nào requerem uma especial co· 
locaçào de palavras. Uma batida na porta é um indice .. Tuda a que 
atrai a atençào é indice. Tudp o que nos surpreende é indice. na me· 
Q,ida em gue assjnala a junçào entre duas porçôes de experiëncia. 
AS:sim. um violenta relampago md1ca que a/go consideravel ocor· 
reu. embora nào saibamos exatamente.qual foi o eventa. Espera·se, 
no entantp, que ele se ligue corn alguma outra experiëncia. 

286 ..•. Um barômetro a marcar pressào baixa e ar timide é 
indice de chuva; isto é, supomos que as forças da natureza 
estabelecem uma conexào provivel entre o barômetro que marca 
pressào baixa corn o ar ûmido e a chu va !minente. U rn cata·vento é 
um indice da direçào do venta dada que. em primeiro lugar, ele 
realmente assume a mesma direçào do venta, de modo tai que h3. 
uma conexào real entre ambos, e, em segundo lugar, somas 
constituidos <te •'tai forma que, quanda vernas um cata·vento 
apontando numa certa direçào, nossa atençào é atraida para essa 
direçào e, quanda vernas o cata·vento giranda corn o venta, somas 
forçados, poe' uma lei do espirito, a pensar que essa direçào tem 
uma relaçào corn o venta. A estrela polar é um indice, ou t:m dedo 
indicador, que nos mostra onde fica o Norte. U rn nivel de botha, ou 
um fia de promo, é um indice da direçào vertical. U rn metro de 
madeira, à primeira vista, poderia parecer um icone de um metro, e 
assim seria se pretendesse meramente mostrar um metro da 
maneira mais prOxima possivel de camo um metro pode ser vista e 
considerado. Contudo, o verdadeiro prop6sito de um metro dè 
madeira é o de mostrar um metro de uma maneira mais 
aproximada do que poderia ser avaliado par sua aparência. E isto 
ele o faz em conseqüência de uma acurada comparaçào mecânica 
corn a barra guardada em Paris e que se chama metro. Assim, é 
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uma conexào real que atribui ao metro de madeira seu valor camo 
representâmen. e corn issa ele é, um indice, e niio um mere icone. 

287. o um cocheiro, para atrair a atençào de um 
ze co e ta 1. , esse grito, na 

medida em que é uma palavra significativa, co mo e vera a seguir, é 
algo mais do que um indice; porém, na medida em que se pretende 
que apenas atue sobre o sistema nervoso do ouvinte de modo a 
levâ.~lo a sair do lugar,_ é um indice, dado que se pretende colocâ~Io 
numa conexào real corn o obJeto, que é sua situaçâo relativ~ ao 
\1efcuto qtiê se aproxtma. Suponhamos que dois homens se 
encontrem numa.estrada e que um deles diga ao outra: .. A chaminé 
daquela casa estâ acesa'.'. 0 outra olha à sua volta e vê uma casa 
corn cortinas verdes e varanda e corn uma chaminè da quai sai 
fumaça. Anda algumas milhas e encontra um segundo viajante. 
Cam simplicidade, di2:: .. A chaminé daquela casa esti acesa". "Que 
casa?", pergunta o outra ... Oh. uma casa cam cortinas verdes e 
uma varanda'". responde o simpl6rio ... Onde esti a casa?" pergunta 
o forasteiro. Ele deseja um indice que ligue a informaçào que lhe 
dào cam a casa pretendida. Palavras apenas nào podem fazê·lo. Os 
pronomes demonstrativos "este" e ••aquele .. sào indices. Pois levam 
o ouvinte a usar seus poderes de observaçào, estabelecendo. dessa 
maneira uma conexào real entre sua mente e o objeto; e se o 
pronom.e demonstrativo o faz - sem o quê seu significado nào é 
compreendido - estabelece a conexào desejada; e, portanto. é um 
indiçe. Os pronomes relativos quem e o que requerem uma 
atividade de observaç3.o bastante similar, s6 que no seu casa a 
observaçào tem de ser dirigida para as palavras antecedentes. Os 
advogados usam A. B, C, praticamente, camo pronomes relativos 
bastante efetivos. Para demonstrar quiio efetivoS etes sào, podemos 
observar que. Allen e Greenough, em sua adminivel (embora. na 
ediçào de 18 71, demasiado restrital Gramatica Latina, declaram 
que nenhuma sintaxe concebivel poderia rêmover inteiramente a 
ambigüidade desta frase: "A respondeu a B que ele achava C (seu 
irm:ïo) mais injusto para cam ele mesmo do que para cam seu 
prOprio amigo":- Ora. qualquer advogado diria a mesma coisa corn 
perfeita clareza, usando A, B e C camo pronomes relativos, da 
seguinte forma: 

A respondeu a a que ete (A) achava C (seu (de A) irotâo) 
{8) (de B~ 

(A) (de A) 
mais iniusto para com ete mesmo (8) do que paca corn seu (de 8) prOprio amigo! 

(C) (de C) 

a. New Latin GratniTIQr, p. IJin (ediçâo de 1884). 
1. As gramàtil:as modemas defmem o pronome como a palavra usada em lugar 

do nome. Essa é uma doutrina antiga que, surgida no começo do século XIII, desapa
reœu das graiWi.ûc.as dur.Ulte. varias centcnas de anos. Contudo, a que a subsûtuiu 
nào era muita cla.Ia e, quando irrom.peu uma fUria irracional contra o pensamenta 
medieval, da foi varrida do œminho. Algumas gra.nui.tic.as recentes, como a de Allen 
e Gn:enough. coloca.m as coisas de novo em seu devido lugar. Nâo bâ razâo alguma 
para dizer·se que eu, vds, aguele, este estâo em lugarde nomes; indicam coisas ·do 
modo mais direta pa;sivel" E impossivd e.xprimir aquilo a QU;e uma asserçâo se refere 
èxceta através deum indice. Um pronome é wn indice. Um nome, por outro lado. 
nào lndlca o objeto que denota; e quando um nome é usa.do para mostlar liq,u.i.lo 
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As terminaçëes que, em toda lingua nexionada, estào ligadas a 
palavras "governadas .. por outras palavras, e servem para mostrar 
quai é a palavra governante, através da repetiçào daquilo que, em 
outra parte, é expresse da mesma forma sào igualmente indices da 
mesma espécie dos pronomes relatives. Qualquer trecho de poesia 
latina ilustra este ponta, tai coma a sentença de doze linhas que 
começa por "Jam salis terris". Tanta nessas terminaçôes quanta 
em A, 8, C, o ato de chamar a atençào para o objeto certo depende 
de uma semelhança. Contudo. isto nâo as torna icones, de algum 
modo importante, pois n:lo tem conseqüência alguma o modo pela 
quai sào redigidas as letras A, BeC ou quais sejam as terminaçôes. 
A circunstância importante nào é que uma ocorrência da letra A 
seja igual a uma ocorrência anterior, porém sim o fato de que lzd 
uma compreensào de que /etras /guais represemam a mesma 
coisa, e isto atua como uma força que chama a atençào de uma 
ocorrência de A para uma ocorrência prévia. U rn pronome 
possessivo é um indice sob dois aspectas: primeiramente, indica o 
possuidor e. em segundo lugar, tem uma modificaçào que 
sintaticamente leva a atençâo para a palavra que denota a coisa 
possuida. 

288. Alguns indices sâo instruçèes mais ou menas detalhadas 
daquilo que o ouvinte precisa fazer a fim de pôr-se em conexâo 
experiencial direta ou de outra tipo. corn a coisa significada. Assim, 
a Guarda Costeira divulga "Avisos aos Navegantes" dando latitude -
e longitude, quatro ou cifico posiçàes de objetos importantes, etc. e 
dizendo hd um rochedo. ou um banco de areia. ou uma b6ia. ou 
barco·farol. Embora existam outras elementos nessa~ instruçàes na 
essência sâo indices. 

289. Junto corn ta.!s instruçèes !ndiciais sobre o que fazer 
para encontrar o objeto signi!icado, deveriam ser classificados 
aqueles pronomes que seria mis!er denominar pronomes se/etiws 
(ou quantificadores) porque informam o ouvinte sobre coma deve 
ele escolher um dos objetos pretendidos, porém que os gramaticos 
designam. de um modo bastante indelinido. de pronomes in
definidos. Duas espécies destes pronorr.es sào particularmente 
importantes na I6gica. os se/etil'os wiiJ•ersais, tais camo qui1•is, 
quilibel, quisquam, ul/us, nul/us, nemo, quisque. UlerqlU.!! e para 
n6s qua/quer, cada, todos, nenlwm, nem um, qua/quer que, quem 
quer que, cada qua/, qua/quer um, ninguëm. Isto significa que o 
ouvinte é livre para escolher qualquer dos ca"ios que preferir dentro 
dos limites expressos ou compreendidos, e a asserçào pretende ser 
adequada a esse casa. A outra cspécie importante na JOgica consiste 
nas part(culas se/etims, quis, qulspiam. nesâo quis. uliquis. 
quidam, e para nôs algum, a/go, a/guém, uma, uma certa, este ou 
aquele, o adequado, um. 

sobre o que se fala. confia-se na experiência do ouvinte para compensar a mcapacida
de do nome de fazer aquilo que o prononome realiza de imediato. Assim, um nome ê 
um substituto imperfeito de um pronome. Os nomes tambi:m servem para ajudar os 
verbos. Um pronome deveria ser definido co mo uma pa/aa·ra que pode indlcar qlllli
quer coisa corn a qua/ a primeira e segunda pessoas ttwtlltlm cmu•.nh•s n•ais ade
quadas. a/ravés do alo de cha mar a alellÇào da segunda Pf.'Ssoa para issa. Allen e 
Greenough dizem que "os pro nomes lndicam alguma pessoa ou coi."<l ~rn a.'i nomc.tr 
ou descrever" (p. 128, ediçào de 1884). lsto ê correto- corûonavelmente correto: 
s6 que parece melhor dizer o que os pronomesfa:em, e nào apena.'> o que nào fa1cm. 
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Associadas aas pronomes acima hâ expressôes coma todos 
menos um; um ou dois; uns poucos; quase todos; um ûm, um 
nào, etc. Cam os pronomes é precisa classificar os advérbios de 
lugar e tempo. etc. 

Nào muito distintas destas sâo o primeiro, o Ultimo, o 
sétimo, dols terças de, millzares de, etc. 

290. Outras palavras indiciais sào as preposiçôes, e as frases 
preposicionadas camo .. à direita (ou esquerda) de". Direita e 
esquerda nà.o padern_ ser distinguidas par uma descriçào gerai 
qualquer. Outras preposiçôes significam relaçëes que talvez possam 
ser descritas; porém quando se referem, camo o fazem mais 
freqüentemente do que se pensa, a uma situaçâo relativa à 
localizaçào e atitude observada, ou que se supôe ser experimental~ 
mente conhecida. do locutor relativamente à localizaçâo e atitude do 
ouvinte, ne~te casa o elemento indicial é o elemento predominante~ 

291. Icones e indices nada afirmam. Se um icone pudesse ser 
interpretado por uma sentença, tai sentença deveria estar num 
.. modo potenciaf', isto é, ela simplesmente diria .. Suponhamos que 
uma figura tem três lados", etc. Fosse um indice assim 
interpretado, o modo deveria ser imperative ou exclamatOrio, co mo 
em "Othe lâ!" ou .. Cuidado!" Mas, a espéc1e de signos que 
passamos a considerar acbam-se, por natureza, no modo .. indicati
ve" ou,. como d~veria ser cbamado, no modo dec/arativoJ. Sem 
.dti.vida podem eles servir para a expressào de qualquer outro modo, 
pois podemos dizer que as asserçôes sào duvidosas~ ou simples in
terrogaçôes, ou requisitos imperativos.l 

2. Se um 16gico tivesse de elabozar uma Ungua de novo - o que, na verdade. 
ele qUase tem de fazer- natural.mente iria dizer: Necessitarei de preposiçôes para ex
pressac as relaçôes temporais de anles, depols e ao mesnw lempo que, necessitarei de 
preposiçôes para expressar as relaçOes espaciais de adjaância, inclusào,juslaposl
çdo, ao a/eance de, prdxinw de, dislanle de, à direila de, acima de, abaixo de, an
tes de, atrds de, e nccessitarei de preposiçôes para expressar movimentos na direçào 
de ou a partir destas situaçôe:s. Quanto ao resto, metaforas sào suficientes. Sô se eu 
pretcnder que minha lingua seja usada por pessoas que tenham um grande acidente 
geogi'â.fico relacionado da mesma fonna com todas elas, como uma cordüheira, o 
mar, um grande rio, e que seni desejivel dispor de proposiçôes que signHiquem situa
çôes relativas a esse fato. como alravés, na dlreçdo do mar, etc. Mas, quando exa
minamos linguas rea.is, e como se elas tivessem preenchido com gestas o lugar de 
muitas destas distinçôes. Os egipcios nào tinham preposiçâo alguma. nem demonstra
tive, que.fizessem qualquer referência direta ao Nilo. No entanto, os esquimOs, tâo 
envolvidœ em suas peles de ur.;o, têm demonstraûvos que estabelecem distinçào en· 
tre na direçdo da rerra, na direçdo do mar, none, sul, /esre e oesle. 

' Examinando. porém, os casas ou preposiçôes de qualquer Iingua real, descobri· 
mos que elas se apresentam como um conjunta aleat6rio. 

3. A nomenclatwa da gram3.tica, como a da 16gica, deriva principalmente de um 
latim tardio. com as palavms sendo transpostas do grego, o preflxo latina traduzindo 
o preruo grego e a raiz latina, a raiz grega. Contudo. enquanto as palavras da IOgka 
·foram escolhidas com enfadonho cuidado, os gramâ.ticos foram excessivamente des· 
ruidados. e nenhum mais do que Prisciano. A palavra indlcarivo e uma das criaçôes 
de Prisciano.. Corn toda evidència, ela pretendia traduzir o termo de Arist6re. 
les ànO~ClJ)Tmfl. Contudo. a palavn equivale exatamente a dec/aralivo, tanta 
na significaçào quanta em relaçào às regras de transposiçào: de, tomando o Iugar 
de cino como e. usual nessa'> formaçôes artificiais (demonstraçào 
por ànMe~LÇ , etc.) e c/arare represent:.ndo ipaWew. tarnar claro. A razào 
talvez. de Prisciano nâo haver escolhido a palavra dec/araliuus foi que Apuleio (cf. 
Geschichle der Logik,I, 581, de Prantl), grande autaridade em palavras, usou-a com 
um sentido algo diverso. 
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3. A NATUREZA DOS SiMBOLOS 

292. !lm Sfmholo é um Representâmen cujo carâter 
re resentativo consiste cxatamcnte cm ser uma regra que dctermi
ern scu Intcrprctantc; 0 as as palavras.. rases, IVfO c outros 
s1gnos convcnciOnats sào Simbolos. Falamos cm cscrcvcr ou pro
nunciar a palavra ··man''. (bornem) mas isso é apenas uma rép/ica. 
ou corporificaçào da pa!avra. qùe é pronunciada ou escrita. A pala
vra. em si mes ma. nào tem existëncia embora tenha um ser real que 
consiste 110 fato q~e os existentes se deverào conforrnar a ela. É, 
uma forma gerai de sucessào de très sons ou representamens de 
sons. que s6 se torna um signa pe!o fato de que um hâbito, ou lei 
adquirida. fani corn que suas réplicas sejam interpretadas como sig
nificando ··man". A palavra e seu significado sào, ambos, regras ge
rais; porém. dos dois. apenas a palavra prescreve a qualidade de 
suas réplicas em si mesmas. A "palavra" e seu .. significado" nào di
ferem em nenhum outra aspecto, a menas que algum sentido espe
cial seja atribuido ao "significado ". 

293. Um Simbolo é uma lei ou regularidade do futuro 
indefinido. Seu Interpretante deve obedecer à mesma descriçào, e o 
mesmo deve acontecer corn o Objeto imediato completo, ou 
significado4. Contudo, uma lei· necessariamente go v erna. ou .. estâ 
corporificada em" individuais, e prescreve algumas de suas 
qua!idades. Conseqtientemente. um constituinte de um Simbolo 
pode ser um indice. e um outra constituinte pode ser um icone. 
Um homem, que camir.ha com uma cdança. levanta o braço para o 
ar. aponta e diz: ''La esti um balào". 0 braço que aponta é uma 
parte essencial do simbolo, sem a quai este nào veicularia 
informaçào alguma. Mas, se a criança perguntar: "0 que è um 
balào?", e o homem responder: ''É algo como uma grande bolha de 
sabâo ... ete torna a imagem uma parte do simbolo. Assim, embora 
o objeto completa de um simbolo, quer dizer. seu significado, seja 
da natureza de uma lei, deve ele denotar um individual e deve 
significar um caniter. Um simbolo genui11o é um simbolo que tem 
um significado gerai. Hi duas espécies de simbolos degenerados. o 
Sfmbolo Singular. cujo Objeto é um existente individual. e que 
significa apenas aqueles caracteres que aquele individual pode 
conceber: e o Sfmbo/o Abstrato, cujo Objeto ti.nico é um car3.ter. 

294. Embora o Interpretante imedia~o de um indice deva ser 
indice. dada que seu Objeto pode ser o Objeto de um Simbolo 
(Singular) lndividual, o indice pode ter um tai Simbolo camo seu 
lnterpretante indireto. Mesmo urr. Simbolo genuino pode ser seu 
lnterpretante imperfeito. Desse modo. um icone pode ter um indice 
degenerado, ou um Simbolo Abstrato, por Interpretante indireto, e 
um indice ou Simbolo genuino por Interpretante imperfeito. 

295. Um Simbolo é um signa naturalmente adequado a 
declarar que o conjunto de objetos que é denotado por qualquer 

4. Hi d1.1as manciras pelas quais um Simbolo pode ter uma Coisa Existencial 
camo seu Objeto real. Em primeiro Jugar, a coisa pode conformar-se a ele, quer aci· 
dentalmente ou em virtude de ter o Simboloa virtud~ deum hibito que se expande e, 
em segundo lugar, peJo fato de o Simbolo ter um Indice co mo parte de si mesmo. 
Mas o objeto Jmediato deum simbolo w pOile serum SJmbolo. e se êle tJver. cm sûâ 
prOpria natureza. uma outra espêcie de objeto. isto devc ocorrer através de uma série 
sem ji m. 



72 SEMIOTICA 

conjunto de indices que passa, sob certos aspectas, a ele estar 
ligado, é representado par um icone cam ele associado. Para 
mostrar aquilo que esta complicada definiçào significa, tomemos 
coma ·exemple de um simbolo a palavra ··ama''. Associada a esta 
palavra esti uma idéia, que é o icone mental de uma pessoa amando 
uma outra. Devemos entender que "ama .. ocorre numa sentença, 
pois aquilo que ela pacte significar por si mesma, se é que significa 
algo, n3.o interessa aqui. Seja, entào, a sentença_ .. Ezequiel ama 
Hulda ... Assim, Ezequiel e Hulda devem serou conter indices, pois 
~em ind~ces é impossivel designar aquilo sobre o que se estâ 
falando. Uma simples descriçâo qualquer deixaria incerto se etes 
sào ou nâo apenas personagens de uma balada; porém, quer etes o 
sejam ou nào, indices padern designâ-los. Pois bem, o efeito da 
palavra .. ama" é que o par de objetos denotado pela par de indices 
Ezequiel e Hulda é representado pela icone ou imagem que ternas, 
em nossas mentes, de um enamorado e sua amada. 

296. 0 mesmo é igualmente verdadeiro a respeito de toda 
verbo no modo declarative; e, na realidade, de qualquer verbe, pois 
os outras modos sào apenas declaraçôes de um fato Iigeiramente 
diferente daquele que é expresse pela modo declarative. Quanta ao 
substantiva. cansiderando o significado que ele tem na sentença, e 
nâo em si mesino, é ele convenientemente encarado coma parte de 
um simbolo. Assim, a sentença "'toda bornem ama uma mulher" 
equivale a· "'tuda o que for bornem ama algo que é mulher". A qui, 
"tuda o que" é um indice seletivo uni versai, "for bornem" é urn 
simbolo, "ama" é um simbolo, "algo que" é um indice seletivo 
particular, e "é mulher" é um sirnbolo ... 

297. A palavra Simbolo possui tantos significados que seria 
urna ofensa. à lingua, acrescentar-lhe mais um. Creio que a 
significaçào que lhe atribuo, a deum signa convencional, ou de um 
signa que depende de um hâbito (adquirido ou nato)\ nàg é tanta 
um nova significado, mas sim urn retorno ao significado original. 
Etimologicamente, deveria significar uma coisa que corre junto 
corn, tai coma èj.t,6oÀOV (êmbolo) é- uma coisa que corre dentro de 
algo, um ferrolho, e camo napéJ.{3oÀov (paraboium) é uma coisa 
que corre ao lado de, segurança colateral, e camo ''nôfjo'X.ov 
<hipobolum) é, urna cotsa que corre par baixo de, um presente 
antenupcial. Normalrnente se diz que na palavra simbolo é precisa 
entender a "carrer junte corn" no sentido de "conjecturar"; mas, se 
fosse este o casa, deveriamos descobrir que a/gumas vezes, pela 
menas, significaria uma conjectura, significado à. cuja procura em 
vào vasculhariamos a literatura. Os greges, porém, usavam corn 
muita freqüência "Iançar junte .. ( avp.fjéù\Àew ) para significar a 
celebraçào de um contrato ou convençào. Ora, encontramos a 
palavra· simbolo ( oVpf3ciA.ov ) amiUde, desde ceda~ usada para 
significar uma convençào ou contrato. Arist6teles chama o 
substantiva de "simbolo", isto é, um signa convencionata. Em 
grego, fogueira é um "simbolo", isto é, um sinal convencionado; 
um estandarte ou insignia é um .. simbolo", urna senha é um 
"simbolo", um emblema é um. "simbolo"; um credo religioso é 
chamade de "simbola", porque serve camo emblema ou contra· 
·senha; uma entrada de teatro é um "simbolo"; um bilhete ou talào 

a. De lnlerprelalione, II, 16a, 12. 
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qualquer que autorize alguém a receber algo e um "simbolo'', Além 
do mais, qualquer expressao de sentimento era chamada de 
"simbolo". Esses eram os significados principais da palavra na 
lingua original. 0 leitor julgari se bastam para justificar minha 
pretensào de que nâo es!Ou distorcendo seriamente a pa1avra ao 
fazer dela o emprego que proponho. 

298. Qualquer palavra comum\ coma "dar", ''pissara··. 
"casamento", é exemple de simbolo. 0 simbolp é aplicdvel a wdo 
o que possa concretizar a idéia /igada à palavra; em si mesme. 
Îiao Identihca. essas co1sas. Nao nos mostra um p:issaro. nem 
realiza. diante de nessos olhos, uma doaçào ou 1,1m cao;;amento. mas 
supèe que samos capazes de..irnaginar essas coisas. ea elas associar 
a palavra ... 

299. Uma progressào regular de um, dois, três pode ser 
çbservada nas três ordens de signas, icone, indice e Simbolo . .Q. 
le e nào tem conexào dinâmica alguma corn o objeto u • § 
reoresenta: · a o suas qua 1 ades · tC 
asiemelha às do ob'eto e exc1 rn seusa oes ana as n 
P.:ara a ual é uma semelhança. as. na verdade, nào mantém 
conexào cam elas. 0 1 · 'ca onectado c rn se 
objeto; formam. ambos, um par orgâ!!ico, porém a mente 
mferpretante nadâ. tem a ver corn essa conexào. exceto o fato de 
registra-la. depois de ser estabelecida. 0 simbolo estâ conectado...ij 
seu objeto por força da idéia da mente- ue-us -o-s1 o. sem a 
qua essa cgnpyap ao e ma ... 
'" 300. Toda força hs1ca atua entre um par de particulas, uma 

qualquer das quais pode servir camo um indice da outra. Par outra 
lado, veremos que toda operaçào intelectual envolve uma triade de 
simbolo. 

3 0 1. U rn simbolo, camo vi mas, nào pade indicar uma coisa 
particular qualquer: ete denota uma espécie de coisa. É nào apena" 
issa camo tambénl, em si mesma. uma espécie e nào uma caisa 
singular. Pademas escrever a palavra "estrela", parém issa nào faz. 
de quem a escreveu, o criador da palavra. assim coma. se 
apagarmos a palavra, nào a destruimas. A palavra vive na mente 
dos que a usa m. Mes mo que estejam dormindo. ela existe em sua" 
memOrias. Assim. podemos admitir. se houver razào para ao;sim 
proceder. que os universais sào meras palavras, e isto sem dizer. 
camo Ocam supunha,aque na verdade sào individuais. 

302. Os simbolos crescem. Retiram seu ser do desen
volvimento de outras signas, especialmente dos icones, ou de 
signas misturados que compartilham da natureza dos icones e 
simbolos. SO pensamos corn sigr.os. Estes signas mentais sào de 
natureza mista; denominam-se conceitos suas partes-simbolo. Se 
alguém cria um nova simboio, ele o faz por meio de pensamentos 
que envolvem conceitos. Assim. · apenas a partir de outras 
simbolo ue um nova simbolo pode su mne s_vm o um de 
symbolo. Um rn o o. uma vez ex1stmdo, espa!ha-se entre as 
pessoas. No uso ena pr3.tica •. seu significado cresce. Palavras coma 
força, lei, riqueza, casamelllo veiculam-nos significados bem 

a. Cf. Tracta tus Logicae, I. xiv. 
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distintos dos veiculados para nossos antepassados bârbaros. 0 
simbolo pode, camo a esfinge de Emerson, dizer ao bornem: 

De teu olho sou um olhar. 

4. SIGNOa 

303. Qualquer coisa que conduz alguma outra coisa (seu in· 
terpreiante) a referir-se a um objeto ao quai ela mesma se refere 
(seu objeto), de modo idêntico, transformando-se o interpretante, 
por sua vez, em signa, e assim sucessivamente ad in/initum. 

Sem dtivida, uma consciência inteligente deve entrar nessa 
série. Se a série de interpretantes sucessivos vern a ter fim, em 
·virtude desse fato o signa torna-se, pela menas, imperfeito. Se 

consciênC'ia 

e, neste casa, 
dizer que essa consciência 

uma vez que o ato de dizer issa joi seria um 
interpretante dessa idéia. 

304. Um signa é um icone, um indice ou um sfmbo/o. Um 
icone è um, signa que possuiria o caniter que o torna significante, 
mesmo que seu objeto nào existisse, tal coma um risee feito a I<ipis 
representando uma linha geométrica. Um indice é um signa que de 
repente perderia seu car.iter que o torna um signa se seu objeto 
fosse removido, mas que niio perderia esse caniter se ncio bouvesse 
interpretante. Tal é, por exempÎo, o caso de um molde corn um 
buraco de baia coma signa de um tiro, pois sem o tiro nào teria 
bavido buraca; porém, nele existe um buraco, quer iënba alguém 
ou niia a capacidade de atribui-lo a um tiro. Um slmbolo é um sig
no que perderia o carâter que o torna um signa se mio bouvesse um 
interpretante. Tal é o casa de qualquer elocuçào de discurso que sig
nifica 'aquilo que significa apenas por força de compr:::eender-se que 
possui essa significaçâor 

5. iNDICE• 

305. Um signa, ou representaçào, que se refere a seu objeto 
nào tanta em, virtude de uma similaridade ou analogia qualquer 
cam ele, nem pela fato de estar associado a caracteres gerais que 
esse ob jeta acontece ter, mais sim par estar numa conexcio dinâmica 
(espacial inclusive) tanta cam o objeto individual, par um lado, 
quanta, par outra lado, corn os sentidos ou a meméria da pessoa a 
quem serve de signa. 

Nenbuma questâo de fato pode ser asseverada sem o usa de 
algum signa que sirva camo indice. Se A diz a 8 "H<i um 
incêndio", 8 perguntarâ .. Onde?" A partir do que, A vê-se forçado 
a recorref a um indice, mesmo que ele esteja fazenda referência a 
um Iugar qualquer do universo real, passade e future. Caso 

a. Di~tionary of Philosophy & Psycho/ogy. vol. 2. p. 527. 
b. lb1d •• vol. 1. pp. 531·2. 
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contrario. ele apenas teria dito que existe uma idéia camo a de fogo, 
que nào veicularia informaçào aigu ma porquanto, a menas que j;i 
fosse conhecida, a palavra "fogo" seria ininteligivel. Se A aponta o 
dedo na direçào do fogo, seu dedo esta dinamicamente conectado ao 
fogo, tal coma se um alarma contra fogo auto-ativante o tivesse 
'voltado nessa direçào, ao mesmo tempo em que também força o 
olhar de B a virar-se nessa direçào, sua atençào a debruçar-se sobre 
o fato, e sua compreensào a reconhecer que sua pergunta esta sendo 
respondida. Se a resposta de A for "A cerca de niil metros daqui ... 
a palavra "aqui" é um indice. pois tem exatamente a mesma força 
que teria se ele bouvesse apontado energicamente para o ch:io entre 
ele e B. Além disso. a palavra "metro''. emba ra represente um 
objeta de uma classe gerai, indiretamente é indicial, pasto que as 
.barras de um metro sào, em si mesmas, signa de um padrào, e issa 
nào porque. possuam qualidades similares, pois todas as 
propriedades pertinentes de uma barra pequena sào, tanta quanta 
podemos perceber, as mesmas de uma barra grande, mas sim 
porque cada uma delas. foi concreta ou virtualmente, acertada corn 
o protôtipo e sujeita a certas operaçôes dinâmicas, enquanto que a 
compu.lsào associativa traz à nossa mente. quando vernas uma 
delas, vicias experiências, e leva· nos a encari·las camo relacionadas 
a. algo de extensàa fixa, ainda que possamos nào ter refletido sobre 
o fato de que o padrào è uma barra material. Tais consideraçôes 
poderiam induzir o leitor a super que os indices se referem 
exclusivamente a objetos da experiência, e que nào haveria usa 
algum para etes na matemoitica pura, que lida, coma o faz. corn 
criaçôes ideais, sem se preocupar corn o fato de elas serem ou nào 
concretizadas em. algum memento. Contudo, as construçôes 
imagimirias do matemoitico, e mesmo os sonhos, aproximam·se da 
realidade ao ponta de disporem de um certo grau de fixidez, em 
conseqüência do que padern ser reconhecidas e identificadas camo 
individuais. Em resuma, hoi ama forma degenerada de observaçào 
que é dirigida. para as criaçôes de nossas mentes - usando a 
palavra observaçào em seu sentido pleno camo implicando algum 
grau d"e fixidez e de quase-realidade no objeta corn o quai procura 
confarmar·se. Assim. vernas que os indices sao absolutamente 
indispensoiveis na matemitica; e até que esta verdade fosse 
compreendida, fracassaram todos os esforços no sentido de reduzir 
a. normas a !Ogica das relaçôes trioidicas e relaç6es superiores, 
enquanto que, tào logo foi apreendida, resolveu-se o problema. 
Letras comuns da ilgebra que nào apresentam peculariedade 
alguma sào indices. Também o sào as tetras A, B, C, etc. ligadas a 
uma figura geométrica Advogados e outras pessoas que precisam 
enunciar corn precisào um casa complicado recorrem às Jetras para 
distinguir individuais. As letras assim usadas nào passam de 
simples pronomes relatives melhorados. Assim. enquanto 
pronomes demonstratives e pessoais sào. tal camo sào 
costumeiramente empregados. "indices genuinos", os pronomes 
relatives sào "indices degenerados", pois embora possam, acidental 
e indiretamente, referir,;se a coisas existentes. referem-se diretamen
te, e é tuda ao que precisam referir·se. a. imagens na mente que 
foram previamente criadas pelas palavras. 

306. Os indices padern distinguir·se de outros signas, ou 
representaçôes, par trés traças caracteristicas: primeiro, nào tëm 
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nenhuma ~emelhança signilicante corn seus objetos; segundo. 
referem-se a individuais, unidades singulares. coleçàes singulares de 
unidades ou a continuos singulares; terceira. dirigem a atençào para 
seus objetos através de uma compulsào cega. Mas seria dificil, 
senào impossivel. citar coma exemple um indice absolutamente 
puro. ou encontrar um signa qualquer absolutamente desprovido da 
qualidade indicial. Psicologicamente. a açào dos indices depende de 
uma associaçào par contigüidade, e nào de uma associaçào par 
semelhança ou de operaçàes intelectuais. Consulte 1.558. 

6. SÎMBOLOa 

307. Um Signo (q.V.) se constitui em signo simp!esmente ou 
principalmente pela fato de ser usado e compreendido camo tai, 
quer seja o hâbito natural ou convencional, e sem se levar em con
sideraçào os motivas que originariamente orientaram sua sele
çào. I;Up.f3oÀou é usado vârias vezes por Aristôteles, neste senti
do, em Peri hermeneias, no Sophistici Elenchi e em outras textos. 

308. THEMAb: Palavra proposta em 1635 por Burgersdicius 
(Burgersdyk) em sua Log ica (!.. ii.. §') para ··quod mtellectui 
,cognoscendum proponi po test" cantuda. o que ele parece significar 
é aquilo que par vezes Arist6teles vagamente exprime par X&yoç, o 
objeto imediato de um pensamento, um significado. 

É da natureza de um signa, e particularmente de ·um signa 
que se torna significante par uma caracteristica que reside no fato 
de que seni interpretado coma signa. Sem dUvida. nada é signa a 
!!lenos que seja interpretado camo signa; mas a carâctenstica que""U 
faz ser interpretado camo relenndo-se aSeu objeto pade ser tai que 
pertença a ele independentemente de seu objeto e apesar de seu ob
jeta nunca ter existido, ou pode estar nUma relaçào tai corn seu ob
jeta que ele a teria da mesma forma quer fosse interpretado camo 
signa ou nào. No en tanta, o the ma de Burgersdicius parece serum 
signa que, tai camo uma palavra, esta ligado a seu objeto par uma 
convençào de que deve ser assim entendido, ou entào par um ins
tinto natural ou por um ato intelectual que o toma camo um repre
sentative de seu objeto, sem que necessariamente ocorra uma açào 
qualquer que poderia estabelecer uma conexào fatual entre signa e 
objeto. Se era esse o significada de Burgersdicius, seu thema é a 
mesma coisa que o presente autor denomina de .. simbolo" (Cf. 
Signo). 

a. Ibid., vol. 2, p. 640. 
b~ Ibid., vol. 2, p. 691-2. 



!5. IProposüçoes 

1. AS CARACTERISTICAS DOS DICISSIGNOS 

309. Das très classes da (terceira) tricotomia dos repre
sentaniens - os signas simples ou substitutives, ou sumissignos 
(remas); os signas duplos ou informatives, quase-proposi
çôes ou dicissignos; os signas triplas ou racionalmente. persua
sives, ou argumentas ou suadisslgnos - aquela cuja natu
reza é, sob tados os aspectas, a mais racil de compreender se é a 
segunda, a das quase-proposiçëes, apesar de a questâo sobre a 
natureza essencial do "juizo" ser, hoje, a mais contestada de todas 
as quest6es da !Ogica. A verdade é que rodas essas classes sào de 
natureza bastante intrincada; contudo, o problema atual é 
desnecessariamente complicado pela fato de a atençào da maioria 
dos légicos, ao invés de es tender-se iis proposiçàes em gerai, limita· 
se aas "juizos" ou atos. de aceitaçâo mental de proposiçôes, o que 
envolve nâo a penas~ caracteres, além dps das proposiçôes em gerai 
- caracteres necessârios para diferencii-las coma proposiçôes de 
uma espécie particular -, mas que envolve ainda, além da pr6pria 
proposiçào mental, o ato peculiar do assentimento. 0 problema jâ. é 
bastante dificil quando apenas procuramos analisar a natureza 
essencial do Dicissigno em gerai. isto é. o ti e si no ue veicul 
informaçào.~m cohltâPOsiçào ao signa (tai camo o icone do quai 
se pode derivar mformacao 1 

310. A prova caracteristica mais à. mào que mostra se um 
signa é um Dicissigno ou nào, é que um Dicissigno ou é 
verdadeiro, ou falso, nào fornecendo, contudo, as razôes de ser 
desta ou daquela maneira. Isto mostra que um Dicissigno deve 
professar referência ou relata a algo camo tenda um ser real 

1. Explicar o juizo em termes da "proposiçào" é explici-Jo par aqu1lo que é es· 
sencialmente inteligivel. Explicar a proposiçâo em termes do "juizo .. é explicar aquilo 
que é inteligivel par si sà em termes de um ato psiquico, que é o mais obscuro dos 
fenômenos ou fatos~ 
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independentemente de sua representaçào coma tale, mais, que esta 
referência ou relaçào mio deve ser apresentada camo · sendo 
racional, mas sim surgir camo uma Secundidade cega. 

· de 
ser uma 

paré rn, neste casa, a surgi ria co mo· racional. 
Par conseguinte, um Dicissigno necessariamente representa a si 
mesmo coma sendo um Ïndice genuino e nada mais. Neste ponta, 
deixemos de lado todas as outras consideraçôes e vejamos que 
espécie de signa um signa deve ser para que, de qualquer forma, 
re-presente a si mesmo camo sendo um indice genuino de seu 
Objeto. e nada além disso. Substituindo ''representa coma sendo" 
par uma interpretaçào mais clara. o enunciado que se apresenta é 
que o Interpretante ~o Dicissigno representa _uma identidade- do 
Dicis§ia_no corn l,!_m Indice genuino do Obleto real do Dicissig_Qo. 
Ou seja. o lnterpretante representa uma relaçào existencial real ou 
SecundiOacfe genuina, tai camo ela subsiste entre o Dicissignoê seu 
Obj"ëtû real. Mas. o lnterpretante de um Signa nào pode representar 
Objeto algum além daquele do prOprio Signa. Donde, esta mesma 
relaçào existencial deve serum Objeto do Dicissigno. se este possui 
algum Objeto real. Esta relaçào existencial representada, sendo um 
Objeto do Dicissigno. faz desse Objeto real, que é correlato desta 
relaçào. também um Objeto do Dicissigno. 

31 1. Este Ultimo Objeto pode ser identificado coma Objeto 
Primdrio. denominando-se o outra Objeto SecunddrilJ. 0 
Dicissigno. na medida em que ë o relata da relaçào existencial que ë 
o Objeto Secundârio do Dicissigno, pode, evidentemente, nào ser a 
Dicissigno toda. É. simultaneamente uma parte do Objeto e uma 
parte do lmerpretante do Dicissigno. Dada que o _Dicissigno é 
representado em seu lnterpretante camo sendo um Indice de um 
complexa enquanto tai, deve ser representado nesse mesmo 
Interpretante camo sendo composta par duas partes. que 
correspondem respectivamente a seu Objeto e a si mesmo (o 
Dicissigno). lsto é, a fim de compreender o Dicissigno. é precisa 
considerâ-lo camo composta par duas partes dessa ordem, quer 
seja ele, em si mesmo. composta ou nào. É dificil ver camo issa 
pode assim ser, a menas que ele realmente tenha essas duas partes; 
contudo. issa talvez seja possivel. Consideremos separadamente 
estas duas partes representadas. A parte que é repres~ntada para 
representar o Objeto Primârio •. uma vez que o Dicissigno é 
representado coma sendo um Indice de seu Objeto. deve ser 
representada coma um indice, ou coma algum representàmen de 
um indice, do Objeto Prim3.rio. A parte que é representada para 
representar uma parte do Dicissigno é representada ao mesmo 
tempo camo parte do lnterpretante. e parte do Objeto. Deve, 
portanto. ser representada camo uma tai espécie de Representàmen 
(ou representar tai espéciel. assim camo o mesmo deve ter seu 
Objeto e seu Interpretante. Ora. um Simbolo nào pode nem mesmo 
ter a si prOprio camo seu Objeto. pois é uma lei governando seu 
Objcto. Par exe~plo, se eu disser '"Esta proposiçcio veicula 
informaçào sobre si mesma ·• ou '"Seja o termo 'esfinge' um termo 
gerai que denote tuda da natureza deum simbolo que for aplicâvel 
a cada 'esfinge' e a nada mais", estarei dizendo um puro nonsense. 
Um Representâmen medeia entre seu lnterpretante e seu Objeto. e 
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aquilo que nào pode ser o Objeto do Repre.sentâmen nào pode ser 
Objeto do lnterpretante. Donde, a fortiori. é impossivel que um 
Simbolo tenha seu Objeto coma seu Interpretante. Um indice pode 
muito hem iepresentar a. si mesmo. Assim. toda nUmero tem um 
duplo e. conseqüentemente, a coleçào completa dos nUmeros pares 
é !lm indice da coleçào comp:eta dos nUmeros. e portante esta 
coleçào de nUmeros pares contém U!Jl indice de si mesmo. 
Contudo. é impossivel para um Indice ser seu prOprio 
lnterpretante. dada que um indice nào é mais que uma existència 
individual numa Secundidade corn alguma coisa; e sô se tanta um 
indice ao ser capaz de ser representado par algum Representâmèn, 
coma estando naqueta relaçào. Se esse Interpretante pudesse ser ete 
mesmo. nào haveria diferença alguma entre um indice e um 
Segundo. Um icone. entreranta é estritamente uma possibilidade 
envolvendo uma possibilida · a ossibilidade de ele sër 
---e:~êirta o coma uma ossibilidade da 

ssibihda e E · o de e resen -en: 
b'eto. Consequentemente. 

aquele const no representado no 
Interpretante camo sendo uma parte do Objeto. deve ser 

(---r-ettresentado par um icone ou par um Representâmen de um 
icofle._-0-Dicissigno. ta: coœo deve ser compreendido a fim de ser 
compreendfdO. em gerai. deve, conter- aquelas d.uas partes. Mas o 
Dicissigno é representado camo sendo um Indice do Objeto. 
naquilo em que este Ultimo envolve a~go que corresponde aquela'i 
partes: e é esta a Secundidade da quai o Dicissigno é representado 
camo sendo seu indice. Do!lde, o Dicissigno deve exibir uma 
conexào entre essas partes dele mesmo. e deve representar essa 
conexào camo correspondendo a uma co!lexào no objeto entre o 
Objeto Primeiro Secundârio (i.e., o objeto primei!'"o na medida em 
que é diâdico em sua estrutura) e a Primeiridade (ou qualidade do 
objeto primeiro) indicada pela parte {do Objeto Primeiro 
Secundârio) correspondente ao Dic!ssigno. 1 

312. Concluîmos, entào. que, se cor..seguissemos abrir nosso 
caminho através do labirinto dessas abstraçàes, um lliici:-.signoJ 
definido C<?lllO um Representâmen cujo lnte!'pretante o representa 
camo um Indice. de seu Objeto. deve ter ao; segumte:s camctcristica-;: 

Pnme:ra: A hm de ser compreendiéo. deve ~er considerado 
---~""L'tendo duas partes. Destas, uma. que pode ser c:IIamada de 

Sujelto é ou representa pm indice de .,rn Segundo cxh.tente 
in e ndentemente de ser!.! re..o;;entado. en uant u a ou tm. c ue 

~ c é ou re resenta um Icone de uma 
Pfimeiridade (ou qua 1 • ou essência); Segunda: Es~s duas 
partes devem ser representadas C0!110 conectadas; e de uma tai 
forma que, se o Dicissigno tiver aigU!!! Obje!o. ete (o Dici.\signo) 
deve serum indice de uma Secundidade quc.subsiste entre o Objcto 
Real representado numa parte representada do Dici-;signo a ~er 
indicado e uma Primeiridade represeP.tada !la outra parte 
representada do Dicissigno a ser lconiZ.ado. 

313. Examinemos agora se estas conclusàes. ~U!!to coœ a 
hip6tese de que p!'oceder..!, mantêm-se vâ:idas em relaçào a todos os 
signas que pro!'e~sam veicular informaçào sem fornece( dbso 
nenhuma persuasà:o raCilinal: e se. do mesmo modo. ela'> nào se. 
sustenta~ em relaçào a todos os signos que nào veiculam 



80 SEM!OT!CA 

informaçao. assim camo todos aqueles que fornccem evidência da 
verdade de sua informaçào, ou razèes para ncla acrediLar. Se nossa 
an8.Iise suportar estas verificaçàes podemos inferir que a definiçâo 
de Dicissigno em que, considera·se, encontra.sustentaculo, pela me
nos dentro da esfera dos signas, é presumivelmente sélida para 
além dessa esfera. 

314. Nossa definiçào impede. um Icone de ser· um Dici~signo .. 
uma vez que o lnterpretante préprio de um icone nào pode. 
repreSenti-lo coma sendo um indice. sendo o lndice essencialmente 
mais complicado do que- o icone. Em conseqüência do que. nào 
deveria haver signas informativos entre os icones. De fato, 
verificamos que os icones padern ser do maior auxilio na obtençào 
de informaçào ..- em geometria. par exemplo - porém ainda 
assim é verdade que um icone nào pode. par si mesmo. vejcular 
jufonnaçâo. uma vef gue ;.;eu ObJeto é tudo aguilo que é 
serùeJhante ao Icone, e é seu Ob jeta na medida em que é ::,emet hante 
~------~ 

2. SUJEITOS E PREOICAOOS 

315, Toda proposiçào é um Sjmbn!o jnfnrmatiyn No:-.:-,a<, 
conclu:-.ôes: nào impedem os Dicissignos_de~m Simbolos: mas 
principiemos par examinar sc nossa definiçào e conclu:-.ôes aplicam
se ou nào às proposiçôes ordinâriac,;. Camo ponta de referëncia. 
fixèmos a prop"osiçào "Tully tem uma verruga no nariz". 1:-.so é 
uma proposiçào quer seja verdadeira ou nào, quer alguém a afirme 
ou nào e quer alguém concorde corn ela ou nào. U rn ato de 
a\serçào prc:-.supàc que. formulando-se uma proposiçJ.o. uma 
pe:-.:-.oa realize um ato que a torna passive! de sofrer as penalidades 
da Ici social (ou. de qualquer forma. as da lei moral) no ca-;o de:-.se 
ato nào ser verdadeiro. a menas que essa pe..<.;:-.oa tenha uma 
justificativa definida e :-.uficiente: e. um ato de assentimento é um 
ato da mente através do quai a pessoa se esforça por imprimir 
:-.ubrc sua disposiçào os signifïcados da proposiçào. de. modo que ela 
govcrnc sua conduta, incluindo o pensamento subjacente a conduta. 
scndo que este hâbito esti scmpre em disponibilidade para Ser 
rompido ca\O surjam razàes para que assim ~e faça. Ora. realizando 
qualqucr de:-.ses atos. a proposiçào e. reconhecida coma proposiçào 
quer o ato :-.eja realizado ou nào. Tampouco pode uma objeçào 
s6Iida aliccrçar-se no falo de que uma proposiçào é ~empre 
comprccndida coma algo que poderia ser asseverado e assentido 2~ 
Poi:-. no~sa definiçào do Dicissigno mais do que rcconhece J. 

venladc de que ao fazer e:-.sa enunciaçào (supondo·:-.e que a 
propo:-.içào seja um Dicissigno) seu lnterpretantc. (isto é. a 
rcprc:-.cntaçào mental. ou o pensamento. que ela tende a determinar) 
rcprc~cnta a proposiçào coma um indice genuino de um Objeto 
Real. indcpcndcnte da reprcsentaçào. Pois um indice envolve a 
existència de :-.eu Objeto. A definiçào (do Dicissigno) acrcscenta que 
este Objcto é uma Secundidade ou falo real. Esta fora de questào 

2. Contudo. !o.C a!guc!m pn:ferir; uma forma de anilise que dê mais importància 
al! fato ind!!>CUllv~l de que uma propo:.içâo e a!go capaz de :.er a\.\everado e a<,.-.entido. 
ruo tc!' ho _mtcnçao de .opor-me a es.'\e propô!.ito. Nào creio que minha anâli!>c ponha 
a dcvHJ.t cnfa.-.e naqUI!o que. corn jiJ5ta razào. poderia pôr~ 
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que isto é verdadeiro quanta às proposJçoes ordimirias "am· 
pliativas'', ou seja, que o que elas pretendem representar é um fa· 
ta. Contudo. em relaçào âs proposiçôes explicativas, e de maneira 
especial em relaçào às definiçôes, surgem dU vida..;. Se uma definiçào 
deve ser compreendida corna algo que introduz o definilllm, de tai 
forma que ela signifique "Seja isto e aquilo - o de.finitum -
signilicando isto e aquilo - a definiçàa:· neste cao,;o trata-se de 
uma proposiçào no modo imperativo e, conseqUentemcnte. nào é 
uma proposiçào. uma vez que uma proposiçào equivale a uma 
sentença no modo indicative. Assim. a deliniçào somente ê uma 
proposiçào se o defiuitum for do prévio conhecimento do 
intérprete. Mas, neste casa, ela estâ claï.lmente veiculando uma 
informaçào quanta ao car<iter desse definilllm. o que é notOrio. 
Tome-.se. porém, uma proposiçào "analitica", isto e. uma 
proposiçâo explicativa, e. para começar, tome-se a fOrmula "A é 
A". Se corn isto se pretende enunciar algo sobre coisas reais. a 
fOrmula é de toda ininteligivel. Deve ser compreendida camo 
significando algo a respeito de simbolos~ nào hâ dU vida que o verbo 
substantiva "é" exprime uma das relaçôes que qualquer coisa 
mantém consigo mesma, tai camo "ama tuda o que po~~a ser 
amado"· Assim compreendida! a fOrmula veicula informaçào sobre 
um simbolo. Um simbolo nào é um ïildividual, é v'ërdidë. Ma..; toda 
informaçào sobre urn stmbolo e mlorînaçào sobre cada uma de 
suas réplicas; e urna, répÎica é estritamente urn individual. Assim. 
que informaçào a proposiçào "A é A·· fornece a respeito desta 
réplica'! A inforrnaçào é a de que, se a réplica for modificada de 
modo a portar o mes mo nome antes dela ede pois dela. neste ca..;o 
o resultado sera uma réplica de uma proposiçào que nunca estani 
em confiito corn fato algurn. Dizer que algo nu11ca estani nào é 
enunciar um fato real, e até que acon-a alguma experiëncia- quer 
seja uma experiência material ou uma experiência imagimiria -. 
que poderia constituir-se numa ocasiào para um conflito com a 
proposiçào em apreço. essa enu.nciaçào, tante quanta sabemos. nào 
representa nenhuma Secundidade concreta. Contudo. assim que 
uma tal ocasiào se apresenta, a. proposiçào relaciona-se cam a 
rép!ica singular que entào ocorre e corn a experiëncia singular. e 
descreve a relaçào entre elas. Observaçôes deste mesme tipo 
aplicam·se a toda proposiçào explicativa. A proposiçào "Toda fënix. 
ao Jevantar-se de suas cinzas, canta o Hino da lndependência" noio 
estar<i. disse podemos estar certos. em connito com qualquer 
experiëncia. Se assim for. ela e perfeitamente verdadeira. "Toda 
triângulo de quatro lados é azul escuro" é necessariamente 
verdadeira. dado que é impossivel que. qualquer expcriência entre 
cm conflito corn , essa afïrmativaa,, No cntanto. ambas as 
proposiçôes nào tëm sentido. lgualmentc sem seni.ido é toda 
proposiçào explicativa que é verdadeira. a mcnos que seja cncarada 
camo uma proposiçào sobre uma certa espécie de simbolo cuja 
réplica realmente ocorre. Se sc admile que "0 homem é. bipcdc" ë 
uma proposiçào explicativa. issa nào signilïca nada a mcnos que 

a. Se se consîdcrar "algum" co mo envolvendo a cxîstência daquilo que cl~ qu.m· 
tifica. neste atso as proposîçôes 1 e 0 de n.'io-cxi!olcntc:. dcvcm !>l!r .tmha:. foii:..L-.: cm 
oposîçào tanta E co mo A serîam verd.Wciras. de modo que todos os unÎ\'CI~Iis. qu~ 
afirmativos ou negatives. !o.<io vcrdadeîros d~lS nào·exi:.tcntc:.. \'cr tamhCm .11-l, 3:!7. 
369. 
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haja uma oca-;iào na quai o nome "bornem'' pos~a ser aplicado. Se 
houver uma tai ocasiào. em relaçào a e.\."ie eventa existencial 
individual. c.liz-~c que o termo .. bipede'' pode sera ele aplicado. lsto 
é. numa oca ... iào na quai a palavra "bipede .. é aplicada. o rcsultado 
nunca cstani cm conflito cam experiência alguma. real ou 
imagimlria. Dcstc modo. toda cspécie de proposiçào ou nào tcm 
:-.cntido nu tcm pur ObjclO uma Sccundidadc concreta. Este é um 
faLo que lodo lciLOr de lïlosofia dcveria ter :-.empre em mente. 
traduzinùu toda propo:-.içâo ahMratamentc. expressa em :-.cu 
signilkado cxato com rcfcrëncia a uma cxpcriência individual. 0 
:-.istcma de gnificos existenciaisa. que é capaz de exprc:-.sar toda 
proposiçào do modo mai:-. analitico que sc dc:-.cjar. expre~sa mua 
a~:-.cn;<io ao ligar concretamcntc uma rcplica individual a folha. 
indivJdual. c tai po~:-.ivel Hg·açào C cxatamcntc aquilo que o 
Intcrprctantc de uma proposiçào reprc~enta antes de enunciar-~e a 
propo~içi!o. 

316. Procedamos agora a uma comparaçâo entre as con
clusôes que derivam da definiçâo abstrata deum Dicissigno com os 
fatos relatives às proposiçôes. A primeira conclus<io é que toda pro
gosjcào contém um S{t~itq e EJL!!.re4,icâdo-: corn o pnffierro re

ÎÎresentando (ou sendril um Indice do Objeto Primeiro, où 
Correlato da relaçào representada. e o ultimo representando (ou 
~._l!!!l...fi;.g11e do Dicissigno. sob algum aspecta. Anœs de 
indagar se toda propos1çao po&.ai essas partes. vejamos se as 
descriçôes que delas foram dadas sào acuradas, quando houver tais 
partes. A proposiÇào ''Cairn mata Abel .. tem dois sujeitos. ··cairn .. 
e ''Abel ... e relaciona-se tanta corn os Objetos reais de um destes 
quanta corn os do outra. Con tuda, tai proposiçào pode ser encarada 
coma relacionando-se primacialmente corn a Diade composta por 
Cairn. coma primeiro membro. e por Abel, coma segundo~ Este 
Pare um objeto individual singular que tem esta relaçào corn Cairn 
e corn Abel. de tai modo que sua existência consiste na existência 
de Cairn e na exi-;tëncia de Abel e em nada mais. 0 Par, embora 
sua existênsia dependa. assim. da existência de Cairn e da existência 
de Abel. é. nào obstante, tâo verdadeiramente existente quanta os 
dois membres o sào separadamente. A Diade nào é- ne
cessariamente o Par. A Diade é um diagrama mental que consiste 
em duas imagens de dois objetos. uma existencialmente conectada 
corn um membro do par. a outra corn o outro; tenda uma, ligada a 
si. camo seu representante, um Simbolo cujo significado é 
.. Primeiro .. e a outra um Simbolo cujo significado é "Segundo". 
Assim. este diagrama. a Diade, representa indices de Cairn e Abel, 
respectivamente; e cam issa. a questao esta de acordo corn nassa 
conclusào. A seguir. consideremos a sujeito da proposiçàa "Toda 
,homem é filho de duas pessoas". lsto supôe um diagrama mental 
de um par intitulado "Primeiro .. e ''Segunda ... tai coma antes (ou, 
melhor. par simbolos a estes equivalentes para esse propOsito 
especial), parém. em vez das duas unidades do Diagrama screm 
diretamente consideradas camo indices de dois existentes in
dividtiai~. o Interpretante do diagrama representa o fato de que, 
se o intérprete da proposiçào em sua totalidade par um ata da 
mente conecta concretamente uma das unidades do diagrama a um 

a. Ver vol. 4. livro Il. 
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homem individual qualquer, havera uma relaçào existente 
conectando a outra unidade a unÏ certo par de individuais cujo 
predicado, se o intérpete da proposiçâo toda conecta um deles 
especialmente corn essa unidade, seni verdadeiro quanta a essa 
Diade individual na ordem. de seus membres. Sem dU vida, isto nào 
·sigrufica que a pessoa que compreende suficientemente o diagrama 
na realidade passe por este elaborado processo de pensamento, mas 
apenas que issa é o que em substância tem de ser feito, completa e 
acuradamente, para compreender-se a proposiçào. 0 grâfico da 
proposiçà.o ajudani a ver que isto é realmente assim. Neste casa, 
coma no anterior, o Sujeito representa a Diade individu~!, da quai a 
proposiçào é o Simbolo, a ser representada por um Indice. Se a 
proposiçâo tem um sujeito abstrato, camo .. Vermelhidào" ou 
"'Justiça", ela pode ser tratada out no estilo dos escol<isticos, camo 
um exponible, isto é, uma proposiçào cuja ccnstruçào real esta 
disfarçada por um tropo gramatical; ou, se isto nào permite a 
interpretaçào verdadeira, a proposiçào discorre sobre um universo 
que compreende uma réplica de cada coleçào de simbolos possiveis, 
algo indefinidos, mas que abrange tuda aquilo que necessita ser 
considerado. Nào podemos dizer "todas que sào pertinentes'\ uma 
vez que coleçâo alguma poderia exaurir os simbolos pertinentes 
possiveis. No casa de uma proposiçào"condiciona/ 3, "Se gear esta 
noite suas rosas morrerào", o significado é que qualquer réplica da 
proposiçào "Esta noite geani", que pode ser verdadeiro, coexiste 
cam uiha réplica verdadeira da proposiçào ~·suas rosas morrerào". 
Isto envolve uma representaçâo de um indice tanta quanta o faz o 
sujeito da proposiçào "Toda rosa morreni". 

317. Passando agora as consideraçôes sobre o predicado, esta 
bastante clara que a Ultima proposiçào, ou qualquer outra co mo ela, 
somente veicula sua significaçào através do ato de excitar na mente 
alguma imagem ou, de certo modo, Ùma fotografia composta de 
imagens, tal camo a Primeiridade significada. Isto, todavia, nào 
ataca de frente a quest:ao, que consiste nào naquilo que nossa 
constituiçào mental faz acontecer, mas sim em camo o predicado 
representa a Primeiridade que ele significa 4. 0 predicado é, 

3. Collliiciol}'ll é a designaçâo certa, e nào hipotética, se é que as regras expostas 
pelo au tor em "Etica da Terminologia FilosOfic:a" devem ser seguidas. 0 significado 
de imoOerucOr; era bastante impreciso entre os gregos, mas parece que nos ûltimos 
tempos a palavra passau aser aplicada a toda proposiçâo composta; assim, Apuleio, 
ao tempo de Nero, emprega, a traduçâo conditiona/is, dizendo: "Propositionum 
igitur, perinde ut ipsarum conclusionum, duae species sunt: altera praedicativa. quae 
etiam simplex est; ut si dicamus, qui regnat, beatus est: altera substitutiva. vel condi
.tionalis, quae etiam composita est; ut si aias: qui regnai, si sapit, beatus est. Substi
tuis enim conditionem, qua, nisi sapiens est, non sit beatus." {Cf. Geschichte der Lo
gik, I, 580, 580 .. Contudo, ji na época de Boécio e de Cassiodoro, isto é, por volta 
de 500 OC, ficou assentado que hypotheJica se aplica a qualquer proposiçào compos
ta, e·'condilionalis a uma proposiçâo que afirma uma Unica coisa caso uma condiçâo 

.estabelecida numa cl.iusula à parte seja preencbida. Tai era o uso desses termos uni· 
versatmente aceito através da ldade Média. Portanto, as hipotéticas deveriam ter sido 
divididas em disjunlivas e copulalivas.·Eram costumeiramente divididas em condi
cionais, disjuntivas e copulativas. Mas, pa verdade, as condicionais sâo apenas um 
tipo especial das disjunlivas. Dizer "Se gear esta noite. suas rosas morrerâo" é o 
mesmo que dizer "Ou mio vai gear, ou. suas :osas morrerâo esta noite.'~ Uma disjun
tiva nào exclui, ao mesmo tempo, a verdade de ambas as alternativas: (Cf. 345/34 7). 

4. 0 termo de Mill, co nota, nà.o é muito precisa. Conota.r significa, propriamen
te. denotar num sentido secund.irio. Assim, "matador" canota uma coisa viva que foi 
morta. Quando os escol<istiros diziam que um adjetivo conotava, queriam dizer que 
ele conotava a abstraçâo designada pelo substantiva abstrato correspondente. Contu· 
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necessariamente, um Sumissigno lcdnico [Remal (o que nem 
sempre é verdadeiro quanta ao sujeito) e enquanto tai. assim coma 
descobririamos através de uma amilise exaustiva do Sumissigno, 
essencialmente significa aquilo que significa representando a si 
mesmo para representar um seu icone. Sem uma anâlise do 
Sumissigno, este- ponta permanece um tanto obscuro. 

318. Chegamos, em-seguida, à questào sobre se todaproposi
çâo te1Î1 um Sujeita e um Predicado. Demonstrou-se, acima, que 
istu é verdadeiro a respeita de uma Condicional, e facilmente se 
percebe que o mesmo acontece cam qualquer Disjuntiva. Mas uma 
Disjuntiva ordinâria tem uma tai construçào que um modo de 
analisâ-la é tào born quanta outra. Ou seja. dizer .. Ou A ou B é 
verdadeiro" pode ser considerado a mesma coisa que dizer "Uma 
réplica de um Simbolo è verdadeira, a quai nào é verdadeira se 
nenhuma réplica de A for verdadeira e nenhuma réplica de B fOr 
verdadeira" ou que "Se uma réplica de A nào é verdadeira, uma 
réplica de B è verdadeira" ou que .. Se uma réplica de B nào é 
verdadeira, uma réplica de A é verdadeira." Todas essas 
enunciaçèes vêm a desembocar num mesmo sentido, tai camo 
"Algum X é Y", "Aigum Y é X" e "Aigo é tanto X quanto Y" 
querem dizer a mesma coisa. Uma perfeita amilise em profundidade 
coloca toda a substância do Dicissigno no Predicado". Uma 
proposiçào copulativa, de um modo ainda mais ôbvio, tem um 
Sujeito e um Predicado. Ela predica a relaçào genuinamente 
Triàdica de Tricoexistència, "P e Q eR coexistem''. Pois dizer que 
tanto A quanto B sào verdadeiros é dizer que algo existe que 
tricoexiste cam réplicas verdadeiras de A e B. Alguns autores de 
16gica têm tamanho vezo ou sào tâo ignorantes que dào camo 
exemplos de proposiçôes sem qualquer sujeito as sentenças latinas 
[ulget e /ucet. Contudo, quem pode deixar de ver que estas 
palavras nào veiculam informaçào aigu ma sem uma referência {que 
normalmente seni lndicial, pois o indice é o meio ambiente comum 
aos interlocutores) às circunstâncias sob as quais se declara que 
ocorre a Primeiridade que elas significam? 

319. A proposiçào deveria ter uma Sintaxe concreta, que é 
representada camo sendo o indice daqueles elementos do fato 
representado que correspondem ao Sujeito e ao Predicado. Isto é 
manifesta em todas as proposiçàes. Desde Abelardo é costume 
fazer des ta Sin taxe uma terceira parte da proposiçào, sob o nome de 
Côpula. A causa histérica do aparecimento desta concepçào no 
século XII foi que, sem dU vida, o latim dessa época nào permitia a 
omissào do verbo est que era habitualmente. embora nào 
invariavelmente, omitido em grego, e mio muito raramente também 
no latim cl<issico. Em muitas linguas nào existe esse verbo. Mas é 
evidente que. nào nos subtraimos à necessidade de uma Sintaxe ao 
considerar a COpula camo uma terceira parte. da proposiçào; e é 

do, o uso comum deum adjetivo nào envolve referência a abstraçào alguma. A pala
vrn significar tem sido o termn técnico nonnal dcsde o séœlo XII, quando John de 
Salisbury (Metalogicus. Il. xx falou de "quod fere in omnium ore celebre est, aliud 
scilicet e.-.se quod appellativa <i.e, adjetivao;) significallt. et aliud es.~ quod nominant. 
Nominantur singularia Ci.e. coisas e fatos individuais existentes) sed universalia (/.e, 
Primeiridadc) signilïcantur. •• Çf. meu lexto de 1 3 de novembro de 186 7 (capitula se
guin te) ao quai eu agora{) 902) poderia acresœntar uma variedade de exemplos em 
apoio ao que è aqui dito a re.o.,peito de cruuuar e significar. 
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mais simples dizer que ela é apenas a forma acidental que a Sintaxe 
pode assumir. 

320. Foi assim suficientemente demonstrado que todâs as 
proposiçôes se conformam à definiçâo do 
corol3.rios extraidos dessa 

dele é, estritamente, uma proposiçâo, 
embora sua sintaxe nâo seja a do discurso e embora o prOprio 
retrato n:ïo apenas representa. porem é um Hipoicone. No entanto, 
o substantiva prOprio se aproxima tanto da natureza de um indice 
que isto deveria bastar para dar idéia de um indice informative .. 
Exemplo melbor é uma fotografia. A mera impressào, em si 
mesma. nào veicula informaçâo alguma. Mas o fato de ela ser 
virtualmente uma secçâo de raios projetados a partir de um objeto 
conhecido sob outra forma, torna-a um Dicissigno. Todo 
Dicissigno, tal camo reconbece o sistema de.Gr3.ficos Existenciais, 
é uma ulterior determinaçào de um signa jâ conbecido do mesmo 
objeto. Talvez esse ponta nâo seja suficientemente evidenciado na 
presente an3.1ise. Deve-se observar que esta conexâo da impressào, 
que é o quase·predicado da fotografia. corn a secçào dos raios, que 
é o quase-sujeito, é a Sintaxe do Dicissigno; etai camo a Sin taxe da 
proposiçâo, é umfato concernente ao Dicissigno considerado camo 
um Primeiro, isto é, em si mesmo, independentemente de ser um 
signa. Assim, toda signa informative envolve um Fato, que é uma 
Sintaxe. Deste modo, torna-se evidente que os Dicissignos lndiciais 
estào igualmente de acordo corn a definiçào e corn os coro13.rios. 

321. Deve-se observar que esta .concordância. em relaçào 
tanto às proposiçôes quanta aas indices informatives, independe de 
serem asseverados ou assentidos. Ora, na an3.1ise até aqui proposta 
tem-se a impressào de que se pensou que se a asserçâo ou, em 
qualquer casa. o assentimenta, fosse omitida. a proposiçào nâo se 
distinguiria de um termo composta gerai - "Um bornem é alto .. , 
reduzir-se-ia entào a "Um bornem alto ... Par conseguinte. torna-se 
importante indagar se a definiçào de urn Dicissigno que aqui se 
verificou ser aplicivel a este (ainda que nâo seja ''julgado") talvez 
nào seja igualmente aplicivel àquele. A resposta, porém, surge em 
seguida. Cornpreender e assimilar totalrnente o simbolo "urn 
bornem alto" nào é, em absoluto, requisito para entendê·lo camo 
relacionando-se. ou professando relacionar-se, corn um Objeto real. 
Seu Interpretante, par conseguinte, nào o representa camo sendo 
um fndice genuino; e assim, a definiçào do Dicissigno nào se lhe 
aplica. É aqui impossivel entrar num exame completa sobre se. a 
anâlise proposta faz justiça à distinçâo entre proposiçàes e 

compelir seu 
argumentas. Contudo, é fâcil de ver que pretende ter ! 

o autor pode 
fazer, no momento, do Dicissigno. Par mais satisfatôria que passa 
parecer em seus pontas principais, nâo é provâvel que, em relaçâo 
aos principios gerais, ela permaneça em pé sem maiores ou 
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menores correçôes. embora possi). parecer que nào seria possivel 
aproximar-se mais da verdade. E duvidoso que ela se aplique a 
todos os tipos de proposiçào. Esta definiçào do Dicissigno leva 
naturalmente a supor-se que um Sumissigno é qualquer 
Re resentâmen cujo lnterpretante representa-a camo um lcQi'ië;""ë· 

r umento ou uadissigno e sentâmcu cujo 
.lnterpretante representa-a camo um Stmbo!O. t.tnr""êXiiirte malS 
acurado encoraja o estudtoso a acreîtar que J.SSO se parece corn a 
verdade, porém na medida em que esse eXame se desenvolve, 
surgem dtividas sobre se essa seria toda a histOria ..• 

3. DICOTOMIAS DAS PROPOSIÇOES 

323. Os Dicissignos lndiciais parecem nào ter variedades 
importantes. porém as proposiçôes sào primacialmente divisiveis, 
em gerai par dicotomia. de v:irias formas. Em primeiro lugar, 
conforme a Moda/idade ou Modo, uma proposiçào é ou de inesse 
(frase -üsada''i1aS Sununulae5) ou modal. Uma proposiçào de inesse 
contempla apena_o; o estado de coisas existente -- isto é. que existe 
no universo !Ogico do discursoa. Uma proposiçào modal considera 
toda uma gama de possibilidades. Conforme afïrme que algo é 
verdadeiro ou falso atraves de toda a gama de possibilidades. ela 
ser.i necessdria ou impossi1•e/. Conforme afirme que algo é 
verdadeiro ou falso dentro da gama de possibilidades (nào incluindo 
ou excluindo expressamente o estado de coisas existente ), ela serâ 
possil•,~t ou ctJillillgeme., (Estes termos procedem todos de BoécioJ 

324. de uma a od er Sin ular, Gera/ 
.,_nu Abstrato. Jt singular se indicar um individual conhecido so 
outra forma. E gerai se descrever coma um individual determinado 
pode ser selecionado. Um sujeito gerai é (tai camo normalmente se 
reconhece) Universal ou Particu/ar (e lndefinido). Œstes très 
Ultimos termos eucontram-se em Apuleio, da época de Nera. Mas 
o presente au tor nào percebeu nenhuma distinçào justificada entre o 
indefinido e o particular). H:i, nos livras. uma doutrina complicada 
quanta ao significado destes termos. considerando-se que alguns 
tipos de universais afirmam a existëncia de seus sujeitos. Ao nào 
proceder assim~ o presente autor toma semelhantes todos os 
universais. Entào, um sujeito Universal é o que ·indica que a 
proposiçiïo se aplica a qualquer individual que hâ' no uni verso ou a 
qualquer que possa haver de uma descriçào gerai sem dizer que. hi 
algum. Um sujeito Particular é o que nào indica quai individual é 
pretendido. mas que di uma descriçào gerai dele, porém professa 

5. As Summulae Log/cales de Petrus Hispanus. o quai Prantl (Geschichte der 
Logik. IJ, 266 ffi. au tor de pouco discemimento e de saber superestimado. cuja li til 
histôna da Lôgica cheia de erras, apreciaçôes încorretas e teorias insensatas, e cuja 
linguagem vituperativa JUstifica quase tudo o que se diz a respeito dele, absurdamen
te sustel'lta ter sido esse livro substancialmente traduzido deum livro grego, quando o 
toi manifestamenle do taum As Sununulae de Petrus Hispanus siio qua.se îdênticas 
a alguns outros tlabalhos contemporâncos e evidentemente dernonstrarn uma doutri
na que tinha sido ens.inada nas escolas por volta de 1 200 d.C. Depois de Boécio, ë a 
mais alta autoridade em terminologia da lôgica, segundo os pontos de vista êticos do 
presente autor. 

a. 1 e .• pode ser enunciada ern termos de uma implicaçào material flloniana. Cf. 
348. 

b. Prantl. op. cit •• 1. 581. 
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indicar pela menas um individua! existente. E materiai a ordem na 
quai ocorrem os sujeitos \Jniversais e Particulares. Assim, 
''Alguma mulher é adarada par qualquer espanhal que passa 
existir'', tem camo primeiro sujeito .. Alguma mulher" um 
particular, e camo segundo, "qualquer espanhoi que passa existir", 
um universal. Mas "Qualquer espanhal que passa existir adora 
alguma mulher'' apresenta os mesmos sujeitos em ordem inversa e, 
corn issa, um significado diferente. Concebe-se perfeitamente que 
um sujeito passa ser descrito camo nâo sendo nem Universal, nem 
Particular; camo nas (Summulae) exclu dentes do tipo "Todos os 
homens men os um é um pecador". 0 mesmo se oode dizer de todas 
as espécies de proposiçôes numéricas, tai camo "T odo inseto tem 
um nUmero par de pernas". Mas estes padern ser considerados 
Sujeitos Particulares Coletivos. Um exempta de sujetto Universal 
Coletivo seria "Quaisquer duas pessoas fechadas juntas num 
mesmo !ugar por-se-ào a discutir". U rn coniunto é, losicamente, 
um individual. ,A distinçào entre sujeito Universal e Particular e 
material, e nâo a enas formai; e f disiin ao arece ser (e na ldade 

edia · era a e te da mesma natureza 
que a distin - ro osi ôes Necessârias e Possiveis. 

. A distinçào entre proposiçôes lpotetJcas, ategoricas 
e Relativas também e importante. No entanto, a ûltima possui 
algumas diferenças importantes em relaçâo às outras. 

326. A distinçào entre proposiçëes A/irmativas e Negativas, 
tai camo aplicada às proposiçôes categ6ricas ordinârias, é 
puramente questào de forma. Um processo chamado lnfinitaçào 
(usado par Abelardo, Opera hactenus lnedita 1 p.225, e desde entào 
constantemente usado em todas as linguas ocidentais atê nossos 
dias), e que consiste em acrescentar o prefixa nào- a um termo, 
couverte a propasiçào de negativa em ajirmaliva, ou numa assim 
chamada proposiçâo In/inita. A diferença entre uma Q.roposiçào 
negativa·e uma proparçâo infinita é do mesm~ tipo da que existe 
em Latim quando se diz non est ou est non, formas estas enlre as 
quais nào hâ diferença de significado. "Socrates non est mortalis" é 
a forma usual, mas, se pode também dizer "Socrates est non 
mortalis". Cumpre lembrar que a 16gica atraiu para seu estudo 
alguns dos escritares mais puer!s, e ainda continua a fazê-lo. 

J27. Finalmente, toda propasiçâo é fals a ou verdadeira. E 
falsa se qualquer propasiçâa puder ser legitimamente deduzida a 
partir dela, sem nenhuma ajuda de falsas propasiçôes, o que 
entraria em conflita cam um juizo perceptive direto, se se pudesse 
ter um juiza deste tipo. Uma proposiçào ê verdadeira se nâo for 
~ Par conseguinte, uma forma de propos1Çào mterrameiitë"" 
despida de signîficado, se issa for chamado de propasîçâo, deve ser 
classificada entre as propasiçôes verdadeiras. 

4. UMA INTERPRETAÇÀO PRAGMÀTICA DO SUJEITO LÙGICO 

328. Toda simboio que passa ser um constituinte direto de 
uma propasiçâo é denominado termo (terminus, Boécio)a. Os 
16gicos normalmente dizem que uma proposiçào categérica tem 
"dois termos ... sujeito e predicado, no que, par um descuido na 

a. Pranl1. op. cil .• I. 696, 
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expressào, ou par copiar Arist:Otelesa. eles par acaso depara rn corn 
a verdade. Sua doutrina costumeira (embora freqüentemente nào 
enunciada numa sentença) é que uma tai proposiçào possui trës 
termes, sujeito, predicado e côpu/a (Abelardo)b. A designaçào 
correta do sujeito e do predicado. de acordo corn sua doutrina, é 
extremos. que é traduzido da mesma palavra · grega da quai se 
traduziu termes ( Opac; ). A doutrina comum faz da cOpula o imico 
verbe, enquanto que todos os outras termes sào ou substantivas 
prOprios ou substantivas comuns. 0 presente autor mantém o é 
coma parte inseparâvel do nome genérico. uma vez que isto 
permite a mais simples e a mais satisfatôria explicaçào da 
proposiçàoc.. Na grande maioria das linguas nào hâ nomes 
genéricos e- adjetivos que nào sejam concebidos coma partes de 
algum verbo (mesmo quando. na verdade. nào h<i tai verbo) e, par 
conseguinte. nào se requer nada parecido à cOpula para a formaçào 
de sentenças em tais linguas. 0 au tor (embora oào tenba pretensôes 
~ ser um lingüista) remexeu nas gramâticas de muitas hnguas a 
procura de uma lingua elaborada da maneira pela quai os 16gicos 
saem de seu caminho para ensinar que todos os homens pensam 
(pois mesmo que o façam. issa nada tem a ver corn légica). A 
Unica ling ua desse ti po que o presente.autor conseguiu encontrar foi 
o basco, que parece nào ter mais do que dois ou très verbos, sendo 
todas as outras palavras principais concebidas camo substantivas. 
Toda lingua deve ter nomes pr6priosi e nào hâ verbo algum envol .. 
vida num nome prôprio. Par conseguinte. pareceria haver ai uma 
sugestào direta de um substantiva comum ou de um adjetivo. Con
tuda, apesar dessa sugestâo, quase toda pava considera as palavras 
genéricas co mo partes dos verbos. Isto pare ce re fu tar a psicologia 
dos lôgicos. 

329. Um substantiva prOprio. quando nos deparamos corn 
ele pela primeira vez. esta existencialmente conectado a algum 
percePto ou outra conhecimento individual equivalente do 
individual que esse nome designa. Emào. e somente entào. é o 
referido nome um indice genuino. Na prOxima vez. em que oos 
deparamos corn ele. é precisa consideni·lo camo um leone daquele. 
fndice. ,Uma vez adquirida uma familiaridade habituai corn ele. o 
nome torna-se um Simbolo cujo lnterpretante o representa camo 
icone de um Indice do Individual nomeado. 

330. leitor procurar. oum manual de quimica, uma 
defini - e litio. era informado de que. 0 litio é 0 elemento cujo 
peso atômic · proximadamente sete. Contudo, se o autor do ma
nuai tîver uma mente mais 16gica. ele dira que se o leitor prdcurar 
entre os minerais vitreos. transhicidos. cinzas ou brancos. muito 
du fos, quebradiços. e inso!Uveis, par um material que propicie. um 
tom carmesim a uma chama nào luminosa, este mineral triturado 
corn 6xido de c<ilcio ou viterita. e a seguir fundido. pode ser parcial-

ente dissolvido em icido muricitico; e se a soluçào sofrer um pro
cessa de evaporaçào. e o residuo for extraido cam âcido sulflirico. e 
devidamente purificado. poderâ ser convertido. através 

a. "Opov ~ë l(flÀW Eiç b'v ~lllÀVérw ti 2TpiirauLç; oWv râ re l(annopoVJl€VOV 
Kat TO KatJ OÙ KQT11)'0J)€tT<u, diz Aristételes. 

b- Prantl, op. cit., 11. 197. 

c. cr. 3.459. 
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de métodos comuns, num cloreto o quai, sendo obtido no estado (( 
s6Jido, fundido, e eletrolizado cam uma meia dtizia de células 
poderosas, produzirâ um g16bulo de um metal prateado, cor rosa
-pâlido, que, flutua na gaso!ina; e~aterial é uma espëcie de 
litio~ A peculiaridade desta definiçào - ou melhor. desta 
prescriçâo, que é mais ûtil do que ama definiçào - é que ela diz 
aquilo que a palavra Iîtio denota ao prescrever o que o leitor deve 
fazer a fim de ganhar um conhecimento perceptual do objeto da 
ealavra. Toêlo sujeito de uma proposiçào, a menas que seja um 
Indice (tai camo o meio circundante dos !nterlocutores, ou algo que 
nesse meio atra1a a atençào, tai coma um dedo apontado do 
locutorJ ou um Subindice (tai coma um nome prOprio, pronome 
pessoal ou pronome demonstrativo), deve ser am Preceito. ou 
Simbolo que nào a penas descreve ao Interprete o que deve ser· feito. 
par ele ou outras ou ambos, a fim de obter-se um indice de um 
individual (quer seja uma unidade ou um conjunto singular de 
unidades) cuja proposiçâo é representada corr..o sendo verdadeira. 
mas que também atribui uma designaçào a esse individual ou, se 
for um conjunto, a cada unidade singular do conjunto. Até que se 
encontre uma designaçâo melhor, tai termo pacte ser denominado 
Preceito. Assim. o Sujeito da proposiçào ''Quaiquer espanhol que 
passa existir adora alguma mu!her .. pode, de uma forma melhor, 
ser considerado camo "Tome-se um individual qualquer A, no 
universo, e entào haveni algum individual B. no universo, talque A 
e B, nesta. ordem. formem uma diade da quai o que se segue é 
verdadeiro", sendo a Predicado .. -ou nâo é um espanho! ou entào 
adora uma mulher que é-". 

331. QuaJquer termo capaz de ser o suje!to de uma 
proposiçào pode ser denominado Onome. Um termo 
Categoreum3.tico (Duns Scotus, mas provavelmente antes) é 
qualquer termo capaz de ser o sujeito Oll predicado de uma 
proposiçào. Um Termo Sincategoreumdtico (Sincategorem3.tico) 
ou Syncathegreuma (Summulaea J é um Simbolo que vai formar 
um Termo Categoreumdlico (Categorem3.tico). A COpula ·parece 
ficar no meio, nào sendo nem categoreum3.tica. nem 
sincategoreum3.tica ..• 

5. A NATUREZA DA ASSERÇÀO b 

332. Vejamos agora no que consiste a natureza essencial 
da asserçào~ Aqui, passa apenas ree!!:.~nciar. ainda que numa 
forma melhorada, uma doutrina de grammatica specu/ativa que 
inicialmente publiquei em 1867 c. Desde essa data. na medida em 
que progrediam meus estudos filosOficos, fui levado, mais de uma 
dezena de vezes. a colocar seriamente em questào essa doutrina, e a 
submetê-la a um rigido e completa reexame. Cada reexame. a!nda 
que levando a alguma modificaçâo mais ou menas impor!ante. sO 
fez confirmar minha estima pela doutrina contestada. Creio que 
estou. agora~ em condiçôes de enuncia-la de modo tai que pouco 

a Cf. Prantl, op. cft .. Il. 212. 
b. § 5 e § 6 sào de ''T'hat Categorical and Hypothetical Propositions are one in 

essence, with sorne connected matters", de !895 aprox. 
c. "On a New List of Categories". vol. 1. ltvro lll.t:ap. 6 dos Collt:cu:d Papa,., 
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deixe a desejar. Ao mesmo tempo, aproveitarei a ocastao para 
reconhecer e explicar os erras de minhas colocaçôes anteriores. 

333. Numa anâlise da asserçào hâ duas espécies de raciocinio 
que devemos empregar. Par um lado, podemos observar 
diretamente aquilo que é familiar à nossa experiência das asserçôes 
e que delas parece ser inseparâvel. 0 Professor Schroeder dena mina 
isto de evidência retdrica; e a designaçào é feliz, porque o 
raciocinio em questào tem as caracteristicas das inferências 
chamadas de retôricas pelas antigos Iôgicos. 0 termo também se 
harmoniza. corn o nome de retdrica especulativa que atribui ao 
mais alto e mais vivido rama da 16gica. A mim, pessoalrnente. a 
designaçào talvez dê essa espécie de satisfaçào que tantas escolas 
manifestaram ao adotar denominaçèes inventadas par seus 
op onen tes· camo depreciativas. Pois emba ra o Professer Schroeder 
nào passa deixar de reconhecer o valor e a necessidade des te ti po de 
raciocinio. uma leve sombra de desagrado parece misturar·se à sua 
aprovaçào devida à inegâvel imperfeiçào formai desse raciocinio. 
Ora, para mim, esta mesma imperfeiçào caracteriza o raciocinio 
coma extraido diretamente daquelas fontes de. observaçào de onde 
todos os verdadeiros raciocinios devem ser extraidos; e vârias vezes 
observei. na histOria da filosofia. ue os raciocinios qüe eram um 
tano o scuros e formalmente i e re· os eram, frequen en • s 
mais profup~ A outra espécie de raciocm1o por m1m emprega a 
na anâlise da asserçào consiste em deduzir o que devem ser os 
constituintes da asserçào segundo a teoria, que eu aceito, de que a 
verdacte consiste na compulsào decisiva da inteligência 
investigadora. lsto é sistemâtico. porém é um método apenas pela 
metade. Pois uma vez feitas as deduçèes, ou quase prediçôes, da 
teoria. requer·se uma volta à evidência ret.Orica para se saber· se 
essas deduçôes sào verificadas pela observaçào ou nào. Se 
descobrirmos que elas de fato o sào, nào apenas a anâlise da 
asserçào ganha evidência de estar completa, camo também a teoria 
da verdade se torna mais provâveL 

334. Em toda asserçào podemos distinguir um elocutor e um 
ouvinte. Este ûltimo, é verdade, necessita ter apenas uma existência 
problemâtica, camo é o casa durante um naufnigio. quando um 
relato do acidente é fechado numa garrafa e jogado ao mar. 0 
"ouvinte" problem<itico pode estar na mesma pessoa do "elocutor", 
camo sucede quando mentalmente registramos um juizo aser mais 
tarde lembrado. Se hoover um ato qualquer de juizo independente 
de qualquer registra. e se este tiver qualquer significaçào IOgica (o 
que é questianâvel), podemos dizer que, nesse caso, o ouvinte 
identifica-se corn o elocutor. 

335. A asserçàa consiste no farnecimento de evidência pela 
elocutar ao ouvinte de que-a elocutor acredita em algo, isto é, acha' 
que uma certa idéia é definitivamente campuls6ria numa certa 
ocasiào. Por canseguinte, deveria haver très partes em toda 
asserçào: um signo da ocasiâo da compulsào, um signa da idéia 
imposta e um signa evidencial da compulsào que afeta o elocutor 
na medida em que ele identifica a si mesmo cam a inteligência 
cientifica. 

336. Par ser a compulsào, essencialmente, hic et nunc. a 
ocasiào da compulsào s6 pode ser representada para o ouvinte 
compelindo-o a ter uma experiência dessa mesma. ocasiào. Dai ser 
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requisito que.haja um tipo de signa queatue dinamicamente !-!Obre.a 
atençào do ouvinte. dirigindo-a para o objeto ou ocasiào especial. A 
um tai signa denomino Iitdice. É verdadc que. em vez de um 
simples signa deste tipo. podc haver um preceito que descreva 
coma deve o ouvinte agir a fim de obter a ocasiào da experiência 
corn a quai se relaciona a asserçào. Contudo. ·uma vez que esse 
preceita lhe diz coma deve agir. e ·dada que agir e sofrer uma açào 
sàa urna e a mesma coisa. e cam issa a açào também é hic et 1/UilC. 

o preceito deve ete mesmo utilizar um indice ou indices. Aquilo 
para o que o indic~ dirige a atençào pode ser chamado de sujeito da 
asserçào .. 

337. 0 munda real nào gode ser distinguido do munda 
9ctjcio pofûenhuma descriçào. Muitas vezes se. dÎscuuu se Hamlet 
era louco ou nâo. lsto exemplifica a necessidade de indicar que o 
munda real esta sendo significado. se estiver sendo significado. Ora. 

alida é inteiramente dinâmica. nào qualitativa. Consiste em 
orças. ~acta senào um sigllo dinâm!cÛpoOe distmiüi-la da ficçào. 

É verdade que lingua alguma (tanta quanta eu saiba) tem uma 
forma particular de discurso para indicar que é do munda real que 
se esta falando. Mas !sso nào é necess<irio. uma vez. que tons de voz 
e modos de olhar sâo suficientes para mostrar quando o elocutor 
fala a séria. Estes tons de voz e modos de olhar atuam 
dinamicamente sobre o ouvinte, Ievando-o a ouvir realidades. Tons 
e_.. modos. sâo. portanto. indices do munda real. Assim. nào fë'Sta 
classe alguma de asserçao que nao envolve mdices, a menas que 
sejam an<ilises 16gicas e proposiçôes idênticas. Contudo. as 
primeiras serâo mal interpretadas e as segundas consideradas 
absurdas a menas que sejam interpretadas camo referindo-se ao 
munda dos termes e conceitos: e este munda. tai camo um munda 
ficticio. requer. para distinguHo. um indice. Portanto. é um fato. 
tai coma a teoria colocou. que pelo menas um mctice deve fazer 
parte ae rgda asserçào. ---
- 3 3 8. A essas ocasiôes ou ob jetas denotados pelas i~dices 
denomino sujeitos da asserçào. Mas estes nào coincidirâo corn os 
objetos denotados pelas sujeitos gramaticais. Sempre foi h<ibito dos 
16gicos considerar as proposiçôes apenas (ou principalmente) depois 
de terem sido elas expressas em certas formas-padrâo ou 
canônicas. Trata-las tal camo elas têm sido expressas nesta ou 
naquela lingua (coma o fazem Happe e alguns outras) couverte a 
J6gica um estudo filol6gico. e nào filos6fico. Mas as formas 
canônicas escolhidas têm sida sugeridas pela usq de uma estreita 
classe de linguas. e sào calculadas para tirar a f:.losofia do born 
caminho. Aquilo que é chamado de sujeito ê o substantiva que esti 
no nominativo. embora. mesmo em nossa relativamente pequena 
familia das Iinguas indo-européias. existam v<irias nas quais esse 
substantiva que em latim. grego e nas modernas linguas européias 
esta no nominativo. é colocado num casa obliqua. Disso é 
testernunha o irlandês e o gaélico. Freqüentemente. tambêm. o 
indice nào é. da natureza de um substantiva. Ele pacte ser, camo 
vimos. um simples olhar ou gesto. E entào. novamente. ele pode 
e!)tar tào disfarçado a ponta de.ser impossivel dizer corn certeza se 
ete é realmente um indice. Pouce ajuda apelar para o significado da 
asserçào. uma vez que nestes casas é dificil d!zer exatamente quai ê 
o significado. Assim. na asserçào "Todos os homens sào mortais", 
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podemos dizer que o sujeito é todo homem, ou podemos dizer que 
é a coleçâo de ho mens, ou que toda homem e algum morta/ sào os 
dois sujeitos, ou que tudo é o sujeito (sendo o predicado .. ou é nào
homem ou é morta!"), ou que tuda e humanidade e mor/alidade 
sao os três sujeitos, ou uma centena de outras disposiçôes. Mas se 
se quiser adotar uma forma canônica constante-, a melhor regra seni 
usar um indice separado para tuda o que.- for indiferente sob um 
ponto de vista Iégico. Ou seja, neste casa, considerar tuda, 
humanidade e mor/alidade camo indices. 

339. Toda sujeito, quando diretamente indicado, coma 
humanldade e mor/alidade é singular. Por outra lado, um 
Preceito, que se pode chamar de seu quantificador, prescreve camo 
deve ser ele escolhido numa coleçào, chamada de seu universo. Em 
16gica probabilistica, os quantificadores -~ tai coma .. nove em 
dez'\ e coisas do gênera - referem-se a um procedimento 
emPirico ou "a longo prazo". Contudo, em lOgica necessâria, nâo 
hâ referência a um tai procedimenta empirico, e requerem~se 
apenas dois quantificadores: o quantificador universa/, que permite 
escolher qualquer objeto, ruia importa quai, do universo; e o 
quantificador parlicu/ar, que prescreve que se c.feve escolher um 
objeto adequado. Quando hâ vârios sujeitos quantificados, e quando 
as quantificaçôes sào diferentes, a ordem na quai sào eles escolhidos 
é ·material. É o car.iter do quantificador do Ultimo sujeito 
esco/hido que se expande sobre a proposiçâo toda. (Em 
pronunciamentos anterîores, este. Ultimo ponta ruia estava clara 
para mim.) Enquanto sâo apenas indispensâveis estes dois 
quantificadores, e nenhum outra, ganha-se algo mais do que 
simples brevidade e conveniência no escrever usando-se tambêm 
dois outras quantificadores "hemil6gicos"a, um que permité 
escolher ume apenas um objeto do universo, e outra que restringe 
a liberdade de escolha a um ou outra dentre. dois objetos 
adequados. Até aqui, sempre se pressupôs que o universo de um 
sujeito 16gico fosse uma coleçâo discreta, de tai forma que o sujeito 
é um objeto ou ocasiào individua/. Mas na verdade, um universo 
pode ser continuo, de ta1 modo que nào hâ parte dele da quai tuda 
deve ser ou inteiramente verdadeiro ou inteiramente falso. Par 
exempta, é impossivel encontrar uma parte de uma superficie que 
seja toda de uma.ünica cor. Mesmo um ponta dessa superficie pode 
pertencer indiferentemente ·a très ou mais partes diferentemente 
coloridas. Mas, a I6gica dos universos continuos·ainda aguarda uma 
investigaçâo ... 

340. Em 1867 defini o simbolo como qualquer 
representâmen geralb; e até ai. eu estava certo. Imediatamente, 
porém. procedi, segundo a maneira tradicional, à divisào dos 
simbolos em termos, propasiçàes e argumentaçàes, corn o sentido 
de que "termos" nào tem elemento assert6rio algum, e nisso eu 
estava errado, embora a divisào em si mesma seja. desimportante 
mais do que errada. Subseqüentemente, notando que eu tinha 
classifiçado sintomas naturais quer entre os indices quer entre os 
simbolos, restringi os simbolos aas signas convencionais, o que 
constituiu outra erra A verdade é que meu ensaio de 186 7 foi 

a. cr. uma definiçâo deste tumo em 1.567. 
b. cr. 1.559. 
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talvez o menas insatisfatOrio, de um ponta de vista Iôgico, que eu 
jamais consegui produzir; e durante muito tempo, a maioria das 
modificaçOes que nele tentei introduzir s6 me induziram mais ainda 
no caminho do erra. 

341. Toda simbolo, na medida em que en volve uma asserçào, 
ou uma asserçào rudimentar, é gerai, no sentido em que falamos de 
um signa gerai. Isto é, o predicado é gerai. Mesrno qùando dizemos 
.. Boz era Charles Dickens", o que pretendemos dizer é .. Boz era o 
mesmo que Charles Dickens'\ e essa mesmice é uma relaçào gerai, 
e inclusive hemilôgica. Pois um predicado tem uma natureza ideal, 
e coma ta! nào pode ser uma mera .. estidade .. (hecce_ity). De fato, 
na proposiçào ''Boz é C,tlarles Dickens.. os Sujeitos sào Boz e 
Charles Dickens e o predicado é idèlllico a. Por outra lado todo 
signo gerai, mesmo um "termo''. envo!ve, pelo menas, uma 
asserçào rudimentar. Pois o que, s~pô~-se, vern aser um "termo", 
ou um ''nome-classe" (class-name)? E algo que significa ou, para 
usar a questionâvel terminologia de J .S.Mill, "co nota" alguns 
caracteres, denotando corn isso tudo aquilo que possua tais 
caracteres. Ou seja, chama a atençào para uma idéia, ou construçào 
mental. ou diagrama, de algo que possui esses caracteres, e a passe 
desses caracteres é mantida no primeiro piano da consciência. 0 
que significa issa a nào ser que o ouvinte diz a si mesmo "aquilo 
que esti aqui (diante da atençào) possui taise tais caracteres"? Pode 
ser que isso nào seja por completa uma proposiçào, ou plenamente 
uma asserçào, porque sendo o objeto da atençào, neste caso, nada 
além de uma criaçào mental, o ouvinte nào diz a si mesmo o que é 
aquilo que "aqui" esti. Pelo menas, nào é uma asserçào sobre o 
mundo real. Nào obstante, contém o elemento assertOrio, a cOpula 
mental. Quando um ouvinte ouve o termo ''luz", ete cria em sua 
mente uma imagem desse termo, e passa pelo mesmo processo de 
pensamento que é atribuido a Elohim no primeiro capitula do 
Gênese. "E Deus disse. Que haja luz; e houve luz. E Deus viu a luz, 
viu que isso era born", - ou seja, que a luz real mente era aquilo 

"que se pretendia criar. Eq!livaHa a dizer "isso é luz"! Até que se 
realize esse processo, o nome nào suscita significado algum na 
mente do ouvinte. Contudo, faço Jma objeçào à triade termo, 
proposiçào, in/erèucia se ela for encarada como todo-poderosa em 
IOgica, corn base no fato de que substantivas com!lns, os quais, corn 
seus equivalentes, sào aquilo que é significado pelas termos, sào 
meras formas gramaticais acidentais que soem ser muito relevantes 
nas linguas que nos sào mais familiares, porém que dificilmente 
existem ou, pelo menas, estao longe de serem relevantes, na 
esmagadora maioria das Jinguas, e na verdade sào absolutamente 
desnecess:irios e deveriam ser desconhecidos pela Grammatica 
Speculativa. De fato, é absurdo erigir esta parte desnecess:iria do 
discurso numa forma 16gica e deixar ir representadas as 
indispensiveis preposiçôes apenas pelo fato de, nas linguas indo
-européias, elas freqüentemente aparecerem sob a forma de termi
naçôes. 

342. Ao mesmo tempo, deve-se admitir que a proposiçàQ 
"Que 1 seja luz" ou, o que é o mesmo, "1 é luz", onde 1 nâo é 
definido de outra forma, é apenas !!ma asserçào acerca de uma idéia 
fugaz, bem menas desenvolvida do que a propasiçào "Hamlet era 
louco", que se refere a u!lla grande criaçào bem mais duradoura do 
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que o bronze. Retire-se de qualquer propos1çao seus signas 
quantificadores e uma tai expressào ë aquilo que sabra. Reroova-se 
o quantificador da proposiçào "todos os homens sào mortais" ou. o 
que ê o mesmo. "'tuda ë ou nào-homem ou é mortal" e ternas "X 
ou nào é bornem ou é morta!"._ Remova-se o quantificador da 
proposiçào ''Tuda tem alguma causa·· ou, o que é o mesmo, .. Que 
A seja algo; entào hâ algo, B, talque Béa causa de A", e tem-se "B 
é a causa de A". Estas asserçôes rudimentares - - asserçôes na 
forma. sem substância ~exprime rn exatamente os significados dos 
termos I6gicos. Neste sentido, podemos dizer que toda proposiçào 
tem tantos. termos quantos sujeitos quantificados tiver. Os sujeitos 
singulares sào de natureza diferente. Toda termo é singular, porém 
indefinido., Pode ser afirmativo ou negativo. conforme o caniter de 
seu predicado. 

343. A côpula difere do sujeito e do predicado pelo. fato de 
ser puramente formai e, de nào conter nenhuma matéria ou 
complexidade especial. Sem dU vida. isto é assim porque decidimos 
traçar uma lin ha entre as diferentes partes da proposiçào de forma a 
nào deixar para a côpula matéria alguma; contudo, existem sôlidas 
razàes para traçar tai_ linha desse modo. 

6. PROPOSIÇOES E ARGUMENTOS RUDIMENTARES 

344. Tenda assim completado a anâlise da asserçào, passa 
agora a demonstrar. em poucas palavras, que quase no mesmo 
sentido em que um termo é uma proposiçào rudimentar. uma 
proposiçào é. por sua vez. uma argumentaçào rudimentar. Um 
termo é uma proposiçào cujas sujeitos estào privados de sua força 
(force/ulness). Prive-se as proposiçôes de uma argumentaçào de 
sua "assertividade'' e o resultado é uma asserçào. Assim, a 
argumentaçào 

Enoque era um homem 
·. Enoque era mortal 

torna-se, deixando-se de asseverar as proposiçôes. 

Se Enoque era um bornem, entao Enoque era morta!. 

Assim, o inversa. pela menas. é verdadeiro: e toda argumentaçào 
assim eviscerada é uma proposiçào. 

345. No entanto. vern agora quase toda o grupo de I6gicos 
alemàes, a Professor Schroeder entre eles, e declara que as 
proposiçôes hipotéticas e as proposiçôes categôricas diferem 
essencialmente umas das outrasa. 0 que se entende par uma 
proposiçào hipotética, nessa exata terminologia hist6rica que a 
16gica tem a grande sorte de herdar, é uma proposiçào qualquer 
composta par proposiçôes. DeMorgan b tratou as combinaçôes 
Iôgicas de um modo tào completa que um conhecimento de seu 
trabalho nos permite formular. de imediato. que hâ seis espécies de 

a. Cf. Schroeder. Logik. § 28. 
b. E, g, em sua Forma/ Logit:. cap. 4. e em seu Syllabus. § 2t.CL 366 



PROPOS!ÇOES 95 

hipotéticas simples classificadas em dois gêneras; e as explanaçôes 
feitas pela Sra. Fabian (Ladd-) Franklin • e seu marido • mostram 
que hipotéticas complexas possuidoras de dois membros séio em 
nUmero de dezenas de milhares. As espécies simples siio: 

Gënero 1. Hipotéticas simples negativas 
ue nào afi a nem ne am um dos dois membres da·hipotéticâ) 

Espécie 1. ProposiçOes condicionais. e trovejar, chove. 
Espécie 2. Proposiçàes disJuntivas. Ou troveja. ou chove. 
Espécie 3. ProposiçOes excludentes. Nào troveja e chove ao 

mesmo tempo 
Gênera II. Hipotéticas simples afirmativas 

(fl!le ou afirmam ou negam carla membro da hipotética) 
Especie 1. Proposiçàes independenciais. Troveja sem chover. 
Espécie 2. Proposiçàes conjuntivas. Tanto troveja camo chove. 
Espécie 3. Proposlçàes terciais. Nem. troveja, nem chove. 

346. A maioria destas espécies simples foram consideradas 
hipotéticas pelas logicos medievais. Contudo Kant, que chegara à 
convicçào de que devia haver três classes de proposiçôes em toda 
principio 16gico de divisào, tenda considerado as categ6ricas como 
Sendo de uma classe, tomou as primeiras duas espécies do gênero 
negativo das hipotéticas simples para formar as suas duas outras 
classes. Mas chamou as condicionais de proposiçôes hipotéticas, 
restringindo assim o termo tal coma, na verdade, ele jâ fora 
restringido por alguns I6gicos. Kant nâo estava adequadamente 
preparado para esboçar um quadro das "Funçôes do Juizo". 
Mesmo Lambert, o maior 16gico formal daquele tempo, niio teria 
sida bem sucedido na tarefa; nem poderiam realizâ-Ia um Kant e 
um Lambert reunidos num Unico intelecto gigantesco. Kant nem 
chegou a empregar tempo suficiente nesse trabalho de modo que 
pudesse formar uma idéia_ de sua magnitude. Mas os tOgicos 
alemàes que se seguiram, tateando sem nenhum método precisa, e 
demasiado gregârios, oficiais e adeptes de um tinico partido em 
suas opiniôes, em todas as épocas e a respeito de todos os assuntos, 
aceitaram a triade das proposiçôes categ6ricas, hipotéticas e 
disjuntivas, em parte porque issa pareceu recomendâvel sob o 
ângulo da metafisica, e em parte porque niio tinham método algum 
que pudesse imperativamente negar qualquer ponta de vista para o 
quai se sentissem oficialmente inclinados. Contudo o Professor 
Schroeder, sendo um Iégico precisa, nào podia aceitar essa triade. 
Nào obstante, ele considera as categ6ricas como sendo 
essencialmente diferentes de todas as hipotética'i, no sentido amplo 
da pa!avra. A amilise que acima se efe!uou do termo, uma vez que 
faz do termo uma proposiçào, transforma as proposiçôes 
categôricas em proposiçëes compostas, ou hipotéticas. Mas nào se 
pode passar pela opiniào deliberada de t:m espirito camo o de 
Schroeder sem um exame mais acurado ... 

347. 0 sujeito quantificado de !!ma proposiçâo hipotética é 
uma possibilidadc, ou caso poss{vel ou esta do de coisas poss{ve/. 
Em seu sentido original, aquHo que é posslvel é uma hip6tese que, 
num dada estado de informaçào, nào se conhece, e certamente nào 

a. Ver Sludies ln Logic, editado por C.S. Peirce, l.ittlc, Brown & Co. Boston, 
1883. "On the Algebsa of Logic''. nor Christine Ladd, p. 61 

b. Fabian Franklin, "A point of logical notation", 1881. Johns Hopkms Univr 
Circular. p. 131, abri! de 1881. 
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se pode inferir que seja falsa. 0 suposto estado de informaçâo pode 
ser o estado real do elocutor. ou pode ser um estado de maior ou 
menor informaçào. lsto levanta vârias espécies de possibilidade. 
Todas essas variedades de possibilidade sào ignoranciais ou 
negalivas. A possibilidade Posiliva surge quando nosso 
conhecimento é tai coma quando é representado par uma 
proposiçào disjuntiva, que ou A. ou B. ou C, ou D, etc. é 
verdadeiro~ A.B,C,D etc., sào, entào, os casas positivamente 
possiveis. Assim. no jogo do gamâo bi vinte e um possiveis lances 
dos dadas, em carla jogada. 0 aglomerado dos casas positivamente 
possiveis é a gama ou universo de possibilidades. 0 elocutor de 
uma proposiçào hipotética nào possui, necessariamente, um 
conhecimento positive disjuntivo; mas, de qualquer forma. pode. 
realizar uma disjunçào /dg ica que seri necessariamente verdadeira. 
0 sujeito quantificado pode ser ou universal ou particular. As 
proposiçôes hipotêticas simples particulares negativas e as· 
uni versais afirmativas terào um car<iter diferente e mais simples do 
que as negativas universais e afirmativas particulares. 0 quadro que 
segue demonstra isto. 

Hi{J(Jiëricas parriculares negalil'as 
Condicionais. Pode nào trovejar ou pode chover. 
Disjwllil'as. Pode trovejar ou pode chover. 
ExciJIJ,•mes. Pode n:i.o trovejar ou pode nào chO\'er. 

/lipMëlicas twil·ersais ajlrmarims 
JnJepelldenciais. Deve trovejar e nào pode chover. 
CmljJullil•tJS, De\·e troveja~ e deve chover, 
Terciai.\, Nào pode trovejar e nào pode chO\'er. 

HipMëlicas 1/IIÎI'f!rsais negalil'as. 
Crmdicimulis. Em toda ca...a pos.'>iVel em que trO\'eJas..<>e, chaveria. 
Disjmllia'Us. Em toda c:a.\0 pos.'>îvel ou troveja ou chO\'e. 
Excludeme.ç,. Em nenhum caso pos.'>ÏVel t.anto tro\·ejani camo chO\'era. 

Hipotéticas particulares uflnmJtia·as 

- lndependenciais. Pode trove.~ar ~rn chover. 
Cmy·unlii'US, Pode trovejar e tambem chover. 
Terciais, Pode ser que nem troveje. nem chova. 

348. Em toda proposiçào hipotêtica totalmente desenvolvida 
bei uma gama de possibilidades. A proposiçào deriva disso sua 
caracteristica. Mas os filonianos a sustentam (e os diodoranos 
normalmente tëm admitido) que a amilise deve começar corn as 
consequelllia simplex de bresse, o que é aquilo em que se 
transforma uma proposiçâo condicional par onipotência. Em outras 
palavras, devemos começar par remover a quantificaçào e 
considerar hipotêticas singu/ares. Feito issa. a proposiçào 
condicional transforma-se (segundo os filonianos) em .. Neste casa 
ou nào troveja ou chove". Se nâo dissermos quai o que este ca.."io é. 
exceto que cie é alguma possibilidade considerada. a hipotética 
singular toma-se um termo. "No caso que estou considerando. ou 
nào trovejaria ou chaveria" equivale a "Consideremos o ca...:;o em 
que ou nào troveja ou chove", ou a "0 caso de ou chover ou nào 

a. Um filoniano é algUém que ddine a implicaçào "materialmenle". i.e., alguëm 
que oonsidera "P implica Q" oomo significando o mcsmo que "Nào P ou Q". No 
Acad Quaesl, IJ. 143 de Cicero hi uma referência à _oontrovérsia _entre _Fila, 
u Meg<irio, Deodoro Crono e Cns1po a re.o,peito de:.te ponto; us debates entre Filu e 
Deodonts sào t.ambém mencionados em Sexto Empirico. A1l1•. M111h, \'Ill. ll.l-17. 
cr. t.ambëm 3441 e :-cg. ... 
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trovejar." As ûltimas duas diferem na sin taxe acidental das linguas 
familiares. mas nâo diferem em significado. 

349. Num ensaio que publiquei em 1880 a fiz uma apresenta
çào imperfeita da 3.lgebra da cOpula. Ali menciOnei expressamente a 
necessidade de quantificar o casa possivel a que se refere uma pro
posiçào condicional ou independencial. Nào tenda contudo, nessa 
época, nenhuma familiaridade corn os signas da q uantificaçâo, cuja 
atgebra desenvolvi mais tarde b a parte principal do trabalho tratava 
das conseqüências simples de inesse. 0 Professer Schroeder aceita 
este primeiro ensaio camo um tratamento satisfat6rio das hipotéti
cas; e aceita, de modo contrârio à minha doutrina. que os casas 
possîveis considerados nas hipotéticas nào têm um universo nume
roso. lsto retira, das hipotéticas, seu traça mais caracteristico. Essa 
é a ûnica base de sua seçào 45 c. na quai ete observa v<irios pontas 
de contraste entre as hipotéticas e as categOricas. De acordo corn is
to, as hipotéticas distinguem-se das categ6ricas por serem asserçàes 
mais rudimentares e simples, enquanto que a doutrina habituai da
quetes que sustentam existir uma diferença entre as duas formas de 
asserçâo é exatamente o contr<irio. 

350. Em diversas passagens do primeiro volume da obra do 
Professer Schroeder prometia-se que a seçào 28. abertura do 
volume seguinte. mostraria ctaramente a d!ferença entre hipotéticas 
e categ6ricas e deveria provar meu erro ao encarar a asserçào sob 
um ponta de vista estreito. Contudo. qt.:ando surgiu o segundo 
volume, aquela seçào pareceu-me notavelmente fraca, consideran
do-se a grande força e precisâo do pensamento habituai do autor. 
Hâ nela tào pouca coisa que, em si, daria uma falsa idéia dos pacte
res do Professer Schroeder ... coma l6gico. 

351. 0 principal esforço do Profëssor Schroeder é o de 
mostrar que o tempo deve ser Jevado em coP.sideraçào na ami.Jise 
das hipotéticas. Mas nào fornece nenhuma prova de que o tempo 
deva ser considerado; apenas demonstra camo é passive! considerâ
-lo. Ninguém familianzado corn a IOgica dos relativos precisa que 
lhe digam ser f<icil introduzir a consideraçào do tempo. se for 
desej<ivel fazë-lo. De qualquer !"orma, quando sustenta que as 
categôricas sào, es .. o;;encialmente, o mesmo que as hipotéticas, o que 
quero dizer é que elas sào essencialmente o mes mo que proposiçàes 
compostas, sem introduzir. de maneira especial. a idéia de tempo. É 
evidente, assim, que toda essa discussào sobre tempo estâ inteira
mente à margem da questào controvertida, contendo um erro de 
16gica. 

352. 0 tinico outra argumenta que sou capaz de extrair da 
seçâo 28 do Professor Schroeder é que dois termos quaisquer 
poderiam ser tomados camo sujeito e predicado (no sentido antigo) 
de uma categOrica. sendo o resultado sempre verdadeiro ou falso, 
enquanto que. no casa da hipotética. o resultado freqüentemente 
seni absurdo, e nem falso, nem verdadeiro. Nào se pode deixar de 
observar que este argumenta parece estar em contradiçào corn o 
ponta de vista expresso na seçào 45. Segundo essa seçào, uma 
proposiçào hipotética nào difcre essencialmente de uma categ6rica 
nào quantificada. Ela é mesmo chamada pela Professer Schroeder, 

a. '"On the Algcbm ur !.ugic .... vol. 3, n• VI., 
b. Vol. 3. n'" Xli c X:ll. § J do~ Col/ected Papers. 
c. In Algehra du J.ogik. 
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ali, de uma espécie particular de categôrica. Mas nesta outra seçào 
ela surge camo dotada de propriedades que categôrica alguma 
possui. Tenho confiança, no entanto, que um exame convenceni o 
leitor que a categ6rica nào tem tais propriedades. Minha primeira 
observaçào é que uma proposiçào nà:o deixa de ser verdadeira par 
ser absurda. Uma proposiçâo é falsa se e soQlente se algo que ela ou 
expressamente afirma ou implica for falso; e toda proposiçâo mio 
falsa é verdadeira, pela principio do termo média excluido. Donde, 
algo que nao seja uma asserçào, considerado camo asserçào, e 
verdadeiro. Portante, podemos deixar de lado a questào da verdade 
e falsidade, e indagar se é verdade que uma hipotética pode ser 
absurda e uma categôrica nào. A verdade é que as formas absurdas 
sâo tâo prontamente transformadas em categOricas que a prâtica da 
lingua as acolheu e lhes atribuiu significados. ''0 que !he estou di
zendo é verdadeiro" e "'Um bornem é um bornem" sào freqüerite
mente ouvidas, embora sejam, em sentido estrito, absurdas. Um 
dos exemples dados pela Professer Schroeder de uma proposiçào 
absurda é .. Esta proposiçâo nào é verdadeira". Contudo, é facil
mente demonstnivel que o exemple envolve uma contradiçào, isto 
é, que implica duas coisas contraditérias a. lmplica, portanto, ou 
significa, algo. Uma proposiçào autocontraditéria nào é desprovida 
de sentido; ela significa demasiadob. Mas, se o que o Professer 
Schroeder pretende dizer é que uma proposiçâo categOrica nào pode 
ser autocontraditéria, também isto é insustent:ivel .. A ruio é A .. re
futa-o. 

353. Substantivas comuns sào originariamente usados para 
denotar "perceptos de sentido", enquanto que oraçôes de hipotéti
cas sào comumente usadas pala. denotai situaçôes que às vezes 
ocorrem. Um denota o objeto; o outre, a ocasiào da atençào. Hi 
uma distinçào psicolégica entre uma e outra coisa. Contudo, em 
16gica, nào se deve traçar distinçôes que nào levem a uma.discrimi
naçào entre uma argumëntaçào boa e outra ma. Para os prop6sitos 
da 16gica, nào faz diferença quai seja a açào psicol6gica que prende 
a atençâo. Quando se houver procedido a uma anâlise de um uni
verso I6gico continuo, pode ocorrer que fique demonstrado que se 
deveria traçar uma distinçào 16gica.entre um taL universo e um uni
verso discreto; e talvez seja um pouce mais natural conectar o uni
verso continuo cam uma hipotética do que cam uma categ6rica: 
Nào obstante, em muitos casas, o universo das proposiçàes hipo
téticas é discreto; e, .em muitos casas, o universo das proposiçàes 
categOricas é continuo, come o exemple acima da superficie celeri
da. 

354. Hâ muitas Iinguas em que as mais simples asserçôes que 
fazemos em forma categ6rica assumem, tanto quanta co·m
preendemos do processo psiquico, formas hipotéticas. Hi uma des
sas linguas cujo conhecimento superficial nào é um feito in
comum - um conbectmento superficial suficiente o bastante pa
ra colocar o estudioso no espirito da lingua - quero dizer, o egip
cio antigo. Existem, nesta lingua, poucas palavras que sào ni
tidamente substantivas comuns. Toda palavra genérica suscita 
uma idéia pictérica. Mesme para o estudioso maderno. a 

a. Cf. também 618. 
b. I.e., significa tanto p como nâo-p. Cf. 383. 
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ideograma pictOrico torna-se uma parte considerâvel da idéia que 
ele suscita; e a influência dos hier6glifos, doS modos de expressào, 
etc., esta em fazer "um complexa de desenhos" particularmente 
expressive na descriçâo da idéia veiculada. Ora. nessa palavra "é", 
a cOpula, é comumente expressa, em egipcio antigo, par um 
pronome demonstrative. É evidente que este demonstrative tem, 
em tais sentenças, a força de um relative. Onde esta o verbo? 
Sentimos que estâ contido nas palavras genéricas. Em resuma, 
.. bornem é mortal" é. expresse em egipcio antigo numa forma que 
exprime o seguinte processo psico!Og!co de pensamento: "Aquilo de 
que se fala é o bornem. o qua/ aquilo de que se fala é morta!." Esta 
é exatamente a mesma maneira pela qua! a mesma idéia é veiculada 
em minha âlgebra gerai da IOgica onde, corn Jz representando 
homem e d, mortal. escrevo 

d.• 
l 

Esta forma serve também para uma categOrica universal ou 
para uma proposiçào condicional, e o fato de o modo de conexào 
do i corn o h e o d aparecer deum modo diferente nos dois casas, 
sob o ponta de vista psicol6gico. nào deveria afetar a classificaçào 
Iégica'. 

355. Contudo, o Ieitor objetarâ q!.le, mesmo admitindo minha 
alegaçào de que as proposiçôes hipotéticas abarcam todas as 
proposiçôes, ainda estou muito longe de ter de!llonstrado que o fato 
de Qatar seus membros corn assertividade a converterâ num 
processo de argumentaçào. Somer.te demonstrei issa, se é que o 
demonstrei. no casa das proposiçôes condicionais universais. Hi 
uma grande força nisto. A prôpria idéia da Iôgica força~ no !6gico, a 
concepçào de inferência, e a inferência envolve a idéia de inferência 
necessiria, e inferência necessâria envolve a idéia da proposiçào 
condicional universal. 

356. Resta demonstrar de que maneira eu suponho que 
devem evoluir as idéias das outras formas de proposiçàes, e isto 
sera um capitula daquilo que denomino ''ret6rica especulativa". 
Passa começar observando que usa o signa -< pela signa de 
inclusàa. Creio que fui a pr!meira a mostrar. em 1867b, que a 
âlgebra de Boole, tai coma ele a. deixou, nào era adequada para a 
expressào de propos!çàes part!cu:ares. Desenvolvendo essa idéia, 
mostrei em 1870c, antes de qualquer o:..:tra pessoa, que em J6gica 
carecemos de um signa correspondente ao signa ~ , mas que 
esse signa é insatisfatôrio porque implica que a reïàçào e uma 
combinaçào das relaçôes expressas par < e por ::::;; , quando na 
verdade, camo demonstrei. é mais simples do que ambos. Portanto, 
proponho substituir o signa ~ par ---< . pelo menas em IOgica. 
0 signa que propus tem a v"'iintagem de que pode facilmente ser 
feito na oficina de composiçào, enquanto que sua forma cursiva é 
rapidamente escrita corn dois movimentos. Em virtude de minha 
prioridade, o signa que propus devia, par justiça, ser mantido. a 

a. I.e., para cada individual a fonna afirma que se esse !ndividual ë: bumano, ë: 
mortal; ou, em todas as ocasiôes, afinna que 0 que e humano e morta!. 

b. cr. J.IB 
c. cr. 3.47, nota. 
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menas que seja passive! de objeçôes muito sélidas. Eu o manterei. 
De acordo corn isto, 

h;--<d; 

significa que na ocasiào i, se a idéia Il é definitivamente imposta à 
mente, entào na mesma ocasiào a idéia d é definitivamente imposta 
à mente. Do ponta de vista filoniano. isto è o mesmo que dizer que 
na ocasiào i. ou a idéia Il nào é definitivamente imposta sobre à 
mente ou, na mesma ocasiào, a idéia d é definitivamente imposta 
sobre à mente. A partir .dessa hip6tese pode-se deduzir 
matematicamente as regras do signa -<. Nào as enuncio aqui 
porque meu manuscrite contendo o desenvolvimento delas foi 
tomado emprestado par um amigo hà muitos meses. e eu ainda nào 
perdi de toda a esperança de recuperâ-lo, poupando-me, corn issa o 
trabalho de repetir o ensaioa. Segue-se, do desenvolvimento 
omitido. que enquanto esse signa nos permite. usando letras para 
denotar varias proposiçôes. expressar muitas relaçôes, a menas. 
contudo. que tomemos uma letra para denotar uma proposiçào 
conhecida ou tida camo falsa. elc nunca .nos permite enunciar que 
qualquer proposiçào e falsa. Ha uma razào muito boa para adotar a 
convençào de que 

a-< b-< c 

significa a--< (b-< c) e nào (a-< b)-< c. Somos. assim. 
levados a indagar quai deve ser o signilïcado de 

e assim indefinidamente. Esta série de antecedentes sem un. 
conseqüente final parece equivaler à negaçào de a b. Assim. sem a 
introduçào de qualquer outra signa. mas apenas atraves da idëia de 
uma seqüência sem fim. depois deja termos uma idéia da seqûência 
sucessiva, atingimos a idéia de negaçào. Corn isso, as concepçôes 
envolvidas na argumentaçào produzem a. concepçào da rejeiçào de 
uma argumentaçào. Por conseguinte, somas levados a generalizar 
nossa idéia de argumentaçào, a partir da percepçào de que uma 
asserçào tem de ser admitida porque uma outra é admitida. a fim de 
abarcar também aquele processo de pensamento pela quai 
pensamos que embora uma asserçào seja verdadeira. urna outra, no 
entanto, nem por isso e necessariamente verdadeira. Nào é a 
concepçào primeira da argumentaçào, mas sim esta concepçào 
generalizada, que cabre toda o campo das hipotéticas. Assim que 
ternas a idéia de absurdo, podemos conceber que um certo 
argumento poderia conduzir logicamente ao absurdo. Ora. um 
argumento que pode levar a um absurdo é falso, e um argumenta 
que é falso pode, em alguns casas concebiveis, levar ao absurdo. 
Por conseguinte, assim que admitirmos a idéia de absurdo, verne
nos obrigados a classificar a rejeiçâo de uma argumentaçào entre as 
argumentaçOes. Assim. camo foi dito, uma proposiçào nào é nada 

a. Foram encontrados alguns manuscritos a respeito deste t6pico. Nada contêm 
que nâo se derive facilmente das discussôes do vol. 3 e vol. 4 dos Selected Papen. 

b. I.e., ë equivalente a: n;i(ra ou nâo-a ou Dio-a. .. 
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mais, nada menas do que urna argurnentaçâo cujas proposiçôes 
tiveram sua assertividade rernovida, assim camo um termo é uma 
proposiçâo cujas sujeitos tiveram removida sua força denotativa. 

7. SUJE1TO• 

357. Considerar-se-â, a seguir. se toda proposiçâo tem ou nâo 
um sujeito principal e, casa tenha, se pode ou nâo ter mais de um. 
Uma proposiçâo pode ser definida camo um signo que indica 
separadarnente seu objeto. Por exemplo, um retrato corn o nome 
prOprio do modela escrito em baixo é uma proposiçâo que afirma 
que era assim que se parecia o modela~ Se esta definiçâo ampla de 
uma proposiçâo for aceita, uma proposiçâo nâo necessita ser um 
simbolo. Assim, uma ventoinha "diz" de que direçâo sopra o venta 
por força de uma relaçâo real que ainda manteria corn o venta, 
mesmo que ela nunca se destinasse a indicar ou fosse compreendida 
coma indicando o venta. A ventoinha indica separadamente o venta 
porque sua construçào é tal que ela tem de apontar para o 
quadrante de onde sopra o venta; e esta construi;âo é distinta de sua 
posiçào em qualquer rnornento particular. Contudo, o que 
habitualmente queremos dizer corn uma proposiçào ou juizo é uma 
proposiçâo ~imbélica, ou st'mbo/o, que indica separadamente seu 
objeto. Toda sujeito compartilha da natureza de um indice naquilo 
em que sua funçâo é ·a funçâo caracteristica de um indice, a de 
forçar a atençâo sobre seu objeto. No entanto, o sujeito de uma 
proposiçào simbélica nâo pode ser, estritamente, um indice .. 
Quando uma criança aponta para urna flor e diz "Bonita''. issa é 
uma. proposiçâo simbOiica, pois, sendo usada a palavra "bonita", 
ela representa seu objeto apenas par força de uma relaçâo corn este 
que ela nào poderia ter se nào fosse destinada a ser compreendida 
coma um signa. 0 braço esticado que a ponta, entre tanta, e que é o 
sujeito desta proposiçào, normalmente indica seu objeto apenas par 
força de uma relaçâo corn esse objeto, que ainda existiria mesmo 
que nào fosse destinado a ser ou fosse compreendido camo um 
signa. Contudo, quando entra na proposiçà.o coma sujeito desta, 
indica seu objeto de uma outra forma. Pois nào pode ser o sujeito 
dessa proposiçào simbôlica a menas que seja destinado a e 
compreendido camo tai. Ser meramente um indice da tlor nào é o 
bastante. SO se torna o sujeito da proposiçào porque &er um indice 
da flor é evidència de que estava destinado a ser. De modo 
semelhante, todas as proposiçôes ordimirias se referem ao universo 
real e, habitualmente, ao meio circundante mais prOxima. Assim. se 
alguém entra correndo numa sala e diz "H:i um grande incèndio!" 
sabemos que ele estâ falando sobre a vizinhança e nào sobre o 
munda das Mt/ e uma noites. Sâo as circunstâncias sob as quais a 
proposiçâo é pronunciada ou escrita que indicam esse meia 
circundante coma aquilo a que se refere. Contudo, elas o fazem nào 
apenas camo indice desse meio ambiente, mas camo evidência de 
uma relaçâo intencional do discurso corn seu objeto, relaçâo esta 
que ele nâo poderîa ter se nào se destinasse a ser um signa. 0 
sujeito expresse de uma proposiçào ordin<iria aproxima~se mais da 
natureza de um indice quando é um nome prOprio que, embora sua 

a. Diclionary of Pllilosophy and Psycho/agy. vol. 2, pp. 609-10 
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conexào corn seu objeto seja puramente intencional. nào tem 
nenhuma razào (ou, pela menas, nào se pensa em nenhuma quando 
se a usa) além do mero desejo, de dar uma designaçào ao objeto 
familiar. No meio dos nomes prOprios, corn, ou paralelamente a 
etes, podemos colocar as abstraçàes. que sào os nomes de coisas 
individuais ficticias ou, mais exatarnente, de individuais cujo ser 
consiste na maneira de. ser alguma outra coisa. Um tipo de 
abstraçào sào as coleçOes individuais, coma "o pava alemào". 
Quando o sujeito nào é um nome prOprio. ou outra. designaçào de 
um individual dentro da experiência (prOxima ou remota) tanta do 
elocutor coma do ou vin te, o lugar de tai designaçào é ta mado coma 
um preceito virtual que declara coma deve o ouvinte proceder a fim 
de encontrar um objeto ao quai a proposiçào se destina a fazer 
referência. Se este processo nào envolve um procedimento regular 
de experimentaçào, todos os casas padern reduzir·se a dois, corn 
seus desdobramentos. Sâo estes os dois casas: primeiro, aquele em 
que o ouvinte tem de tomar um objeto qualquer de uma dada 
descriçào, cabendo a ete escolher o que preferir; e, segundo, o case 
em que se declara que um objeto adequado é encontrâvel dentro de 
uma' certa gama de experiências, ou entre os individuais existentes 
de uma certa classe. 0 primeiro dâ o sujeito dislribuido de uma 
proposiçào universal. come "Todo basilisco pôe ovos"~ Nâo se 
afirma que todo basilisco existe, porém apenas se afirma que, se. o 
ouvinte puder encontrar um basilisco, pretende·se que a este o 
predicado seja apJicâvel. 0 outre caso dâ o sujeito nào dislribufdo 
de uma proposiçâo parlicular, como "Aigum negro albino é 
simpâtico". Isto implica que existe pelo menas um negro albino. 
Entre os desdobramentos destes cases, podemos identificar sujeitos 
come os da proposiçâo "Toda estrela, menas uma, esta longe 
demais para mostrar um disco verdadeiro", e "Hâ pelo menes dois 
pontes cornons a todos os circules que osculam uma dada curva ... 
0 sujeito de uma proposiçào universal pode ser tomado camo 
sendo "Qualquer objeto no universo que se tome"; assim, a 
proposiçào sobre o basilisco podia ser expressa deste modo: 
'lendo·se tornade qualquer objeto no universo, ou ele nào seni um 
basilisco, ou poni ovos". Assim compreendido, nào se a/irma que 
o objeto existe, porém é bem sabido que existe, pois cumpre-se 
compreender o universo come sendo familiar ao elocutor e ao 
ouvinte, casa contrârio nào haveria, entre etes. comunicaçào 
alguma, ji que o universo s6 é conhecido através da experiência. A 
proposiçào particular pode ser expressa, ainda mais naturalmente, 
do seguinte modo: ''Hâ algo no universo que é um negro albino que 
é simpâtico". Nào hâ dtivida de que existem diferenças gramaticais 
entre esses modes de declarar o fato; porém, a 16gica formai nào se 
encarrega de propiciar mais do que um modo de expressar um 
mesmo fato, a menes que seja necessirio um segundo modo para a 
expressâo das inferências. 0 segundo modo é, no conjunto, 
preferivel. Uma proposiçào pode ter vârios sujeitos. Assim, sendo 
compreendido o universo da geometria projetiva, é uma proposiçào 
verdadeira que "Quaisquer que sejam os individuais A, 8, C e D, 
hi individuais E e F tais que, qualquer que seja o individual G, hi 
um individual H, e um individual 1 tais que, se. A, B, C e D sào 
todos linhas retas, entào E e F sic linhas retas, cada um 
interseccionando A, 8, Ce D, e E e F nào sào coïncidentes; e se G 
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é uma linha reta, nào coïncidente corn E, e nào coïncidente corn F, 
e se G intersecta A, B e C~ nào intersecta D, a menas que H seja 
uma_ hiperbol6ide de uma ûnica superficie do quai A, B, C e D sào 
os geradores, e J é um conjunto de geradores de H, ao. quai 
pertencem A, B. C e D", ou, em nessa fraseologia normal, 
quaisq uer quatro linhas re tas no espaça sào interseccïonadas por 
apenas duas diferentes linhas retas, a menas que estas quatro linhas 
re tas pertençam a um conjunto de geradores de um hiperbo16ide de 
uma ûnica superficie. Uma tai proposiçào é chamada de proposiçào 
relativa. A ordem em que é feita a seleçào dos indïviduais é 
materîal quando as seleçôes sào diferentes quanta à dïstribuiçào. A 
proposiçâo pode relacionar-se corn a freqûência corn a qual esta, no 
curso de uma experîência ordinâria, um eventa genérico de uma 
certa espéci~. DeMorgan pretende fazer des te o ti po gerai d~. ~ · 
proposiçàes a Contudo, fazê-lo é deixar de lado uma distinçào vital 
entre probabilidade e aquilo que uma proposiçào universal afirma. 
Dizer que a probabilidade de que um bezerro nào tenha mais de 
seis patas é 1, equivale a dizer que, tomando-se os bezerros tai 
camo etes se apresentam na experiência, a razào entre o nùmero 
daqueles corn nào mais de seis patas e o nUmero total é 1. Contudo, 
isto nào impede que haja um nUmero finito qualquer de bezerros 
corn mais de seis patas, contanto que, a longo prazo, isto é, no 
cursa de uma experiência interminâvel, seu mimera permaneça 
finito e. nâo au mente indefinidamente. !.1 ma proposiçâo universal, 
por outra lado, afirma, par exempta, que qualque( bezerra que 
passa existir, sem exceçào, é um animal vertebrada. A propasiçào 
universal fala distributivamente da experîência; a propasiçào 
provâvel\ ou estatistica, fala coletivamente da experiê~cia. 

8. PREDICADO• 

358. A visào que a lôgica pragm<itica tem do predicada, em 
canseqüência de sua pressuposiçào de que toda o abjetiva da 16gica 
dedutiva é afirmar as candiçôes necessârias da verdade dos signas. 
sem le var em cansideraçàa os acidentes da gram<itica indo-européia, 
sera aq~i exposta sumariamente. Cf. Negaçàac. 

Em toda proposiçâo, i.e., toda declaraçâa que deve ser 
verdadeira ou falsa, que se retire algumas de suas partes de modo 
tal que o que resta nào é uma proposiçào, mas é tal que se. torna 
uma proposiçâo quanda cada espaça vazio ~ preenchido corn um 
nome prOprio. Essa retirada de partes nào deve ser feita de um 
modo mecânico, mas corn as modificaçôes que sejam necessârias 
para preservar o sentido parcial do fragmenta. Cm tal residuo é o 
predicado. Uma mesma proposiçào pode ser mutilada de formas 
diferentes, de modo que diferentes fragmentas surjam camo 
predicados. Assim, seja.a proposiçào "Toda bornem venera algurna 
mulher". Esta proposiçào contém os seguintes predicados, entre 
outros: 

a. Formai Logic, cap. 8: 
b. Diclionary of Philosophy and Psycho/ogy, vol. 2, pp. 325-6 
c. Cf. 378-80. 
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venera alguma mulher .. 
ou nào é um bornem ou venera alguma mulher~·· 

"Toda bornem previamente escolhido venera ... 
"Toda bornem previamente escolhido é ..... 

9. PREDICAÇÀO ' 

359. Em IOgica: o ato de unir um predicado a um sujeito de 
uma proposiçào de forma a aumentar a extensao logtca sem 

cdiminnjr a pmlundJdade TOgica. 
3 60. lsto ainda permite Qüe se compreenda a predicaçào de 

varias formas, de acordo corn a concepçào que se tem da dissecçào 
de uma proposiçào em sujeito e predicado. 0 fato de se a 
predicaçào é a funçào essencial da proposiçâo constitui, atualmente. 
uma questào controverûda. Alguns sustentam que a proposiçào 
"Chove .. nào envolve predicaçào. Contudo. se é uma asserçào, ela 
nào significa que esta chovendo num munda do faz-de-conta, maso 
prOprio ato de dizer algo corn uma aparência de estar falando a 
sério é um indice (q.v.)b que força a pessoa a quem se dirige a olhar 
à sua volta para vero que é aquilo a que se refere o que esti sendo 
dito. 0 "chove .. traz à sua mente uma imagem de Jinhas verticais 
finas sobre o campo visual; e a pessoa olha atentamente pela janela. 
compreendendo totalmente que o meio ambiente é indicado como o 
sujeito onde as linhas de gotas que caem serào vistas. De modo 
semelhante, hi uma predicaçào numa proposiçào condicional ou 
outra proposiçào hipotética, no mesmo sentido em que se faz 
referëncia a alguma gama de experiëncias ou de pensamentos. 

361. Sào dadas abaixo algumas das mais freqüentes frases 
escolâsticas . 

... Predicaçào ana/Ogica; uma das expressôes preferidas por 
Aquino: predicaçào. na quai o predicado nào é tomado nem em 
sentido estrito, nem em sentido desconexo. mas sim em sentido 
peculiar para o quai hâ uma boa razào, como quando se diz que 
uma estâtua é um bornem . 

... Predicaçào denominativa: predicaçào na quai aquilo cuja 
natureza é ser um sujeito é tomado como sujeito, e algo cuja 
natureza é ser predicado è tomado como o predicado~ uma 
predicaçào de um acidente de uma substância. (Esta predicaçào é 
bem discutida por Scotus, ln univ. Porph., 9.16, "Utrum haec sit 
vera, Homo dt anima/", onde, tal como na maioria das 
controvérsias escolâsticas, a conclusào é de antemào prevista, 
residindo o interesse nas formidâveis dificuldades e em como 
devem elas ser superadasJ Predicaçào denominativa. em sentido 
prOprio, é predicaçâo de um termo concreto acidental de seu 
prOprio sujeito; num sentido amplo. é a predicaçào de um concreto 
qualquer de um supposilum, ou de qualquer sujeito de menor 
extensào; num sentido mais amplo ainda, é a predicaçâo de 
qualquer predicado de qualquer sujeito. A predicaçâo denominativa 
pode sera posteriori ou a priori, como homo est a(bus rationale 
est substalllia, homo est animal . 

... Predicaçào dialética, como definida por AristOteles (1. 

a, Ibid. vol. 2, pp, 326-9 
b. 305.6 
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Top., x): a predicaçào de um termo gerai numa proposiçâo que 
pode resultar de um argumenta num lugar provâvel, e irredutivel a 
nada antecedente. 

Predicaçào direta: predicaçao no sentido habituai de 
representar que a extensào do sujeito pertencé ao predicado, e a 
profundidade do predicado, ao sujeito; ou, na linguagem es~ 
cohistica, é predicaç<io de um termo mais alto de um termo mais 
ba1xo, de uma paixiio de um sujeito, de um acidente de um sujeito, 
de um modo de qüididade, de uma diferência de um gênera . 

... Predicaçiio essencial: aquela na qual o predicado estA 
totalmente contido na essência do sujeito. E. portanto, no sentido 
de Kant, um juizo analitico. Contudo, nem Kant nem os 
escolâsticos nada estipulam sobre o fato de que uma proposiçao 
indefinidamente complicada, que esta longe de ser Obvia, é 
freqüentemente dedutivel, através de um raciocinio matemâtico, ou 
deduçâo necessâria. pela lOgica dos relatives, de uma definiçâo da 
maior simplicidade, sem assumir qualquer hipôtese que seja (na 
verdade, uma tai hipôtese s6 poderia tornar mais simples a 
proposiÇâo deduzida); e isto pode conter muitas noçàes nào 
explicitas na definiçào. Isto pode ser ilustrado da seguinte forma: 0 
'homem é um animal racional; donde, tuda o que nao for um 
homem ou é, par um lado, nao racional, enquanto ao mesmo 
tempo ou é um animal, ou entao nào se beneficia de nada a nao ser 
de objetos tais coma amar, apenas fantasias, ou, par outro.lado, nâo 
é um animal, enquanto ou é racional ou adere a tuda que passa 
existir de fantasia na relaçao de beneficiar-se de algo que o ama. 
Ora, se se disser que isto é um juizo analitico, ou predicaçâo 
essencial, nem a definiçâo dos escolâsticos, nem a de Kant sà.o 
adequadas. Mas, se se disser que isto nao é uma predicaçâo 
essencial, ou juizo analitico, neste casa a predicaçâo acidental e o 
juizo sintético padern ser uma conseqüência necessâria, e uma 
conseq üência bas tante recôndita, de uma me ra definiçào, hem o 
contrârio daquilo que Kant e os escolâsticos pensaram e sobre o 
que elaboraram. Cf. Scotus, (/n univ. Porp/z., 9.12), que faz da 
predicaçao essencial a predicaçiio do gênera, espécie ou diferença. 

Predicaçào exercitada. A distinçào entre predicaçâo 
exercitada e predicaçao signata pertence a Scotus. (A passagem que 
Prantl atribui a Antonins Andreas a é uma citaçiio verbatim de 
Scotus, tai camo freqüentemente acontece no Geschichte de 
Prantl.) Uma predicacao signala é uma predicaçâo da quai se diz 
que é feit:a; uma predicaçâo exercitada é uma predicaçâo que é feita; 
de tai forma que Scotus diz: .. A praedicari signato ad praedicari 
exercitum, (sive ad esse) non tenet consequentia per se in eîsdem 
terminis". b Scotus dâ os seguin tes exemptas da distinçâo, nos quais 
a predicaçiio exercitada é indiçada par E, e a signata par S: S, 
Genus praedicatur de specie; E, Homo est animal. (0 texto de 
Lyons, aqui, transpôe os termos, que damas corretamente). S, 
nego; E, non. E, tantum; S, excludo. A definiçâo abstrata de 
Scotus é: .. Esse in rebus primae intentionis, illud exercet. quod 
praedicari signat in secundis intentionibuSë. A predicaçao 

a. V er Pmntt.. op. cil., III, 279 
b. Super universalia Porphyiii, qu. XW. 
c. Ibid. 
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exercitada distingue-se em praedicatio de proprio supposito e 
praedicatio de subiecto: a primeira é essencial. a segunda, 
acidental. 

Predicaçào forma/: predicaçào em que o predicado estâ no 
conceito do sujeito. independentemente de qualquer- causa 
extrinseca ou de,qualquer causa in qua em particular- A ..diferença 
entre predîc~_ç__ào formai e essencial é algo trivial .e. confusa . 

... Pred{caçào na lU rai: quando n.sujeito e o predicada devem 
estar assim relacionados de acordo corn sua natureza. Esta. é. 
substancialmente, a definiçào apresentada em muitos livras. porém 
nâo dâ muito a idéia de camo é usada a expressào. A predicaçào 
natural é sempre dividida em idëntica e direta; a predicaçào nào
·natural ou é indirela. i.e .• coll/ra naturam. ou C praeter uawram., 
i.e. per accidens. Exemptas de predicaçào indireta. onde o sujeito 
esta relacionado corn o predicado assim camo a forma ao conteUdo. 
sào alba est nix. animal est homo. Exemples de. predicaçào 
praeter naturam. onde sujeito e predicado estào relacionados corn 
algum terceira termo. camo a forma ao conteUdo. sào album est 
du/ce. du/ce est album. Exemples de predicaçào direta: nix est 
alba. homo est animal. Exemples de predicaçào idèntica: gladius 
est ensis. Plato est Plato (Conimbricenses in Praef. Porph .. q.i. 
art. 4) ... 

1 O. QUANTIDADE • 

362. <Em logica e matematica.l (1) Todo Acidente pelo quai 
uma substância tem parte fora da parte. Ci. Quanttdade (2). 
~ a déJiniçào annga: e e verdaâëira em relaçào ao antigo signi~oda pa avra enquanto representa a quantidade camo algo 

muito mais concreta do Que o faz_ a concepçào maderna. A 
quantidade (ver Praedicamema. V 1. de Aristôteles) é discreta ou 
continua. Quantidade continua é magnitude ou tempo. A antiga 
definiçào de matemâtica coma a ciência da quantidade é mal 
compreendida se quantidade for aqui tomada em seu sentido 
maderno; essa definiçào antiga queria dizer que a matemâtica 
tratava dos acidentes que têm nUmero. magnitude ou duraçào. 
Havia, portante. uma matemâtica da mtisica. 

363. (2)b No sentjdo maderno comum quantjdade e um 
!!_stema de conêxàes seriais. 

A cunexao senat dliere da conexào transitiva mais par uma 
questào de ponta de vista e (tao intimamente ligados estào os dois 
pontas de vista) do que quanta aa modo de expressào. Ora. toda 
relaçào transitiva . é passive! de inclusà:o. Por conseguinte, a 
quantidade poderia ser definida camo um sistema de inclusàes 
consideradas camo seriais. É muito importante compreender o fata 
de que a quanûdade é um simples sistema de relaçàes ordinais 
relativas numa série linear. Toda determinaçào completa de 
quantidade- num dada sistema é um "valor ... 

A quantidade é contacta ou medida. A quantidade contacta 
pode ter um conjunto finito de valores. Dos sis ternas de quantidade 
de conjunto denumérico, o mais simples é o dos nUmeros inteiros. 

a. Diclionary of Pllilosophy and Ps)•c/w/ogJ', vol. 2, pp. 410-12 
b. Cf. vol. 4. Livro 1. n• 4, Collected Popers. 
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0 tinico outra sistema habitualmente usado é o das rraçôes 
racionais. Estas fraçôes padern ser arranjadas de vârias formas em 
sua ordem de quantidade simplesmente por uma operaçâo de 
contagem. 

364. (3) Os conceitos. ou termes. em 16sica. sào considerados 
camo te do · · ue sao os termos mais reduzidos 

ode ser divisiveis, e par os 
ados corn os ua1s se compoem suas e 1mçoes ou 

descricôes· estes relacianamentos, ou conexoes, consti uem a 
:·quantidade .. _ 

Esta du pla maneira de considerar· um termo-ctasse co mo um 
conjunto de partes é observada em vârîas passagens de Arist6teles 
(por ex., Met. Ll. . XXV. 1023 b 22). Foi conhecida dos logicos de 
todas as épocas. Assim. Scotus chama a :Ogica de "ars ilia quae 
diuidit genera in species et species in-gëÏiéra resoluit"a. John de 
Salisbury b refere-se à distinçào co mo .. quod fere in omnium ore 
celebre est, aliud scilicet esse quod appellativa (i.e., adjetivos e 
assemelhados) significant, et aliud esse quod nominant. 
Nominantur singularia, sed q.niversalia signiticantur". Quanta a 
William de Auvergne, ver Prantl, Ill, 77. 0 presente autor tern, 
diante de si, uma longa relaçào de passagens sernelhantes. Contudo, 
os aristotélicos tinham suas mentes voltadas para a discriminaçâo 
das diferentes espécies de predicaçào, e insistiam em que as 
diferenças de gêneras diferentes sào diferentes, proibindo, por 
conseguinte, as divisôes cruzadas. Entretanto, Arnauld, em L'art 
de P.,enser, concebe todos os predicados, ou todos os predicados 
essenciais, coma assemelhados, sem disti!lguir genus e differentia; 
e viu·se assim compelido a dedicar um curto capitula (V 1) à 
étendue e a compréhension· antes de considerar os preelicàveis. 
Mas, os serviços que ele prestou neste assunta têm sida gran
demente exagerados, e realmente parece que Kant foi o pri
meiro a introduzir estas idéias na lOgica, e o primeiro a cham<i-las 
expressamente de quantidades. No entanto, a idéia era antiga. 0 
Arcebispo Thompsonc, W.D. Wilsond, e C.S. Peircee esforçam-se 
por estabelecer uma terceira quantidade de termos. 0 Ultimo 
denomina sua terceira quantidade de .. informaçào", e define-a 
camo ··a soma das proposiçôes sintéticas nas quais o simbolo é 
sujeito ou predicado .. , antecedente ou conseqüente. A palaxra 
··~imbolo" é a ui em ada or ue este 10 ica considera 
q n 1 a es entes as proposiçôes e aos argumentas. 
oem C mo aos terrons Deve-se a co us uma 1scnmmaçào entre 
mstmçao extensiva e compreensiva (Opus Oxon .. 1, n. 3): ou seja. 
o efeito normal de um aumento de informacào sobre um termo 
seri aumentar sua extensâo sem diminuir sua profundidade ou 
aumentar sua profundidade sem diminuir s'Ja extensào. Mas. pode 
ser que o efeito seja o de mostrar que os sûjeitos, aos quais j<i se 
sabia ser o termo aplicàvel, incluem toda a extensào de um outra 
termo do quai nào se sabia estar assim incluido. Nesse caso. o 

a. De divisione naturoe IV, 4. 
b. Metalogicus II, xx. 
• Em francês, no texto original: extensào e compreensào (N .. do T.) 
c. And Outline of the Necessary Laws of Thought (1842). §§ 52.54,80. 
d. An Elementary Treatise on Logic (1856), I, ii. § S. 
e. Cf. 418 
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primeiro termo ganhou em disiinçào exlcmsiva. Ou pode ser que o 
efeito seja o de indicar que os traças do termo que j<i se sabem ser 
predicâveis incluem toda a profundidade de um outra termo a 
respeito do quai nào se sabia. previamente. estar assim incluido, 
aurnentando. desta forma, a distinçào compreensiva do primeiro 
termo .. A nassagem do pensamento de um conceito mais amplo 
ara outra mais 'to sem mudança de info marâa ë 

consequen emen nto 1 ade. denomina-se 
descensao: a assa rn inversa. ascensào~ . or vanos proposa os, 
freqUentemente imaginamos que nossa m ormaçâo é menas do que 
real mente è. Quando isto tem o efeito de diminuir a extensào deum 
termo sem aumentar sua profundidade. a mudança denomina-se 
reslriçào; assim coma. quando através de um aumento- da 
informaçào real, um termo ganha extensionalidade sem perder 
profundidade, diz·se que ele ganha extensào ... Este é. par exemplo. 
um efeito comum da induçào. Neste casa. o efeito denomina·se 

'generahzaçao. 0 rn decresc1mo da informaçào su posta pode ter o 
efeito de diminuir a profundidade de um termo sem aumentar sua 
informaçào. lsto é freqüenternente chamade de abstraçào. porém é 
muito melhor denominâ·lo de pré·cisào (prescission), pois a 
palavra abstraçào é necess3.ria para designar um procedimento bem 
mais importante par meio do quai um elemento transitive do 
pensamento é feito substantiva. tal camo na mudança gramatical de 
um adjetivo num substantiva abstrato. Este pode ser considerado o 
principal motor do pensamento maternoitico. Quando um aumento 
de informaçào real tern o efeito de aumentar a profundidade deum 
termo sem diminuir sua extensionalidade, a palavra adequada para 
esse processo é amp/iaçào. Em linguagem comum, imprecisamente 
dizemos especificar. ao invés de ampliar. quando. desta maneira. 
acrescentamas infarmaçào. Freqüentemente a operaçào lôgica de 
formar uma hipôtese tem este efeito. que se pode, em tai casa, 
chamar de suposiçào. Quase toda aumento de profundidade pade 
ser chamado de determinaçào. 

(4) A silagistica. é par vezes encarada camo a matem3.tica de 
um sistema de quantidades que consistem nâo mais de dois valores, 
verdade e determinaçào. 

(5) A quantidade de uma proposiçào é aquele aspecta pela 
quai se considera que uma proposiçào universal afirma mais do que 
a proposiçào particular correspondente: as quantidades 
reconhecidas sào U niversal. Particular, Singular e -aposta a estas, 
tidas par ''definidas .. - lndefinida. Quamilas, é neste sentido, 
usada par Apuleioa". 

365. Quamificaçào do Predicado. A adjudicaçào de signas 
de quantidade proposicional aas predicados de proposiçàes simples 
é designada par este nome. 0 dictum de omni define a relacào de 
sujeito e predicado, de modo que é precisa entender "Qualquer A é 
B" como significando "A tudo aquilo a que A é aplicavel, B é , 
aplicâver·. Contudo, esta definiçào deve ser modificada, a fim de 
dar lugar a uma quantificaçào do predicado. Se entào vamos tomar 
toda e algum em seus sentidos distributivos prôprios e nào em seus 
sentidas coletivos, dizcr que "Cada bornem é cada animal .. seria, tai 
camo Arist6teles observa. absurdo, a menas que se pretendesse 

a. Ver Prantl. op. cil., I. 581. 
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dizer que nào havia mais do que um bornem e um animal, e que 
aquele Unico bornem eni idêntico àquele Unico animal. Este sistema 
nunca foi proposto. M_as Hamiltona, corn seus seguidores T.S. 
Baynestbe Calderwood, consideram os traças de quantidade num 
sentido coletivo. Assim, etes têm, coma uma das formas 
proposicionais, "Algum bornem nào é algum animal", o que nega 
exatamente ··cada bornem é cada animal", no sentido distributiyo, 
e tem o direito a Uma. posiçâo equivalente na légica. 'Nâo nega 
.. Toda bornem é toda animal", no sentido coletivo des tes 16gicos. 
Este sistema teve alguma voga em sua época. 

366 .. 0 Sis tema de Proposiçàes de DeMorgan c, Este 
permite a retençào do dictum de_ omni, simplesmente através da 
aplicaçào de uma qualidade proposicional ao sujeito. Obtemos, 
assim. as seguintes oito formas de proposiçâo: 

)) A tuda aquilo a que A é aplicàvel, B é aplicàvel. 
( •) A tuda aquilo a que A e inaplicàvel, B e aplicàvel.. 
) • (A tuda aquilo a que A e aplicàvel, B e inaplicàvel. 
( ( A tudo aquilo a que A é inaplicivel, B é inaplicâvel; i.e., 

A tudo aquilo a que B é aplic<ivel, A 6 aplicâvel. 
( ) A algo a que A e aplicàvel, B e aplicàvel. 
( • ( A algo a que A ii aplicàvel, B e inaplicàvel. 
) • ) A algo a que A é inaplicivel, B é aplicâvel; i.e.,A algo a que B 

é aplicâvel, A 6 inaplicivel. 
(A algo a que A é inaplicâvel, B 6 inaplicâvel. 
0 que esta acima e, substancialmente, uma das formas de 

enunciaçào do prOprio DeMorgan, por: el~ chamada de onim:itica d, 

Nào hi objeçôes a este sis tema; mas é ·uma complicaçâo ociosa de 
formas que nào nos permite considerar nenhum modo de inferência 
que o sistema antigo ji nâo abranja. E ainda acaba corn as figuras 
do silogismo. Contudo, sejam quais forem os méritos e deméritos 
do sistema, DeMorgan o desenvolveu corn elegância 16gica. 

11. UNI VERSAL • 

367. (1) Esta palavra era usadya Idj]de Média ande nâo 
deviamos usa?' a palavra Gerai. Outro sinônimo era praedi~ 
·ù raedicabile es aptum na um est praedicari de pluribus", diz 
Petrus Hispanus.fAibertus Magnus diz: "Universale est quod cum 
sit in uno aptum natum est esse in pluribus .. : BurgesdiciusB, 
traduzindo literalmente de Aristôteles, diz: "UD.iversale 
Uo Ka8' é'ù\ou) appelle, quod de pluribus suapte natura praedicari 
aptum est", i.e., ll 'e11<' 1<Àe1avwv 7rÉ<jvKe KarrrropinOcu. 
Quando os escolisticos falam em universais, etes simplesmente 
querem dizer termos geraîs (dos quais se diz que sào universais 
simples), corn a exceçâo que se segue. 

368. (2) Os cinco termos de segunda intençào ou, mais 
a. Lectures on Logic, XIII, p. 243-48, 
b. An Essay on the New Ana/ytic of Log/ca/ Fol'm.! (1850}. 
c. Syllabus of a Proposed System of Loglc (1860). § 21. Ver também 568. 
d. Ibid, § 165. 
e . . Dictionary of Phi/osophy and Psycho/ogy, v~ 2, pp. 737-40: 367-9 sào ape

nas de Peirce; 370-1, dadas em parte apenas, sâo de-Peirce e da Sra. C. Ladd-Frank
lin. 

f. Summulae, Tractatus II, p. 87C 
g, De l'raedicab. Il, 1, p. liA. 
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precisamente, as cinco cla".ises de predicados, gènero, especze, 
·diferença. propriedade, e acidente eram chamades na Idade 
Média (tai camo ainda o sào) de .. os predicâveis". Contudo, uma 
vez que predic3.vel também significa aquilo que esti apto aser um 
predicado, sentido este em que é quase um sinônimo exato de 
universal no primeiro sentido, os cinco predicâveis vieram a ser 
freqüentemente designados camo "os universais ... 

369.(31 0 que é predicado, ou afirmado, numa proposiçào de 
omni; diz-se ser verdadeiro, sem exceçào, seja o que for aquilo de 
que o terme sujeito é predicâvel .. Ver Quantidade ( § 10). 
· Assim, .. qualquer fênix surge de suas cinzas" é uma 
proposiçào universal. Este é chamade o sentido complexa do 
universal. 0 sujeito deve ser tomado no sentido distributive e nâo 
no seritido coletivo. Assim, .. Toda homem é toda redimido", que e 
a "proposiçào toto·total" de Hamilton:!!, nâo é uma proposiçào 
universal, ou asserçào de omni, no sentido definido par Aristôteles 
no diclum de omni, pois diz que a coleçào de homens é idêntica à 
coleçâo dos redimidos, e nào que toda bornem sem exceçào é toda 
redimido. Leibniz acertadamente insiste em que uma proposicào 
universal 'ilâO"aHrma, ou tmpiTca. a existeÏitia" de seu sujeitob. A 
~ara ISto e que esti de acordo cam a defmiçào, ou 
seja, o dictum de omni, que é aquilo que é afrrmado 
universalmente de um sujeito que se diz ser predicâvel de tuda 
aquilo a que esse sujeito possa ser predicivel. Pois isto pode ser 
feito sem se afirmar que o suJeito é predicâvel de qualquer coisa no 
universo. A segunda razâo é que o termo proposiçào universal é 
um termo de légica formai. Ora, a principal, ou pela menas a mais 
essencial atividade da lôgica formai é formular um silogismo direto 
de forma a nào representi-lo como algo que requer mais ou menas 
do que ele realmente requer. Ora, a premissa maior de um 
silogtsmo direto deve ser umversal, mas nâo necessita implicar a 
existência de uma coisa qualquer da quai o sujeito deveria ser 
predicâvel. Par conseguinte, é indispensâvel uma forma de 
proposiçào uni versai que nào afirme a existência do sujeito. Logo se 
tornani evidente que nào se requer nenhum tipo de proposiçào 
universal. A terceira razâo é a necessidade de prover a lOgica. 
formai de. uma forma de proposiçào' que negue exatamente toda 
proposiçào que. venha sob cada uma de duas formas simples. Ora. 
se uma proposiçâo universal afirmando a existência cie seo sujeito é 
encarada camo uma forma simples de proposiçâo - coma, par 
exemple, "Hâ habitantes em Marte e cada um deles, sem exceçâo, 
tem cabelos vermelhos.. - sua precisa negaçâo seria uma 
proposiçào particular que nào afirma a existência do sujeito, que 
seria uma forma muito singular, quase nunca desejada, e 
manifestamente complexa, tai camo "Qu nâo hâ habitante algum 
em Marte ou, se hoover, bâ pelo menas um que nà.o tem cabelos 
vermelhos". Obviamente, é bem melhor fazer a proposiçào 
particular simples afirmar a existência de seu. sujeito, "Hâ um 
habitante de Marte que tem cabelés vermelhos", quando a forma. 
uruversal nà.o efetuar a mesma asserçào ou implicâ-la. "Quaisquer 
habitantes de Marte que passa haver devem, sem exceçào, ter 
cabelos vermelhos". Se toda proposiçào particular afirma a 

a. Lectures on Loglc, Ap. V (d), (3). 
c. Cf. Nouveaux Essais, livro IV, cap. 9. 
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existência de seu sujeita., entào uma proposiçào particular aflrmatk 
va lmplica também na existência de seu predicado. Seria uma con· 
tradiçào nos termes dizer que uma proposiçâo a.firmaya a 
existência de seu predicado, uma vez que aquilo de que uma 
proposiçào a/irma algo é seu sujeit6, e nào seu predicado. Mas 
talvez nâo seja de todo certo dizer que a proposiçào particular 
a/irma a existência de seu sujeito. De qualquef forma, Jsto nào deve 
ser entendido camo se. numa tal asserçào, existència fosse um 
predicado nào implicado numa proposiçâo que nào faz esta asserçâo 
(ver Kant. Krit. d. reinen Vernun/t, 1. ed., 599). 

Toda proposiçâo refere~se a algum indice; as proposiçàes 
universais referem~se ao universo, através do meio comum ao 
elocutor e ao ouvinte, que é um indice daquilo de que fala o 
elocutor. Mas, a proposiçào particular afirma que, corn os meios 
suficientes, nesse universo seria encontrado um objeto ao quai a 
termo sujeito seria aplicâvel, e em relaçào ao quai uma averiguaçàa 
mais aprofundada provaria que a imagem suscitada pela predicada 
também era aplicâvel. Tenda isto sido determinado, é uma 
inferència imediata, embora nào exatamente- afirmada na 
proposiçiio, de que hà algum objeto indicdvel (isto é, algo 
existente) ao quai se aplica o prOprio predicado, de tai modo que 
também o pred1cado pode ser considerado camo referindo·se a um 
indice. sem dllvida, é perfeitamente legitima e, sob certos aspectas. 
preferivel, formular da seguinte forma a proposiçào particular: 
.. Aigo é, simultaneamente, um habitante de Marte e um ruivo", e a 
proposiçào universal deste modo: "Tuda o que existe no universo é, 
se habitante de Marte, entio tambCm um ruivo". Neste casa, a 
proposiçào universal nada a/irma sobre ex1stência, dada que j3. deve 
ser um fato bem entendido entre elocutor e ouvinte que o universo 
estâ ali. A proposiçào particular na nova. forma afirma a existência 
de um algo bastante vago ao quai ela declara serem aplic3.veis 
"habitante de Marte" e "ruivo". 

A proposiçào universal deve ser compreendida coma 
excluindo estritamente qualquer exceçào singular. Ela se distingue, 
assim, da proposiçào "A relaçào do nUmero de As para os As que 
sào B' é 1: l", nào apenas par ser distributiva na forma em vez de 
coletiva, mas também par afirmar muito mais. Assim. a razào do 
conjunto de todos os nUmeros reais para corn aqueles dentre estes 
nUmeros que sào incomensurâv"eis é 1:1; toda via, isto nào impede 
os mimeras comensuniveis de existir, nem de serem em infinita 
quantidade. Se fosse provado que a relaçào de freqüência de todos 
os eventas para aqueles dentre estes que fossem devidas a causas 
naturais é 1: 1, isso nào constituiria argumenta algum contra a 
existência dos milagres, embora pudesse (ou nào pudesse, conforme 
as circunstâncias) ser um argumenta contra a explicaçào de um 
dada evento qualquer coma sendo de natureza milagrosa, se é que 
uma tal hipOtese pode ser chamada de explicaçào. Ora, a induçào 
pode concluir que a razào de freqüência de um eventa especifico 
para outra genérico é 1: l, no mesmo sentido aproximado em que 
todas as conclusôes indutivas devem ser aceitas. De fato, as razàes 
1:1 e 0: 1 padern ser indutivamente concluidas corn uma confiança 
mais acentuada em sua exatidào do aue qualquer outra, razào que 
passa ser assim conctutaa. Mas, em circunstancia alguma pacte a 
induçào estabelecer a exatidâo ou exatülâo aproximada de uma 
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proposiçao estritamente universal, ou que uma série qualquer de 
eventas fenomenais é. propriamente dita, gerai (e, portante, 
representa. uma classe p_ossivelmente infinita) ou é mesmo 
aproximadamente gerai. Tais proposiçàes, fora da matemâtica 
(tomando esta palavra num sentido tai que inclua todas as definiçëes 
e deduçôes dela oriundas) devem ser ou inteiramente sem 
fundamento ou devem derivar seu fundamento de alguma outra 
fonte que nào a observaçào e a experimentaçào. Concebe·se que tai 
fundamento poderia ser estabelecido através de testemunho, tai. co-· 
mo, par exemplo. par uma promessa de um ser possivelmente 
ïmortal de_ atuar de uma certa maneira sobre toda ocasiào de uma 
certa descriçào; e, corn issa, nào .necessitaria ser um juizo a priori. 

370. (4) ... Descartes, Leibniz, Kant_e outros valem-se da 
universalidade de certas verdades camo prova de que elas nào 
derivam da observaçào, quer seja esta direta ou através de uma 
inferência provâvel legitima. Hi apenas uma passagem destë tipo 
em Descartes; e mesme Leibniz, embora freqüentemente alegue a 
necessidade de certas verdades (isto é·, o fato de serem elas 
proposiçëes de modo necessârio) contra a opiniào de Locke, apenas 
num tinico memento (o Avant-Propos dos Nouveaux Essais) anexa 
o critéria da universalidade. Descartes, Leibniz e Kant' declaram, 
mais ou menas explicitamente, que aquilo que dizem nào se poder 
derivar da observaçào, ou de uma legitima inferência provâvel da 
observaçào, é, de certo modo uma proposiçâo universal"(J), isto é, 
uma asserçâo que diz respeito a cada membre de uma classe gerai 
sem exceçào. Descartes (Carla xcix) argumenta que nào se pode 
fazer nenhuma inferência legitima a partir de fenômenos externes à 
proposiçio de. que •·coisas iguais a uma mesma coisa sào iguais 
etitre si", uma vez que issa seria inferir uma .. universal" de uma 
.. particular". Leibniz emprega quase a mesmalinguagema ... D. où il 
naît une autre question, savoir, si toutes les vérités dépendent de 
l'expérience, c'est·à·dire de l'induction et des·exemples, ou s'tl y a 
un autre fondement ..• Or, tous les exemples qui confirment une 
vérité générale, de quelque nombre qu'ils soient, ne suffiSent pas 
pour établir la nécessité universelle de cette même vérité: car il ne 
suit pas que ce qui est arrivé arrivera toujours de même 6 ". Kant 
exprime·se de um modo ainda mais inequivoco (}(rit. d. reinem 
Vernunft. 2• ed., Eioleitung, ii)!b "Erfahrung g!ebt niemals inhren 

a. cr: Nouveaux Essais, Avant·Propos. 
6. "Donde surge uma outra questâo. a sab~. se todas as verdades"dependem da 

experiência. isto é. da induçâo e dos exemplos, ou se existe um oulm fundamento ... 
Ora. todos os exemples que confirmam.uma v~dade gerai, sejam quantos forem, nâo 
bastam para estabelecer a necessidade universal dessa mesma verdade,_pois dai nâo 
dœorre que aquilo que acanteceu sempre acantecer<i." 

b ... A cxperiëncia nunca di aos scwjufzos uma gcneralidadc autëntica c rigorosa, 
mas apenas uma generalidade admitida e comparativa (por induçào), de modo que, na 
realidade, deve·se dizer: o que até aqui tomamos como verdadeiro nào encontra exce
çào desta ou daqueJa regra. Se se tomar um juizo camo generalidade mais rigorosa, 
isto é, de modo a nào admitir como passive! qualquer exœçào. neste casa o juizo nâo 
é separado da experiência. porém é algo simplesmente v.Uido a priori. A generalidade 
empîrica, portanlo. é apenas uma majoraç:âo arbitr.iria da validade daquela que se 
apresenta, na maioria dos casas. como vâlida em todos.. Assim. por exemplo. camo 
na ::;entença: todos os corpos sào pesados. onde porém a generalidade rigorosa perten
œ essencialmente a um juizo, ::;endo que, neste caso, este indica uma fonte especial dè 
conhecimenlo, ou seja. um poder do conhecimento a priorj. Necessidade ç generall
dade rigorosa sa:o, por conseguinte, signas seguros de um conhecimento a priori e 
pcrtcncem também um ao outra indissoluvclmentc." 
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Urtheilen wahre und strenge, sondem nur angenommne und 
comparative Allgemeinheit (durch Induction), so dass es eigentlich 
heissen muss: so viel wir bisher wahrgenommen haben, findet sich 
von dieser oder jener Regel. keine. Ausnahme. Wird also ein, U rtheil 
in strenger Allgemeinheit gedacht, d.i. sa, dass gar keine Ausnahme 
ais mOglich verstattet wird, so ist es nicht von der Erfahrung 
abgeleitet, sondern schlechterdings a priori gliltig. Die ernprirische 
Allgemeinheit ist also nur eine wi11ktihrliche Steigerung der 
Gültigkeit, va der, welche in den meisten Fàllen, zu der, die in allen 
gilt, wie z.B. in dem Satze: alle KOper sind schwer; wo dagegen 
strenge Allgemeinheit zu einem Urtheile Wesentlich gehOrt, da 
seigt diese auf einem besonderen Erkenntnissquell derselben, 
Iilimlich ein Vermëgen des Erkenntnisses a priorÎ. Nothwendigkeit 
und strenge Allgemeinheit sind also sichere Kennzeichen einer 
Erkenntniss a priori, und gehOren auch aunzertrennlich zu 
einander". Mas, nâo obstante o fato de que toda a légica destes 
autorès, especialmente Kant, exija que a palavra universal seja 
entendida nesse sentido, hoi, nos trabalhos de todos etes, algumas 
passagens que dâo um certo tom de desculpa ao erra grosseiro de 
alguns interpretes que ensinam que par necessidade eles entendem a 
força fisica irresistivèl corn a quai a proposiçào reclama nosso 
assentimento, e que par universalidade entendem catolicidade, i.e., 
a aceitaçào cat6lica da proposiçâo semper, ubique et ab omnÎbus . 
. Descartes em particular, e Leibniz numa certa medida, talvez 
rnesmo Kant (embora fosse bastante il6gico que ele assim 
procedesse) mais ou menas atribuiram um certo peso à evidência 
aparente irresistivel, e, num certo grau, à aceitaçào cat6Iica, que as 
proposiçôes têm de tender a persuadir~nos de sua veracidade; mas 
nâo coma critérios de suas origens. No entanto, cumpre notar que. 
falsos întérpretes de Kant utilizaram a palavra uni versai no sentido 
daquilo que é aceito par todos os bomens - o sentido de Kow6ç 
na frase Kowai '€vvow.t. 

3 71. As palavras universal e universalidade en tram em vârias 
frases técnicas: 

... Universal natural: um signa natural predicâvel de uma 
pluralidade de coisas, assim camo fumaça ê signa de fogo. A 
doutrina nominalista diz que nada fora da mente ê universal nesse 
sentido. Ver Ocam, Logica, I, xiv ad fln . 

... Va/idade universal: conforme alguns Iégicos, é a validade 
de raciocinios tais que sâo "calculados para produzir convicçâo em 
toda mente razoâvel .. (Hamilton. Lect. on LogÎc, xxvi). Se tivesse 
omitido a palavra razoâvel e dito .. calculados para operar convicçâo 
em toda mente'\ isto nâo provaria que eles têm qualquer validade 
que seja, pois a v alidade de um raciocinio depende de se saber se ele 
realmente conduzini à verdade, e nâo do fato de se acreditar que ele 
conduzini à verdade. Assim, a palavra razoâvel ê a. ûnica palavra 
pertinente na definiçào. Mas, de fato, nâo existe nenhuma divisâo 
da validade 16gica em validade universal e valîdade particular ... 

12. PART1CULAR• 

372. Em linguagem nâo técnica, aplicada a casos singulares 

a. Diclionary of Phi/o:sophy and Psycology, v. 2., pp. 265·6, por Peirce e pe
la Sra. C. l.add·Franklin. 
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enquadrados sob titulos gerais e que ocorrem. ou que se supôe 
ocorrerem. na experiência: neste sentido. é também um substantive. 
Os particulares sào as circunstâncias experimentalmente conhecidas 
de natureza gerai. porém tal coma surgem no casa individual. 

373. Uma proposiçào particutar éaque da uma idéia gerai de 
um ob jeta e que afirma que um ob jeta ao quai se aplica essa descri· 
çào ocorre no universo do discurso, sem afirmar que ele se aplica a 
toda o universo ou a tuda no universo de uma descriçâo gerai espe· 
cificada, tai como "Alguns dragôes sottam fogo". Se sustentamos 
que a proposiçào part.J.cular afrrma a existência de algc, entào sua 
negaçào exata nao afirma a existência de coisa alguma, tal camo 
"Niio existe dragiio algum que sotte fogo". Portanto, niio é verdadé 
que de uma tai negaçâo exata decorra alguma proposiçào particular, 
tai como "Atgum dragiio niio sotta fogo". Pois se niio hà nenhum 
dragao que nào solte fogo, issa é falso, embora passa ser verdadeiro 
que nào exista dragào algum que solte fogo. 

Por exemple, da proposiçào 'particular "Alguma mulher é 
adorada por todos os catOJicos'~ segue·se que ''Qualquer catOlico 
que passa existir adora uma mulher''. i.e., .. Nào hâ catOlico algum 
que nào adore uma mulher", que é a negaçào exata de "Aigum 
catélico nào adora todas as mulheres", que é uma proposiçào 
particular. Disto, por sua vez, segue·se que uma mulher adorada 
poe todos os catOiicos nào existe. o que é a negaçào exata da 
primeira proposiçào, "Alguma mulher é adorada por todos os 
catélicos". 0 mesmo ë verdadeiro de toda proposiçào particular. 
Assim. se ''Algum corvo é branco··. segue-se que "Nenhuma 
conseqtiência inevitâ.vel da brancura estâ. ausente de todos os 
corvos", o que é a negaçào exata da proposiçào particular "AJguma 
conseqüência inevitâ.vel da brancura estâ. ausente de todos os 
corvos". Assim, de cada proposiçào particular segue-se a negaçào 
exata de uma proposiçào particular. porém de nenhuma proposiçào 
particular pode seguir-se qualquer negaçào exata de uma proposiçào 
particular. Contudo, isto nào se estende a uma proposiçào 
particular simples, tai coma "Aigo é branco", uma vez que dizer 
''Algo é nào-existente" (o que seria, proporcionado por um 
tratamento anâlogo) é um absurdo, e mio deveria ser· considerado 
camo uma proposiçào em gerai. 

13. QUALIDADE • 

374. Œm gramatica e togica). ( l) Sejauma sentença em que um 
substantiva comum ou adjetivo é predicado de um substantiva 
prOprio, e suponha·se que algo existe na realidade que corresponde 
à forma da proposiÇ<lo. A seguir, imagine-se que esta forma de fato 
consiste numa relaçào do sujeito objetivo. ou substância, corn um 
ser, o mesmo correlato para todos os casas em que o mesmo 
substantiva ou adjetivo é predicado no mesmo sentido, e esse ser 
imaginârio, quer seja encarado como real, ou apenas como uma 
conveniência do pensamento, é uma qua/idade. Assim, se algo é 
belo, branco ou incompreensivel, isto consiste no fato de possuir a 
qualidade da beleza, da brancura ou da incornpreensibilidade. 

375. (2) Contudo. num sentido mais adequado, o termo 

a. Ibid., voJ. 2, p. 408-9. 
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qualidade nào se aplica quando o adjetivo, coma incompreensfve/, é 
concebido coma significando uma relaçào .. Assim, brancura sera, 
neste.sentido estreito, uma qualidade apenas enquanto se pensar em 
objetos coma sendo brancos independentemente de qualquer outra 
coisa; porém quando isto é concebido camo uma relaçâo cam o 
olho ... brancura" é apenas uma_qualidade num sentido mais frouxo. 
Lockeadefine qualidade coma o poder de produzir uma idéia, o que, 
de modo aceitavel, concorda corn a explicaçào acima. 

Qualitas, tenda alcançado mevitavelmente um usa 
excessivamente amplo 1 nas escolas romanas era empregada para 
designar quase toda caniter ou caracteres para os quais nào havia 
outra nome à mào. Issa fez cam que surgisse uma gama de sentidos 
especiais. Assim. em gramâtica a diferença entre substantivas que 
tinham um plural e os que nào tinham denominava-se uma 
diferença de qualidade, tai camo a diferença entre os pronomes 
pessoais e qui, quis, etc. 

376. (3} Em Iôgica: a distinçào entre a proposiçào afirmativa e 
a negativa tem sida denominada a distinçào de qualidade em 
proposiçôes por todos os lôgicos, sem interrupçào, de Apuleio, no 
século Il de nossa era, até nossos contemporâneos. 

Kant. a fim de obter uma triade, acrescentou uma terceira 
qualidade. denominada limitativa, a de "Sortes est non homo", corn 
uma distinçào de "Sortes non est homo .. , Esta colocaçào mio 
su porta critica, porém a autorîdade de Kant e a força da tradiçào 
fizeram corn que sobrevivesse. Na medida em que o universo de 
caracteres é ilimitado, é ébvio que qualquer coleçào de objetos tem 
algum predicado comum e peculiar a etes. Sendo este o casa, tal 
camo a silogistica ordinâria tacitamente presume que é, a distinçào 
entre proposiçôes afirmativas e negativas é puramente relativa ao 
predicado particular .. Sem dtivida, muitos l6gicos têm presumido 
que as proposiçôes negativas se distinguem das proposiçôes 
afirmativas ordinârias pela fato de nào implicarem a realidade do 
sujeito. Contudo, neste caso, o que significa "Algum patriarca nào 
morre"? Além do mais, todos admitem que as proposiçôes perse 
primo modo nào implicam a existência do sujeito. embora sejam 
afirmativas. De qualquer forma, a silogistica resultante, se 
consistente, é passive! de objeçàes. Se, entretanto, o universo dos 
caraëteres e limitado. coma é no discurso ordinârio, onde dizernos 
que inconsistência Iôgica e tangerinas nada têm em comum, neste 
casa o sistema de IOgica formai que se requer serâ um casa simples 
de 16gica dos relatives (q.v.);bmas a distinçâo entre proposiçôes 
afirmativas e negativas tornar-se-â material ou absoluta, cam as 
formas das proposiçôes categ6ricas simples sendo entâo; 

Qualquer A possui todos os caracteres do grupo fj. 
Qualquer A deseja todos os caracteres do grupo fj. 
Qualquer A possui algum carâter do grupo ~ . 
Qualquer A deseja algum cariter do grupo iJ, etc. 

Algum A deseja ta dos os caracteres do grupo ~, etc. 
377. (4) Qualidade, mesmo em Arist6teles, è especialmente 

empregada para denotar caracteres que constituem méritas ou 

a. Essay, II, viii, 8. 
b. Cf. vol. 3, n° XX, § 8. 
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deméritos, e esta palavra é notàvel pela ntimero de significados 
especializados que carrega. Desde Kant, tem sida empregada para 
designar a distinçào entre claro e obscuro, ou distinto e confuse, 
etc. Ver o t6pico anterior. 

A qualidade divide·se em prim3.ria, secund<iria, secundo
·primâria, essencial ou substancial, acidental. manifesta, oculta. 
prirnitiva, original, elementar, primeira, derivada, real. intencional, 
imputada, passive!, 16gica, proposicional, ativa, alterante, afetiva. 
predicamental. etc. 

14. NEGAÇÀO' 

378. Negaçào é usada (IJ Iôgicamente, (2) meiafisicamente. 
No sentido Iégico, pode ser usada (a) de modo relative {b) e de 
modo absoluto. Usada de modo relative, quando aplicada a urna 
proposiçào, pacte ser entendida (a)como negando a proposiçào ou 
cp) camo negando o predicado. 

379. ( 1) Em seu sentido IOgico. a negaçào opôe-se à 
afirmaçào, emborà'. quando usada de modo relative. este talvez nào 
seja um termo contrârio conveniente; em seu sentido metafisico, 
negative opôe-se a positive (fato, etc,). 

A concepçào de negaçào, objetivamente considerada, é uma 
das mais importantes relaçôes IOgicas: mas subjetivamente 
considerada, nào é de maneira alguma um termo da IOgica. mas 
sim, pré-IOgico. Ou seja, é uma daquelas idéias que deveriam ter 
sida plenamente desenvolvidas e dominadas antes que, a idéia de 
investigar a legitimidade dos raciocinios pudesse ter sida elaborada 
em alguma extensào. 

0 tratamento da doutrina da negaçào proporciona uma boa 
ilustraçào dos efeitos da aplicaçào do principio do Pragmatisme 
(q.v.)b em 16gica 0 pragmâtico tem em vista um propésito definido 
ao investigar as questôes légicas. Ete deseja determinar as condiçôes 
gerais da verdade. Ora. sem, estâ clara, empreender aqui uma 
apresentaçào do desenvolvimento total do pensamento. seja_ dito 
que se verifica que o primeiro passa deve ser para definir camo po
dem duas proposiçàes estar de tai modo relacionadas que, sob 
quaisquer circunstâncias, 

A verdade de uma acarreta a verdade da outra. 
A verdade de uma acarreta a falsidade da outra. 
A falsidade de uma acarreta a verdade da outra. 
A falsidade de uma acarreta a falsidade da outra. 
Esta deve sef a primeira parte da IOgica. É a légica dedutiva, 

ou (denominando-a por seu resultado principal) siJogisûca Em 
todas as épocas esta parte da 16gica tem sida reconhecida camo 
preliminarmente necessoiria a uma investigaçào ulterior~ LOgica 
dedutiva e JOgica indutiva. ou metodolOgica foram sempre 
distinguidas uma da outra, e a primeira tem sida geralmente 
chamada par esse nome. 

A fim de examinar estas relaçôes entre as proposiçôes, é 
necessoirio dissecar as proposiçàes numa certa medida. Hoi 

a. Diclionary of Philosophy and Psycnology, vol. 11, p. 146/7, por Peirce e a 
Sra. C. l..add-Franklin. 

b. Cf. V 5, flllrodJICIÎOI/, 
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diferentes modes pelas quais as proposiçàes padern ser dissecadas. 
Alguns deles nào conduzem, de modo algum, à soluçào do presente 
problema, e serào evitados pela pragrnâtico neste estigio da 
investigaçào. Tai é, par exemple. o modo que faz da côpula uma 
parte distinta da proposiçào. Pode ser que existam diferentes modes 
de realizar·se uma dissecçào ûtil, porém o mais comum, o tinico 
que tem sida suficientemente estudado, pode ser descrito camo 
segue: 

Tomando·se uma proposiçào qualquer, coma 
.. Cada sacerdote casa algurna mulher corn algum bornem''. 

observamos que algumas de suas partes padern ser retiradas de 
modo a deixar espaças em branco. nos quais, se os vazios forem 
preenchidos corn nomes prôprios (de objetos individuais que. se 
sabem existir) haverri uma proposiçào completa (ainda que tala e 
falsa). Tais espaças vazios sào, par exempta: 

Cada sacerdote casa alguma_ mulher corn -----
--casa corn algum bornem, 
--casa corn------
Pode ser que exista alguma Jingua na quai os espaças em 

branco em tais formas nào padern ser preenchidos corn nomes 
prOprios de modo a perfazer proposiçôes perfeitas. porque a sintaxe 
pode ser diferente para as sentenças que envol vern nomes prOprios. 
Mas, nào importa quais possam ser as regras da gramoitica. 

A Liltima das formas em branco acima distingue-se par nào 
conter nenhuma palavra_ seletiva camo algum, cada. qualquer, ou 
qualquer outra expressào equivalente em força a tais palavras. 
Pode-se. denominà·la Predicado (q.v.[538]) ou pf)JUL • 

. Ccrrespondendo a. cada predicado desse tipo hâ um outra tai 
que, se todos os espaças vazios nos dois forem preenchidos corn o 
mesmo conjunto de nomes prOprios (de individuais que se. sabe 
existir). uma da'i duas proposiçôes resultantes serri verdadeira. 
enquanto a outra e falsa; coma 

Chrisostomo casa Helena cam Constantino; 
Chrisostomo mlo casa Helena corr. Constantino. 
É verdade que a Ultima nào é exempta de boa gramatica. mas 

issa nào tem a minima conseqüência. Duas proposiçôes desse. tipo 
dizem-se contraditôrias, e dois predicados tais dizem-se negativos 
um do outra. ou que cada um resulta da negaçào do outra. Duas 
proposiçôes envolvendo expressôes seletivas padern ser 
contradit6rias; mas para que o sejam, cada seletivo que indica uma 
seleçào adequada deve ser mudado de maneira a indicar qua/quer 
seleçào que possa ser feita. ou vice-versa. Deste modo. as duas 
proposiçôes seguintes sào contradit6rias: 

Cada sacerdote casa alguma mulher corn cada bornem; 
Algum sacerdote nào-casa cada mulher a algum bornem. 
É muito conveniente exprimir o negativo de um predicada 

simplesmente acrescentando a este um nào: Se ad a tarnos este plana, 
nào-nào-casa deve ser cansiderada equivalente a casa. Ocorre que 
tanta em Jatim quanta em inglês esta convençàa estâ de acordo corn 
o uso da lingua. Provavelmente. hi apenas uma pequena minoria de 
linguas do munda na.;; quais prevalece esta regra muito artificial. 
Diz-se que cada uma de duas proposiçôes contradit6ria'i resulta da 
negaçào da outra. 

A relaçào de negaçào pode ser considerada camo definida 



118 SEMIÔTICA 

pelas principios de contradiçào e do terme média excluido~ Ver 
Leis do Pensamento (Livro Ill, Cap. 4,§ 15.) Este é um ponto de 
vista admissiveJ, mas nào necessirio. Dentre as concepçôes de 
16gica dedutiva nào-relativa, tais coma conseqüência, coexistência 
ou composiçào, agregaçâo.. incompossibilidade. negaçào, etc., é 
necess<irio selecionar apenas duas, e quase que quaisquer duas 
destas, a fim de ter-se o material requerido para a definiçào das 
outras. Quais as que devem ser escolhidas é uma questào cuja 
decisào transcende a funçiio deste rama da Iôgica. Donde. o mérita 
indiscutivel dos oito signas-cOpula da Sra. Franklin. que sào 
mostrados camo sendo de grau formai coordenado. a Mas. assim 
considerados, nào sâo propriamentecOpulas ou asserçôes da relaçâo 
entre os varias sujeitos individuais e a predicado. porem meras 
signas das relaçàes Iégicas entre diferentes componentes do 
predicado. A doutrina Iégica ligada a esses signas e de consider:ivel 
importância. para a teoria do pragmatisme . 

... Negant ou negaçào negativa e a negaçào realizada pela 
acréscimo da particula negativa à cOpula no idioma latina usual, 
"Socrates non est stultus'". em contraposiçào à negaçào infini/a 
( 'a.OpwTJl ) ou in/initam. que se realiza pela acréscimo da 
particula negativa ao predicado, "Socrates est non stuJtus". 

Kant retomou esta distinçào a fim de obter uma triade para 
estabelecer a simetria de seu quadro de categorias, e desde entào 
esse tem sida um dos mais profundos e estimados estudos dos 
IOgicos alemàes. Nenhurna idéia é. mais essencialmente. dualistica, e 
distintamente nào triâdica, do que a negaçào. Nào-A ::; outra que 
nào A ::; uma coisa segunda a A. A linguagem preserva muitos 
vestigios disto. Dubius esta entre duas alternativas. sim e nào. 

380. {2) No sentido metafisico. negaçào é a simples ausência 
de um carâter ou relaçào que é encarada coma positiva. Distingue
-se da privaçào pela fato de nào implicar nada atem disse. 

0 célebre dito de Spinoza, corn o quai os Schellings tanta 
coisa fizeram. "Omnis determinatio esl negatio ", tem pela menas 
este fundamento, que determina lia a uma alternativa exclui-nos de 
uma outra. A mesma grande verdade é inculcada nos jovens através 
do ditado "Nào se pode camer um doce e guard3-lo ao mesmo 
tempo". 

15. LIMITATIVO • 

381. (1) Aplicado a uma terceira qualidade dos juizos, 
adicional à afirmativa e negativa. A idéia de uma tai terceira 
qualidade originou-se entre os romanos a partir da diferença entre 
.. homo non est bonus" e "homo esl non bonus", sendo este o 
limitativo ... 

É um dos moitas casas em que os acidentes da linguagem, 
afetaram formas lOgicas aceitas sem nenhuma boa razào. Boéciof e 
outras aplicaram a infinitaçào também ao sujeito, o que, camo 
mostrou DeMorgandé uma valiosa contribuiçào à légica. Wolffd~ 

a. Ver Diclionary of Philosophy and Psycho/ogy, v. 2, p. 369, 
b. Ibid, v. 2, p. 6· 7; 
c. Ver Pnmtl, op. cil., 1, 693, 
d. Ver exemplo em Fonnal Logic, p. 37. 
e. Mas cf. a Logica de Wolff, § 208. 
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no entanto, limitou a modificaçâo ao predicado, sem demonstrar 
qualquer razâo séria para tai. aplicaçâo. Kant adotou-a porque 
completava sua triade das categorias da qualîdade. Suajustificativa, 
no dizer de Jasche, é que a negativa exclui o sujeito da esfera do 
predicado, enquanto que o unendliche, juizo limitativo ou infinito, 
o coloca na esfera infinita exterior ao predicado. Deve-se observar 
que kant considera um traça positivo camo diferindo perse deum 
traça negativo e, em particular, coma tenda uma extensào bem 
mais reduzida. Camo a maioria dos antigos 16gicos, ele 
virtualmente limitou o universo dos traças âqueles que atraem 
nossa atençào. Se issa fosse feito de modo explicita e consistente, 
ter-se-ia constituido numa 16gica particular interessante, na qual 
haveria uma diferença material, e nào apenas meramente formai, 
entre os fatos afirmativos e os negativos. É provâvel que Kant 
também en!endeu que a proposiçào afirmativa declara a existência 
de seu sujeito, enquanto que a negativa nào o faz, de tal forma que 
"Alguns fênix nâo surgem de suas cinzas" seria verdadeiro, e 
"Todos os fênix realmente surgem de suas cinzas'' seria falso. 0 
juizo limitativo concordaria corn o afirmativo sob este aspecto. Foi 
1sto, provavelmente, o que quis dizer, e ele nào observou que seu 
juizo hmitativo, "A alma humana é imortal'\ (nichtsterblich) pode 
ser interpretado camo equivalente ao juizo conjuntivo ••A alma 
humana nào é morta!, e é a alma humana". Nào hâ dUvida de que 
Kant teria vista um munda de diferenças entre estas duas asserçôes. 
Neste casa, deveria ter adotado uma quarta qJJalidade, .. A alma 
humana nào é imortal". 

16. MODALIDADE a 

382 Nào hâ acordo, entre os 16gicos, a. respeito daquilo em 
que consiste a modalidade; mas, a modalidade é a qualificaçào 
16gica de uma proposiçâo ou sua cépula, ou a qualificaçào 
correspondente de um fato ou sua forma, nas formas expressas 
pelas modos possibi/e, impossibi/e, contingens, necessarium. 

Qualquer qualificaçâo de uma predicaçâo é um modo, e 
Hamilton diz (Lects. on Logic\ xiv) que ••todos os 16gicos" 
denominam de proposiçào modal qualquer proposiçâo afetada par 
um modo. Isto, entretanto, j:i é ir longe demais, pois nào apenas 
esse termo tem. sida limitado na pnitica, desde o tempo de 
Abelardo, quando o termo apareceu. pela primeira vez, b âs 
proposiçôes qualificadas pelas quatro modos "passive!", 
"impossivel", "necess:irio" e "contingente", corn apenas uma 
extensâo ocasional para outras quaisquer, coma também 
testemunhos positivos a esse respeito poderiam ser citados em 
abundância. 

A abordagem mais simples da modalidade é a dos 
escol:isticos, segundo a qual a proposiçào necessâria (ou impossîveù 
é uma espécie de proposiçâo universal; a proposiçâo possivel (ou 
contingente, no sentido de nâo necess:iria), uma espécie de 
proposiçâo particular, Isto é, afirmar que "A tem de ser verdadeiro'' 
é afirmar nào apenas que A é verdadeiro, mas que Iodas as 

a. Dictionary of Phi/osophy and Psycho/ogy, vol. 2. pp. 89-93. 
b. Ver Prantl, op. dt., II; 158. 
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proposiçôes anâlogas a A sào verdadeiras; e afirmar que .. A pode 
ser verdadeiro .. é afirmar apenas que a/gu ma proposiçào anâloga 
a A é verdadeira. Se alguém perguntar o que é que se pretende 
significar, aqui, corn proposiçôes amilogas, a resposta é: todas 
aquelas de uma certa classe que as conveniências do raciocinio 
estabelecem. Ou podemos dizer que todas as proposiçôes anâlogas a 
A sào todas aquelas proposiçôes que, em algum estado inconcebivel 
de ignorância, seriam indistinguiveis de A. 0 erro deve ser posta 
fora de questào: apenas a ignorância hâ de ser considerada. Esta 
ignorância consistirâ no fato de seu sujeito ser incapaz de rejeitar 
determinados estados potencialmente hipotéticos do universo. cada 
um dos quais absolutamente determinado sob todos os aspectas, 
mas que sào todos, de fato, falsos. 0 aglomerado des tas falsidades 
nào rejeitadas constitui a "gama de possibilidades ... ou melhor, 
"de ignorância ... Se nào bouvesse ignorância alguma, este agregado 
reduzir-se-ia a zero. Nas proposiçôes· necessârias, o estado de 
conhecimento suposto é habitualmente ficticio; nas proposiçôes 
possiveis é, mais freqüentemente, o estado real do elocutor. A 
proposiçào necessciria afirma que, no estado de conhecimento 
presumido, nâo hâ casa algum em toda a gama de ignorância no 
quai a proposiçào seja falsa. Neste sentido, pode-se dizer que uma 
impossibilidade esta na base de toda necessidade. A proposiçào 
passive! afirma que hâ ·um casa em que é verdadeira. 

Encontram-se vàrias sutilezas no estudo da modalidade. 
Assim, quando o prOprio estado de conhecimento do pensador é 
aquele cuja gama de ignorància esta em questào, os juizos "A é 
verdadeiro'' e "A deve ser verdadeiro'' mio sào Iogicamente 
equivalentes, afirmando o Ultimo um fato que o primeiro niio 
afirma, embora o fato desta sua asserçiio propicie uma evidência 
direta e conclusiva de sua verdade. Os dois sào amilogos a "A é 
verdadeiro" e "A é verdadeiro, e eu o digo", que prontamente se 
demonstra niio serem logicamente equivalentes através da negaçào 
de cada um, quando obtemos "A é falso" e "Se A é verdadeiro, eu 
nào o digo" 

Na proposiçào particular necess<i.ria e na proposiçào universal 
passive! hâ, par vezes, uma distinçào entre os sentidos 
"compostas" e os sentidos "divididos". "Aigum S deve ser P", 
tomado no sentido composta, significa que nào hâ. casa aJgum, em 
toda a gama de ignorância, em que algum S ou oulro nào é P; 
porém, tomado no sentido dividido, significa que hâ. algum S, S 
este que permanece P através de toda a gama de ignorância. 
Assim, "Qualquer S que passa ser pode ser P", tomado no sentido 
composta, significa que, na gama de ignorância, hi algum estado de 
coisas hipotético (ou pode ser o inidentificivel esta.do verdadeiro, 
embora este dificilmente passa ser o Unico casa assim) no quai ou 
nao hâ. S algum ou toda S que hou ver é P; enquanto que no sentido 
dîvidido, significa que nào hâ S algum em qualquer estado 
hipotético seniio aquele.que, em algum çstado hipotético ou outra. é 
P. Quando hi uma distinçiio deste tipo, o sentido dividido afirma 
mais do que o composta nas proposiçôes particulares necessârias, e
menos nas universais possiveis. Contudo, na maioria dos casas os 
individuais nào permanecem identificâveis através da. gama de 
possibilidade, quando a distinçào ê rejeitada. Isto nunca se aplica às 
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proposiçOes universais necess:irias ou às proposiçôes particulares 
possiveis. 

383. Alguns 16gicos dizem que "S pode ser P" nào é, de 
modo algum, uma proposiçào, pois nada afirma. Mas, se nada 
afirmasse, nenhum estado de fatos poderia falsificâ-Ia e, par 
conseguinte, sua. negaçâo seria absurda. Ora, seja S "alguma 
proposiçào autocontradit6ria" e seja P "verdadeira". Neste casa, a 
proposiçào possivel é "Aiguma proposiçào autocontradit6ria pode 
ser verdadeira", e sua negaçâo é "Nenhuma proposiçào 
autocontraditôria pode ser verdadeira''. o que dificilmente podernos 
considerar um absurdo. É verdade que esses 16gicos habitualmente 
tomam a forma "S pode ser P" no sentido copulativo "S pode ser 
P, eS pode n:ïo ser P", porém ista apenas a leva a afirmar mais, e 
nâo menos. A proposiçào passive!, entào, é uma proposiçào. Ela 
nao apenas tem de ser admitida entre as formas 16gicas, se é que es
tas devem ser adequadas para a representaçâo de todos os fatos da 
légica, camo também desempenha uma parte particularmente im
portante na teoria da ciência. Ver Método Cientifico (vol. 7). Ao 
mesmo tempo, de acordo cam o enfoque da modalidade que se esta 
considerando, as proposiçôes necess3.rias e possiveis sâo equivalen
tes a certas proposiçOes assert6rias, de forma que elas nâo diferem 
das proposiçôes assert6rias da maneira pela quai as proposiçôes 
universais e particulares diferem umas das outras, mas sim um tan
ta camo as proposiçOes hipotéticas (i.e., condicionais copulativas e 
disjuntivas), categ6ricas e relativas diferem umas das outras - tai-. 
vez nào tanta assim. 

De acordo corn este enfoque. as propos!çôes logicarnente 
necessàrias e as possiveis relacionam-se corn aquilo que poderia ser 
conhecido, sem nenhum conhecimento de qualquer espécie do 
universo do discurso. porérn apenas cam uma compreensào 
perfeitamente distinta do signi!icado das palavras; proposiçôes 
geornetricarnente necessârias e possiveis, quanta âquilo que um 
conhecimento das propriedades do espaça exclui ou nào; 
necessidade fisica, quanto àquilo que um conhecirnento de certoS 
principios de fisica excJui ou nào, etc. Mas, quando dizemos que 
dentre duas coleçOes. uma deve ser correspondentemente maior do 
que a outra, mas cada uma nào pode sercorrespondentemente mai
or do que a outra, nào se demons trou camo esta espécie de neces
sidade pode ser explicada a partir dos principios acima. 

384. A teoria mais antiga da moda:idade é a de Aristôteles. 
cuja filosofia. de falo, consiste principa:mente numa teoria. da mo· 
dalidade. 0 estudioso de Arist6teles começa, em gerai. cam as Ca
tegorias; e a primeira coisa q!le o surpreende é a inconsciência do 
autor no que. tange a qualquer distinçào entre gramàtica e metalisi· 
ca, entre os modos de significar e os modos de ser. Quando o estu
dioso chega aos livras metafiSicos. descobre que nào se trata tanta 
de uma omissào quanta deum axioma adotado; e que toda a filoso
fia encara o universo exis!ente camo uma performance que se cri
ginou de uma habtlidade anterior. Apenas em casas especiais é que 
Arist6teles distingue entre uma possibil!dade e :J.ma habilidade, en
tre uma necessidade e uma coaçào. Nisto e;e està talvez mais prôxi· 
mo da verdade do que o siste!r..a de equivalëncias acima exposto. 

385. Kant parece ter sida o primeiro a Jançar alguma luz sobre 
esse assunta. A antiga fHstinçào entre possibiEdade l6gica e real e 
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necessidade, aplicou dois novas pares de termes, analitico e sintéti· 
co, e subjetivo e objetivo. As definiçèes seguintes (nas quais cada 
palavra é estudada) fizeram certamente corn que- o assunta progre· 
disse enormemente: 

.. 1. W as mit den formalen Bedingungen der Erfahrung (der 
Anschauung und den Begriffen nach) übereinkommt. ist miiglich . 

.. 2. Was mit den materialen Bedingungen der Erfahrung (der 
Empfindung) zusammenhang~ ist wirkllnch . 

.. 3. Dessen Zusammenhang mit dem Wirklinchen nac 
allgemeinen Bedingungen der Erfahrung bestimmt ist, ist (existirù 
nothwendig. (Kri/4 d. reinen Vernunft, l~ ed., 219)" oi; 

Kant sustenta que todas as concepçôes metafisicas gerais 
apliciveis à experiência sào passiveis de. serem representadas coma 
num diagrama. através da imagem do tempo. A tais diagramas ele 
denomina ··schemata". Ele faz o esquema do possivel sera imagem 
de qualquer coisa em qualquer memento. 0 esquema da 
necessidade é a imagem de qualquer coisa que permanece através 
do tempo Ubid., 144, 145). Ele diz, mais, (ibid. 74, nota de rodapé; 
a Logik de Jiische, Einl. ix e alhures) que a proposiçâo possivel é 
meramente concebida porém nâo julgada, e é um trabalho de 
apreensâo (Verstand); que a.proposiçâo assert6ria é julgada e é. por 
enquanto. um trabalho do juizo; e que a proposiçâo necess3.ria é 
representada camo determinada pela lei e é. assim, o trabalho da 
razâo (Vernunft). Mantém que sua deduçào das categorias mostra 
que, e camo, as concepçôes originalmente. aplicâveis às proposiçôes 
podem ser estendidas aos modos de ser - constitutivamente. ao 
ser tenda referência à experiência possivel; regulativamente. ao ser 
além da possibilidade da experiência. 

386. Hegel considera o silogismo camo a forma fondamental 
do ser real. No entanto. nâo empreende uma reelaboraçào, à luz 
desta idéia. e de algum modo fondamental. daquilo que é 
comumente chamado de 16gica mas que, de seu ponto de vista se 
torna meramente uma 16gica subjetiva. Ele simplesmente aceita o 
quadro kantiano de funçàes do juizo que é uma das realizaçàes 
mais mal estimadas em toda a histOria da filosofia. 
Conseqüentemente. aquilo que Hegel diz sobre este assunta nâo 
deve ser considerado como algo que represente necessariamente um 
resultado legitima de sua posiçào gerai. Seus seguidores têm sido 
incapazes de ir além. Rosenkraz (Wissenschaft d. /ogischen Idee) 
faz a modalidade representar a substituiçào da forma do juizo e ser 
a preparaçâo para a do silogismo. Na Encyclop/iidie. ûltimo 
pronunciamento de Hegel, §§ 178-80, nos é dado a entender que o 
juizo do Begriff tem por conteüdo a totalidade (ou, digamos, 
conformidade a um ideal). No primeiro caso, o sujeito é singular e 
o predicado é a reflexào do objeto particular sobre o universal. Ou 
seja, este ou aquele objeto que nos é imposto pela experiência é 
julgado conforme a algo no dominic das idéias. Mas quando isto é 

a. 1. ""Aquilo que concorda corn as condiçôes formais da experiência (da inwiçào 
- insiglu - e, dos conœitos), è passin:{'. 

2. ""Aquilo que se relaciona OJm as condiçôes materiais da experiência (da sensa· 
çào) é real". 

J. ""Sua relaçào corn o real. determinado segundo as condiçôes gerais da expe
riência, è algo necessdrio (existe)."" (Crftica da ra:âo pu ra. la. ed. pâg. 219) (N. do 
Tl 
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pasto em dU vida, uma vez que a sujeito, em si mesmo, nào envolve 
nenhuma referëncia desse tipo âo munda ideal, teinos o juizo 
.. passiver·, ou juizo da dtivida. Mas quando o sujeito é referido a 
seu gênera, obtemos o juizo apodictico. Contudo, Hegel, porém,·j:i 
havia desenvolvido as idéias de possibilidade e necessidade na Iégica 
objetiva coma categorias do Wesen. Na Encyc/oplâdie o 
desenvolvimento è mais ou menas o seguinte: Wirklinchkeil é 
aquilo cujo modo de ser consiste em automanifestaçâo. Camo a 
tdentidade em gerai (a identidade de Seine Existenz) é, no primeiro 
casa, possibiJidade. Quer· dizer, aparentemente, simples possibilida
de, qualquer pensamento pessoa! projetado e encarado sob o aspec
'to de um fato. É possivel, por exemplo, que o atua: Sultào seja o 
futuro Papa. Mas, no segundo movimento surge as concepçOes de 
Zu/iillig. Ausserlichkeil e .. condiçào". Zu/dllig é aquilo que é re
conhecido co mo meramente passive!: ''A pode ser, mas A pode nào' 
ser .. ; mas também é descrito por Hegel coma aquilo que tem o 
Grund ou antecedente de seu ser, em algo que nào ele mesmo. 0 
Aeusserlichkeit parece consistir 'em ter um ser exterior ao funda
mento de seu ser - uma idéia assimllada ao capricho. Aquilo que 
uma tai Aeusserlichkeit pressupôe exterior a si mesma, camo o an
tecedente de seu ser. é a condiçào pressuposta. 0 terceira movimen
to proporciona. no primeiro casa ... possibilidade real". Nisto en
contramos as concepçôes de "fato .. (Sache) .. atividade .. (Thàtigkeit) 
e ''necessidade ... 

387. Lotze e Trendelenburg representam os primeiros es
forças do pensamento alemâo para emergir do hegelianisme. A 
mais notavei. caracteristica do pensamento de Lotze é que ele nao 
apenas nâo vê nenhuma urgência quanta à unidade de concepçâo 
em filosofia, coma também sustenta que uma tai unidade 
envolveria inevitavelmente uma falsidadea. 0 juizo se lhe afigura 
um meio de apreender-se o vir-a-ser. em oposiçào ao conceito, que 
apreende o ser; mas diz que a tarefa do juizo é fornecer o cimen
ta para a construçào de conceitos. Conseqüentemente, ele nào 
tem nenh~ma doutrina da modalidade coma um toda, mas 
simplesmente considera très casas da modalidade, entre os quais 
nào estabelece nenhuma relaçào. A necessidade pode surgir do juizo 
analitico uni versai, do juizo condicional ou do juizo diSjuntivo. Par 
"juizo" entende-seo significado de uma proposiçào. Lotze acha que 
o significado do juizo analitico é ilégico, dada que identifica 
contnirios. Entretanto, o significado deste significado justifica-se 
par nào pretender significar que os termos sào idênticos, mas 
apenas que os objetos denotados por esses termos sào idênt!cos. A 
proposiçào analitica é, portanto, admissivel, porque ela pra
ticamente pretende significar uma proposiçào particular, isto é, 
aquela na quai o predicado é atirmado de todos os rrarticulares. E 
a justificaçào da proposiçào, cuja utilidade erà a de conectar 
elementos de termos. é que, nào entend!da coma é entendida, mas 
sim camo se eritende que deve ser entendida, estes elementos sào 
idênticos e nâo precisam ser conectados. Deste modo, Lotze 
justifica a necessidade da proposiçào categ6rica anaJitica. 
Debruçando-se a seguir sobre as condicionais, através de um 
pensamento da mesma ordem. ele acha que. pressupondo que o 

a. cr. Logik l, 1, § § JJ.Js. 
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universo dos objetos reais, inteligiveis, é .. coerente", podemos estar 
certes ao afirmar que a introduçào de uma condiçâo X num sujeito 
S faz surgir um predicado P coma uma necessidade analitica; e para 
este prop6sito, quando é ele atiogido, nào importa se a escada da 
suposiçào de coerência permanece ou é retirada. Lotze aborda par 
Ultimo a proposiçào disjuntiva, coma se. ela fosse de uma ordem 
mais elevada. seguindo Hegel sob este aspecto. Contudo, aquilo que 
era desculpâvel em Hegel é-o menas em Lotze, dada que ele prOprio 
assinalara a importância das proposiçôes impessoais tais coma 
'"chove", "troveja" ··relampeja" cujo Unico sujeito é o universo~ 
Ora, se existe alguma diferença entre "Se relampeja, troveja" e .. ou 
nào relampeja ou troveja" é que a segunda considera a penas o esta
do de coisas real, e a primeira, toda uma gama de outras possibili
dades. Entreta.nto, Lotze considera por Ultimo a forma proposicio
nal .. S é Pl ou P2 ou P3 ... Esta nào é, propriamente dita, uma pro
posiçào disjuntivâ., mas apenas uma proposiçào corn um predicado 
disjuntivo. Lotze a vê como uma forma peculiar porque nao pode 
ser representada por um diagrama de Euler, o que é, simplesmente, 
um erro grosseiro. Porta.nto a necessidade que essa forma suscita 
deve ser a mesma da necessidade condicional ou entào desta diferir 
por ser de uma simplicidade maior~ Para outras s6lidas objeçôes à 
teoria de Lotze, ver Lange,_ Logische Studien, U. 

388. Trendelenburg CLogische Untersuch., xüi) sustenta que 
possibilidade e necessidade s6 padern ser definidas em termos do 
antecedente (Grund), embora objetasse, talvez, à traduçâo de Grund 
por uma palavra tào puramente formai coma .. antecedente", nào 
obstante estar em harmonia corn AristOteles. Se todas as condiçôes 
sào reconhecidas, e o fato é compreendido a partir de toda seu 
Grund, de tai forma que o pensamento pervade inteiramente o ser 
- um tipo oe frasc que Trendelenburg sem pre procura - h<i .. ne
cessidade". Se, por outrO lado, apenas algumas condiçOes sào reco
nhecidas, mas aquilo que é procurado no Grund é elaborado no 
pensamento, hâ "possibilidade''. Em si mesmo, um ovo é nada 
mais que um ovo, mas para o pensamento pode tornac-se um pois
sara. Trendelenburg, portante, n:io admitirâ, corn Kant, que a mo
dalidade é originalmente uma mera questào de atitude da mente, 
nem, corn Hegel, que ele critica agudamente, que ela é originalmen
te objetiva. 

389. Sigwart, que sustenta que as questôes lôgicas devem, ao 
final, serem resolvidas pelo sentimento mediato e que os usos da 
lingua alemâ sâo a melhor evidência do que é esse sentimento, nega 
que a proposiçào possivel seja. uma proposiçâo, porque nada 
afirma3 • Ele esquece que, se uma proposiçào nada afirma, sua 
negaçào deve ser absurda, dada que deve excluir toda possibilidade. 
Ora, a negaçào de "Eu nâo sei serufo que A pode ser verdadeiro" é 
"Eu sei que A nào é verdadeiro", o que dificilmente serâ um 
absurdo. Sigwart, é verdade, de acordo corn os usos do discurso, 
considera .. A pode ser verdadeiro" naquilo que os antigos 16gicos 
denominavam de sens us usua/is, isto é, pela proposiçào copulativa 
.. A pode ser verdadeiro e outro A pode nào ser verdadeiro". 

a. Log/k, § 31. 
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Contudo, isto nào a faz afirmar menos, mas sim mais. do que a 
forma técnica. Quanto à proposiçà.o necessâria, Sigwart, seguindo 
seu guia, os empregos do discurso, acha que .. A pode ser 
verdadeiro" afirma menos do que "A é verdadeiro", de tai forma 
que do segundo se segue o primeiro, mas de modo algum o 
segundo decorre do primeiro. Isto pode ser verdadeiro em relaçào 
aas usos do discurso alemào, assim camo frases do tipo "fora de 
qualquer sombra de dtivida", "fora de questào" e outras 
semelhantes em nosso vermicula normalmente traem o fato de que 
hâ alguém que nào apenas duvida e questiona camo nega 
absolutamente a proposiçào a que estào ligados. Bradley a· aceita a 
descoberta sensacional de Sigwart. 

390. Lange (loc. cit.) pensa que este assunto ê melhor 
esclarecido através dos diagramas Iôgicos normalmente atribuidos a 
Euler, mas que realmente remontam a Vives. "Portante, vemos 
aqui novamente", diz ete. "coma a intuiçàa espacial, tai camo na 
geometria, fundamenta (begründetJ uma prioridade e necessidade". 

<L Loglc (1883), Cap. 7. 





S. lfermos· 

1. QUE ESTAS CONCEPÇÙES NÀO SAO TÀO MODERNAS 
QUANTO TËM SIDO REPRESENTADAS 

391. A explicaçào h!stOrica que normalmente se dâ da 
compreensào e ex~ensào e que ··a distinçâo. apesar de adotac!a em 
termos gerais por Aristôteles1 • e explicitamente proclamada corn 
exat!dào cientifica por um. pela menas. de seus comentadores 
gregos, escapou à maravilhosa agudez dos escol<isticos. e 
permaneceu totalmeqte negligenciada e esquecida até a publicaçào 
da Lôgica de Port-Royal" 2 • Eu faria as seguintes consideraçôes 
para mostrar que esta interPretaçào da h!stOria nâo e exatamente 
verdadeira. Em pr!meiro ~ugar. esta dito que se adotou uma 
disti!J.Çâo entre estes dois atributos, coma se fossem. aetes 
confundidos. Ora. n:io hâ a menor evidência disto. Um 16gico 
alemào 3 , de fato considerou, por um sutil juizo falso. a extensâo 
como uma espécie da compreensào mas. para uma mente que se 
pôe a refletir. quaisquer outras noçOes nào parecerào mais 
disseme!hantes do q:1e estas. 0 feito mental !"oi o de colocâ·las em 
relaçào uma corn a out!'a, e de concebë-las como !"a!o!'es da 
rmportância de um termo, e nào o de sepani-las entre si. Em 
segundo luga!', estâ dito. de modo correto. que a doutdna ensinada 
pelos port-royalistas se acha substançialme!lte co!!tida no trabalho 
de um comentador grego. Este trabalho nào é outro senào o 

a. § § 1-6 sâo de "Upon Logical Comprehension and Extension .. , Proceedings 
of lhe American Academy of Arts and Sciences, vol. 7, 13 de novembro de 1867, 
pp. 416-32. com adiçôes e correçôes por volta de 1870 e 1893; destinado a .ser o 
Ensaio Ill i:Je Search for a Method e o capitula 15 da Grand Logic. 

1. Arist6tdes observa, em varias passagens. que os generas e diferenças podem. 
ser tonsiderados coma partes de espécies e as espécies coma igualmente. partes dos 
.,generas coma, por exemplo, no quinta Meta. ( ... 1023b 22). 0 comentador que se faz 
referëncia. é, talvez, Alexandre Aphorodiensis. .. - 1893. 

!. Esta citaçào ê ûrada de Baines (Baynes')(Port Royal Logic, 2•. ed. p. xxxiii), 
que. diz dever esta informaçào a Sir William Hamilton. 

3. Loœ - 1893. 
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Isagoge de Porfirio4 e, assim, seria muîto surpreendente que a 
doutrinâ tivesse sida totalmente negligenciada pelas escolâsticos, 
pois quer sua perspicâcia fosse ou nâo tào maravilhosa camo 
Hamilton nos ensinou, etes certamente estudaram o comentirio em 
questào de um modo tâo diligente camo o fizeram corn a Biblioi 5 • 

Pareceria, de fato, que a ârvore de Porfirio en volve toda a doutrina. 
da extensào e compreensào corn exceçâo dos nomes. Tampouco nâo 
tinham, os escolâsticos, nomes para estas quantidades. As partes 
subjectives e as partes essellliales sào, freqüentemente, apostas, e 
vârios outras sinônimos sâo mencionados pelas conimbricenses. 
Admite-se que Porfirio enuncia plenamente a doutrina; deve-se 
admitir também que a passagem em questào e totalmente tratada e 
corretamente explicada pelas comentàdores medievais. 0 mâximo 
que se pode dizer. portante. é que a doutrina da extensào e 
compreensào nâo era uma doutrina importante na légica 
medieval6 • 

[ 0 que os port-royalistas e, mais tarde, de um modo ainda 
mais decidido, os kantianos, pregavam era a equivalëncia do caniter 
légico de todos os predicados essenciais~ Fundiram num s6 os 
gêneras e as diferenças enquanto Porfirio. seguindo Arist6teles, 
esta preso à discriminaçào de diferentes tipos de predicados --
1893.1 

392. Um erra histérico de grau semelhante é comumente 
cometido quando se faz referência a um outra ponta que serâ 
tratada neste estudo, ligado de um modo bastante intima, pela 
menas, corn o assunta da compreensào e extensàa, na medida em 
que se baseia numa concepçâo de um termo camo um toda 
composta de partes - · refiro-me à distinçâo entre clara e distinto. 
Hamilton nos diz: .. Devemos essa discriminaçào à perspicâcia do 
grande Leibniz. Os cartesianos nâo consideraram a distinçào, 
embora os autores da Légica de Port-Royal tenham chegado tâo 
perto dela que podemos admirar·nos corn o fato de terem deixado, 
explicitamente, de enuncii-la". (Lectures on Logic~ .. Lecture IX"). 
Ora, na realidade, tuda o que os port·royalistas dizem sobre este 

4. Porfirio parece referir·se a esta doutrina como sendo uma doutrina antiga. 
(Cap. 1). 

S. Foram igualmente diligentes no estudo de Boécio, que diz: (Opera, p. 645) 
"Genus in divisione totum est, in diffinitione pars". 

6. 0 au torde De Generibus el Speciebus opôe os todos integiat e definitivos. 
John de Salisbucy refere-se à distinçâo entre compreensào e extensào como algo 
.. quod fere in omnium ore celebre est, aliud sciliœt esse quod appellativa .significanl. 
et alliud esse quod nomi!Ulnt. Nominantur singularia, sed univezsalia significantur''. 
IMeta/ogicus, livro 2, Cap. 20, ed. de 1620, p. llO. 

Por appellativa ele quer dizer adjetivos e as.semelhados - 1893, 
Vincentius Bellovacensis (Speculum Doclri!Ul/e,Iivro lU, Cap~xi) diz o seguinte: 

"Si vero quaeritur utrum hoc univen;.a.le 'homo' sit in quolibet liomine secundum se 
tatum an secundum partem, dicendum est quod secundum se tatum, id est secundum 
quamlibet sui partem di{finitivam ... non autem secundum quamlibet partem subjecti· 
vam .• ~" William. de Auvergne (Geschichle, de Pl3lltJ, vol. ·3. p. 77} fala de ''totali· 
ta1em istam, quae est ex partibus rationis seu diffmitionis, et hae partes sunt genus et 
differentiae; alio modo partes specicl individua sunt, quoniam. ipsam speciem, cum de 
eis praedicatur, sibi inviœm quodammodo ,partiunter". 

Ver também Duns Scotus, Opera /, 137. 
Se nos remetêssemos a autares anteriores, os exemplos seriam intermiruiveis. 
Ver comentario em Ph)ls. Lib. I. 
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assunta 7 é copiado de Descartess, e as variaçàes que fazem a partir 
do fraseado deste servem apenas para confundir aquilo que, nele, é 
toleravelmente distinto. Quanta a Leibniz, confessa expressamente 
que a distinçào feita par Descartes é a mesma que ele fez9 • Nào 
obstante. esta é muito mais clara em' Leibniz do que em Descartes. 
Uma distinçâo filoséfica emerge gradualmente à consciëncia; nào 
ha um memento determinado na histOria antes do quai ela nào é 
reconhecida e depois do quai surge camo algo perfeitamente clara. 
Antes de Descartes, a distinçào entre confuse e distinto fora 
cabalmente desenvolvida, mas a diferença entre distinçà:.o e clareza é 
uniformemente negligenciada. Scotus distingue entre conceber 
confusamente. e conceber o confuse, e camo qualquer conceito obs· 
euro inclui necessariamente algo mais do que seu objeto prOprio, 
naquilo que é obscuramente concebido, hâ sempre uma concepçào 
de algo confuse; mas os escolâsticos nâo chegarani mais perta do 
que isto da distinçiio de Descartes e Leibniz. 

2. DOS DIFERENTES TERMOS APLICADOS ÀS QUANTIDADES 
DA EXTENSÀO E COMPREENSÀO. 

393. Extensào e compreensào sào os termes empregados pelas 
port-royalistas. Devida à influência de. Hamilton, intençào é agora, 
freqüentemente utilizada em lugar de compreensào 10 ; mas, é 
passive! de ser confundida. cam intensidade e, portante, é uma 
palavra contra a quai se pode Ievantar abjeçôes. Deriva do uso de 
palavras cogna tas par Cajetan e outras au tores antigos .. Quantidade 
exterrta e interna sào os termes usados par muitos dos primeiros 
kantianas. A/canee e força sào propos tas par DeMorgan. A/eance, 
em linguagem comum, exprime extensào, mas força nào exprime 
tanta compreensào quanta o poder de criar uma representaçâa 
vivida na mente da pessoa a quem se dirige uma palavra ou um 
discurso.J.S.Mill intraduziu as paJavras denotar e conotar. que se 
tornaram bas tante familîares. De, fato. todosa os estudiosos da 16gjca 
dos séculos XIV, XV e XVI compartilham da. opiniiio de que 
conotaçào, nesses periodes, era utilizada exclusivamente para a· 
referência de um significado segundo, isto é (quase), para a 
referência de um terme relative (camo pai, mais brillrante, etc.) 
para cam a correlato do objeto que ele originariamente denota, e 
nunca foi empregada no sentido de Mill. que é o da referência de 
um terme aos caracteres essenciais implicados em sua definiçào Il. 
No entanto, Mill julgou-se autorizado a negar isto cam base em sua 
simples opiniàob. sem citar uma Unica passagem de qualquer autor 
daqueles tempos12• Depois de explicar o sentido no quai ele toma a 
ter.no conotar. Mill diz: "Os escalâsticos, aas quais devemos a 

7. Parte J, Cap. 9 
8. Principia, Part J, § 45 el seq. 
9. Oitava ( Nona? }Carta a Bumet. Ed. de Gerhardt, vol. 3, p. 224. 

10. Mas intensào era utilizada entre os leibnizianos no mesmo sentido. -1893, 
a. Originalmente, "os melhores". 

Il. Cf. Morin, Dlclionnaire, tomo l, col. 684. (685?); Chauvin, Lexicon, am
bas as ediçèes; Eustachius, Summa, parte 1. 

b. Originalmente, "autoridade". 
12. E é tai a humildade de seus disciputos que nenhum ousou protestar contra 

esta credulidade. - 1893. 
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maior parte de nossa linguagem !Ogica, também nos deram este 
termo. e neste mesmo sentido. Pois embora algumas de suas 
expressôes gerais contenham o uso desta palavra na acepçào mais 
am pla ev aga em que a utiliza o Sr.{James] Mill. quando tiveram de 
defini-la camo um termo técnico. e fixar seu significado camo tai, 
corn aquela adminivel precisào que sempre caracterizou suas 
definiçOes, explicaram claramente que nada era conotado a nào ser 
as formas. palavra esta que, de modo gerai. em seus escritos. pode 
ser entendida camo sinônimo de.atributosa". Coma normalmente 
se diz que o escolasticismo chegou ao fim em Ocam, isto veicula a 
idéia de que co1wlar era comumente empregada por autores mais 
antigos. No cntanto, o celebrado Prantl L1 considera co mo prova 
conclusiva de que orna passagem das Summa de Ocam é espU.ria o 
fato de ser conotalivo o ali mencionado coma um termo de usa 
freqüente 14 e observa, a respeito de orna passagem em Scotus onde 
se encontra comwlalum, que esta concepçào é aqui vista pela 
primeira vez 15 • 0 termo aparece, no en tanta. em • Alexandre de 
Hales16

, que faz de nomen comwlans o equivalente de appelalio 
relaliva, e toma a prOpria relaçâo camo o objeto de comwlare, 
falando do criador camo conotando a relaçào do criador corn a 
criatura17 . As·Summa de Ocam 111 contërn um capitula dedicado à 
distinçào entre nomes absolutos e conotativos. Esse trecho toda 
merece ser lido, mas sO disponho de espaça para citar o seguinte: 
.. Nomen autem connotativum est illud quod significat aliquid 
primerio et aliquid secundario; et tale nomen proprie habet 
diffinitionem exprimentem quid nominis et frequenter oportet 
ponere aliquid Hlius diffinitionis in recto et~aliud in obliqua; sicut 
est de hoc nomine album, nam habet diffinitionem exprimentem 
quid nominis in qua una dictio ponitur in recto et alia in obliqua. 
Unde si queratur quid significat hoc nomen album, dices quod 
idem quod ilia ot-atio tota ·aliquid informatum albedine' vel ·aliquid 
habens albedinem' et palet quod una pars orationis istius ponitur in 
recto et alia in obliqua ... Huiusmodi autem nomina connotativa 
sont omnia nomina concreta primo modo dicta, et hoc quia la lia 
concrela significalll unum in recto et a/iud in ob/iquo, hoc est 
dictu, in diffinitione exprimente quid nominis debet poni unis 
rectos significans unam rem et ali us obtiquus significans aliam rem, 
sicut palet de omnibus talibus, iustus, albus, animatus, et sic de 
allis. Huiusmodi etiam nomina sont omnia nomina relatioa. quia 
semper in eorum diffinitionibos ponuntur diversa idem diuersis 
modis vel dioersa significantia, sicut patet de hoc nornine simile. 
Mere aolem absoluta sont illa quae non significant aliquid 
principaliter et aliud vel idem secundario, sed quicquid significatur 

a. Loglc, livro l, Cap. 2,.§ S, nota. 
13. Se e que eu o entende. ele se exprime em seu habituai estilo enigmâtico. -

1870. 
14. Prnntl, Geschichre, vol. 3, p. 364. 
15. Ibid., pag. 134, Scotus também usa o terme. Quodlib •. questâo 13, art. 14, 
16. Summa Theologica, parte 1, questào 53. (Este trabalho foi escrito, sem 

dûvi4a, antes de 1280. Roger Bacon refere-se a ele enquanto diz que Albertus ainda 
vive. - 1893). 

17. A doutrina do Connolare é parte da doutrina da appel/allo, em relaçào à 
quai ver Petrus Hispanus. - 1893. 

18. Parte 1. Cap. 10 Œd. de 1488. fOlio 8). 
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per tale nomen aeque primo significatur sicut patet de hoc nomine 
animat"a. Eckius, em seu comentàrio sobre Petrus Hispanus, faz 
também algumas extensas observaçôes sobre a signiftcaçâo do 
termo conotar, as quais concordaœ, no essencial, cam as acima 
citadasl9. 0 pronunciamento histOrico do 'Sr. Mi11 20, portanto, nâo 
pode ser admitido. 

394. Sir William Hamilton tomou emprestado de 
determinados autores gregos mais recentes os termos amplitude e 
profundidade no sentido de extensào e compreensào, 
respectivamente 21 • Estes termos têm grandes méritas. Sào curtos; 
foram feitos para andarem juntos, e siio bas tante familiares. Assim. 
conhecimento .. am plo" é, na fala comum, conhecimento de muitas 
coisas; conhecimento .. profundo' .. m~ito conhecimento de aigu mas 
coisas. Portanto, darei preferência a estes termos. A extensào 
também é chamada de esfera e circuito. e a compreensào, de 
substància e conteûdo. 

3. DOS DIFERE~TES SENTIDOS NOS QUAIS OS TERMOS 
EXTENSÀO E COMPREE~SÀO TÊM SIDO ACEITOS 

395. Os termos exteusào e compreensào, e seus sir.ôcimos, 
sào tomados em diferentes sentidos por autores diferentes. lsto se 
deve, em parte, ao fato de q~e. enqt:anto a maioria dos autores· fala 
apenas da extensào e compreensiio de conceitos. outras aplicam 
estes termos !gualmente a conceitos e ju!zos (RQsjing )b, outras a 
toda representaçiio mental (Überwegc e muitos auto_res franceses), 
outras à. cogniçào de modo gerai <Baumgarteno.i), outras aos 
.. terrnos" (Fowlere. Spaldinglf, outras a nomes (Schedder.}g; 
outras, a palavras (McGregor)h, ot:tros a ''s!gnificados" Uevons 1 ). 

enquanto apenas um escritor fala da extensào das classes e da 
compreensào dos atributos (De Morgan em seu Sy!labus, § 131) 

396. A compreensào e definida pelas port-royalistas coma 
.. aqueles atributos que :uma idéia] enyolve em si mesma e que nào 
se: pode retirar:-lhe sem a destruir"! 

E precisa lembrar que os traços de UI!! termo sao divididos 
pelas IOgicos, primeiramente, em !!ecess3.rios e acider.tais. e a seguir 
os traças necessârios sào subdivididos entre os que sào es!:ritamente 

a. A tiltima setença dcsta citaçào aparece, no original, quase meia pâgina antes 
do resto da citaçào. 

19 FOlio 23. Ver tambèm TartareH Expositio em Petr. Hisp., parte final. Ed. de 
1509, fôlio 9I. 

20 ... é mero lixo. A civilizaçào na Inglaterra nào parece ainda ter atingido o es
tigio em que os homens se envergonham de fazer asserçôes positivas baseados numa 
ignorância excepcional - :893. 

21 Logic, p. lOO (I.e., Lect~ viii, ~24). Nas Summa Logices, atribuidas a 
Aquino, lê-se: "Omnis forma sub e se habens multa, idcst, quae universa!iter siimi
tur, habet quamdam latitudinem; nam !nvenitur in pluribus. et dicitur de pluribus." 

b, Logik (1826), 1, II; !, 1, Hi, e ii, 1, iv. 
c. System der Logik (1857), § § 50, 53. 
d. Acroasis Logica, ed, 2 C: 773), § 24. 
e. The Elements of Deduclive Logic (1867), parte 1. Cap. 2 
f. An lntrodcullon to Logical Science (:857), §§ 7,30,31 
g. Elements of Logic (1864), p. 10. 
!t-A System of Logic (!862), p. !91. 
t. The Principles of Science 1874), !ivro 1, Cap. 2. p. 31 
i Traduçào de Baynes, 1, vi. 
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essenciais. isto é. os contidos na definiçào. e os que sào chamades 
de prOprios. Assim. é traça essencial do triângulo ter très lados: é 
traça prOprio ter ele os très ângulos equivalentes a dois ângulos 
retos; é traça acidental o fato de ter sida tratado par Euclides. A 
definiçào dos port·royalistas. portante, faz a comprensào incluir 
todos os traças necess<irios. quer sejam essenciais ou prOprios. 

397. Os port-royalistas atribuem a compreensào. de imediato. 
a quaisquer idéias. Muitos IOgicos atribuem-na. de imediato, apenas 
a conceitos. Ora. um conceito. tai coma definido par eles. é apenas, 
estritamente. a essëncia de, uma idéia; deveriam. pois, incluir na 
compreensào apenas os traças essenciais de um termo. Estes 
16gicos. entretanto. abstraem-se tanta do mundo real. que é dificil 
ver par que estes traças essenciais nào sào. ao mesmo tempo, todos 
os traças do objeto tai camo eles o supôem. 

398. Creio que nào hà. dUvida alguma que autores camo 
Gerlach a e Sigwart b inclue m. na compreensào, todos os tràços, 
necessàrias ou acidentais. que sào universalmente predicâveis do 
objeta do conceito. 

Novamente, muitos autores alemàes encaram a compreensào 
camo uma soma ou de conceitos (Drobischc, Bachmannd, etc.) ou 
de elementos de intuiçàa (Trendelenburg)e. No entanto, muitos 
autores ingleses encaram-na camo a soma de atributas externes 
reais (Sheddenr. Spalding 8, Deveyh, De Morgani. JevonsJ, 
McGregor k. Fowler1 ). De acordo 'corn a maioria dos au tores, a. 
compreensào consiste nos atributos (necessàrios) considerados 
comuns aas objetos. Shedden define-a camo consistindo em todos 
os atributos comuns às coisas denotadas. 

Novamente, muitos IOgicos consideram camo t~aços apenas 
àqueles que sào virtualmente. predicados22 ; uns poucos, talvez, 
consideram apenas os que. sào realmente pensados, e um nUmero 
ainda menor de JOgicos incluem àqueles que sào habitualmente 
pensados. Aqui e. ali encontra-se um autor que inclui na 
compreensào todos os verdadeiros atributos, quer pensados ou nào. 

Hd. também uma diferença no modo de reconhecer os traças. 
Muitos autores contam todas os traças distinguiveis, enquanto uns 
paucos consideram igualmente os traças coextensives. 

a. Gnmdress der Loglk; (1822), § 29. 
b. Logik, § 42. 
c. Neue DarsieJiung der Logik, (1851), § 23. 
d. Sysrem der Logik (1828), Erster Theil, § 48. 
e. LogiSche Untersuchung, (1862), xv, 4. 
f. Elements of Logic (1864), p. 10, 39. 
g. An Introduction to Logical Science (1857), § 31. 
h. Logic, or the Science of Inference (1854), p. 42, 
i. Cf. Syllabus, § 131. 
j. The Princip/es of Science (1874), livro 1, Cap. 2. 
k. A System of Loglc (1862), p. 191. 
1. The Elements of Deductive Logic 0867), parte 1, Cap, 2 

22. Adoto a admir<ivel distinçào de' Seo tus entre cogniçào real, habilual e virtu
al. Keportatei, ed. 1853, vol. 1, p. 147a. Esta distinçâo surgiu a partir de sûgest6~ 
aristotellcas e neo-platônicas. Arist6teles, como todos sabem, fez uma distinçâo entre 
pensamento real e potencial. Alexandre Apborodisiensis distinguiu o intelecto mate
rial ... ( J>OVÇ IM.u;Oç ), intelccto habitual(rotX: Karà. Etw}e inlellectus adeptus~ Estas duas 
distinçôes pouco têm a ver uma corn a outra. No entanto. foram confundidas pelos 
arabes. e esta doulrina confusa a Scotus sua brilhante e filosOtïca divisào. - 1893. 
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399. No usa do termo "extensâo" é ainda mais acentuada a 
procura de uma convençâo definida. Os port-royalistas definem-na 
camo "aqueles sujeitos aos quais se aplica a idëia"a. Pareceria, 
assim, que ela poderia incluir meras ficçôes. 

Outres limitam o termo às es_pëcies reais, e ao mesme tempo 
estendem-na aos seres singulares. E o caso de Watts b., e tambëm~ o 
de Friedrich Fischer c. 

Outros sâo enf<iticos ao declarar que, par extensâo, entendem 
coisas, e nâo espëcies, reais ou imaginârias. Este ë o caso de 
Bachmannd, Essere, e Schulzer. 

Outras incluem nela nâo conceitos, nem coisas, mas sim 
representaçôes singulares. É o caso do kantiano rigido. 0 quadro 
abaixo demonstra esta diversidade.: 

A exten:tdo abrange: 

Representa.Çôes individuais, de aco~o com 1Çant,8 E. Reinhold, h etc. 
Representaçôes, se gunda Fries i, Uberweg J, etc. -
Espécies e coisa.s ex ternas reais, se gunda Watts.. k, Schedden 1, etc. 
Objetas individuais externos reais, segundo Bachmann~ Devey 0 , etc. 
Coisas, segundo Schutze,oBowen,Petc. 
E.skies, segundo Drobischq, De Morganr, etc;. 
Objetas (representaçôes), segundo Tbompson 5, etc;. 
Individuais, segundo Maban t. 
Conceitos, segundo Herbartu, Vorlanderv, etc. 
Termos gerais, segundo Spaldingx, 
Conœitos psiquicos, segundo Strumpel Y. 
TraÇos varié.veis, segundo Ritterz. 

Novamente, os IOgicos diferem conforme signifiquem por 
extensào; os conceitos, espécies, coisas ou representaçôes às quais o 
termo ê habitualmente ernpregado no juizo, ou todas a que ele ê 
verdadeiramente aplicâvel. A tiltîma posiçào é defendida par 
Herbart, Kie~~wetter, etc.; a primeira por Duncan, Spalding, 
Vorlander, Uberweg, etc. 

a. Traduçâo de Baynes, 1, vi. 
b. Loglck (1725), parte 1, Cap. 3, § 3. 
c. Lehrbuch der Logik (1838), Dritœs Kap., § 31. 
d System der Logik ( 1828), Erster Theil,.§ 48. 
e. System der Logik 2te. Auf. 0830), Erster Theil, § 34. 
f. Grundsatze der al/êgemeinem Log/k. Ste. Auf. (1831), § 29. 
g. Cf. Logik, ber. v.G.B. Jasche (1800), 1, i, § §· 1-7. 
h. Die Logik (1827), s. liS . 
i. System der Lo8ik. 3te. Auf. (1837), § 20. 
j. System der Loglk (1857), § 53. 
k. Logick (1725), parte 1, Cap, 3, § 3. 
1. Elements of Logic. 0864), p, 39, 40 
m. System der Logik 0828), Erster Theil, § 48. 
n. Logic, or the Science of Inference (1854), p. 42 
o. Grundsalze der allgeme/nem Loglk. Ste. Auf (1831), § 29. 
p. A Trealise on Loglc (1864), p. 67 
Q. Neue Danel/ung der Logik, 2te. Auf. 0851), § 23. 
r. Fonna/ Logic 0847), p. 234. 
s. Outline of the Laws of Th"oughl,lt ed., p. 99-102. 
t.fnte/ectua/ Philosophy, 2• ed. 0847), Cap, 7, 8. 
u. Lehrbuch zur Elnleilung in die Philosophie (1813), II, i, § 40. 
v. Wissenscha/1 der Erkenntnlss 0847}, Il, i, ~ b. 
X· An introduction Jo Log/ca/ Science 0857}, § 30. 
Y·Entwutf der Loglk 0846), 4tes. Kap. 
z. Abriss der Philosophlschen Logik (1824), s. 79. 
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AJguns J6gicos incluem apenas coisas concreJas, 
representaçôes, etc. na extensào (Bachamann, Fries, Herbarùi 
outras, ampliam-na a tuda o que for meramente possivel (Esser, 
Ritter, Gerlach). 

Finalmente, aJguns IOgicos falam das duas quantidades camo 
numéricas, enquanto muitos autores as encaram camo simples 
agregados de objetos ou traças diverses. 

(Dressler. seguindo uma sugestào de Beneke, distingue entre 
extensào e compreensào real e ideal. - 1893). 

4. NEGAÇOES DA PROPORCIONALIDADE INVERSA DAS DUAS 
QUANTIDADES E SUGEST6ES DE UMA TERCEIRA 
QUANTIDADE 

400. Ate recentemente, a lei da proporcionalidade inversa da 
extensào e compreensào era universalmente admitida 23 . Ela é, 
agora, questionada sob vârios aspectos24. 

40 1. Drobrischa diz que a compreensào varia aritmeticamente, 
enquanto que a extensâo varia geometricamente. Isto é verdade 
num sentido. 

402. Lotze, depois de observar que a tinica concepçào de um 
universal que podemos ter é o poder de imaginar singulares sob o 
universal, ressalta que a possibilidade de determinar um conceito 
numa forma que corresponda a cada particular situado sob ele é um 
traça desSe conceito e que, portanto, os conceitos mais estreitos têm 
tantes traças quanta os conceitas mais amplas. Mas, respando eu, 
estes traças pertencem ao conceito em sua segunda intençàa, e nào 
sào traças camuns daquelas coisas as quais se aplica e, portante, 
nào sào parte da compreensào. Sâo, de fato, os prôprios traças que 
constituem a extensào. Ninguem nunca negau que a extensào é um 
traça de um conceita; samente que é Uil) certo traça de segunda 
intençào. . 

403. A abjeçào de V arlander b vern bem mais a prop6sita. E 
a seguinte: se de uma noçào determinada qualquer, camo a de 
Napoleào, abstrairmos todos os traças, toda determinaçào, aquilo 
que sabra é simplesmente a concepçào aigu ma cois a, que nào tem 
mais extensào que Napoleào ... Aiguma coisa" tem uma esfera 
incerta, significando quer esta coisa ou aquela ou uma outra, mas 
nào tem extensào gerai alguma, dada que significa apenas uma 

23. Esta lei, enunciada algebricamente. diz. que se a e b sào tcrmos lôgicos de ta! 
forma relacionados que a = bx, entâo também b = + e inversamente. Inûmeros 
16gicos alemâes sào capazes de negar esta lei. -, 1893. 

24. Hoppe inve:rre.a lei de Kant,.e sustenta que quanta. mais am plo for o concei· 
ta. maJor seri o conteûdo. Sua idéia, traduzida em fraseologia aristaœllca, é a seguin· 
te: Ele admitc.a segunda regra antepredicamental de que as diferenças de gênaos di· 
ferent.es sào diferent.es. Usto. em. si mesmo, afasta·o amplamentc. dos 16gicos para os 
quais a distinçâo entre compreensâo e exte.nsâo é o ponta cenllal da 16gica.) Negro 
nio é uma conœpçâo formada pela uniâo dos dois conceitos homem e preto, mas as 
diferenças peculiares de negro pertcnœm apenas aos negros dentre todos os seres: 
Ista. natwalmente, leva·o um passo adiante, e ele diz que a diferença é, em si mesma, 
sufidentc.para constituir o conœito. puro, de ta1 forma que o gênero nào é um pœdi· 
cado essencial. Em terceira lugar, acha que os caracteres da diferença mais estœita 
&io menos importantes (wirkungsreich) do que as da diferença mais alta. e ter menos 
oon.seqliêndas importantes é ter uma medida mener dos pœdicados. - 1893. 

a. Neue Darstel/ung der Logik, 2te.. Auf. (1851), Anhang. 1. 
b. Wwenschaft der Erkenntnlss (184 7). s. 1 04·1 07 
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coisa. Assim, antes de uma corrida, podemos dizer que algum 
cavala venceni, significando este, aquele ou aqueloutro; porém, 
por "algum cavala" estamos dizendo n:io mais do que um e, 
portante. issa nào tem mais extensào do que teria um termo que 
indicasse definitivamente quai cavala venceni - embora este 
Ultimo fosse mais determinative, isto é, tivesse mais compreeiisào. 
Nào estou ciente de que aqueles que adotam a doutrina inalterada 
de Kant tenham conseguido responder a esta objeçào. 2 404. ÜbeJWeg faz as seguintes observaçàes 5

: "À 
representaçào mais elevada, dado que conformemente à sua 
definiçào ela contém apenas os elementas cornons de conteUdo de 
vârias representaçàes inferiores, cabe, em comparaçào a cada uma 
das inferiores, um conteUdo mais limitado, porém um circuito mais 
amplo. A representaçào inferior, pelo contrârio, possui um 
contetido mais rico porém um circuito ma1s estreito. Todavia, nâo é 
de modo algum par meio de uma diminuiçio ou aumenta de um 
dada conteUdo que o circuito aumenta ou diminui, nem por meio 
de um aumenta ou diminuiçào de um dada circuito que o conteUdo 
diminui ou aumenta". Fico surpreso por ele nào se explicar mais 
sobre este ponta, que este texto pretende desenvolver, como seu 
objetivo principal. 

405. De MOrgan diz~6: "De acordo corn os pronunciamentos 
que tenho vista •bornem, residindo na Europa, respirando ao norte 
do Equador. venda o sol nascer antes dos que moram na América' 
seria uma noçào mais intensamente quantificada do que 'homem re· 
sidindo na Europa'; mas, certamente nào é menas extensa, pois o 
terceira e o quarto elementos dessa noçào devem pertencer àqueles 
homens a que pertencem o primeiro e o segundo''". 0 Sr. De Mor· 
gan adota as definiçôes de extensào e compreensào dadas pelas 
port·royalistas. Segundo estas definiçôes, se o terceira e a quarto 
elementos pertencem necessariamente à noçào a que pertencem a 
primeiro e o segundo, sào partes da compreensâo daquela segunda 
noçâo que é composta pela primeiro e segundo elementos e, portan· 
to, as duas noçôes sào de igual compreensâo; porém se este nâo for 
a casa, entào a segunda noçào pacte ser predicada dos sujeitos dos 
quais a primeira nào o pode ser, par exempta, de "bornem residin· 
do na Europa, respirando ao sul do. Equador", pois o fato de na 
realidade nào existir um tai bornem nào afetani a verdade da propo· 
siçào, e portanto a segunda noçio é mais extensiva do que a primei· 
ra. 

406. Dois 16gicos apenas, tanta quanta posso lembrar, o 
Arcebispo Thomson 27 e o Dr. W.D. Wilson 28 , embora 
aparentemente admitindo a lei de Kant, desejam estabelecer uma 
terceira quantidade de conceitos. Nenhurn destes dois senhores 
definiu esta terceira quantidade, nem declarou quais sào as relaçôes 
desta corn as outras duas. Thomson chama sua terceira quantidade 
de Denominaçào. Parece ser o mesmo que a Extensào encarada de 
um modo particular. 0 Dr. Wilson denornina sua nova quantidade 
de Protensâo; tem algo a ver corn o tempo, e parece ser, em termes 

25. Syslem der Logik, 2te. Auf., §54 .. 
26. Formai Logic, p. 234. Sua doutrina é diferente no Syllabus. 
27~ Laws of Thoughl, 41 ed., § § 52, 80 (Cf. § 54) 
28. Logic, parte I, Cap. 2, § S. 
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gerais, independente das outras duas. Esta claro. de fato, que 
enquanto as leis de Kant se mantiverem, e enquanto as quantidades 
16gicas s6 puderem ser comparadas na base de um "mais ou 
menas", e nào diretamente medidas, e enquanto as diferentes 
espécies de quantidade nào forem passiveis de qualquer 
comparaçào, uma terceira quantidade deve ser diretamente 
proporcional a uma ou outra das quantidades conhecidas e, portan
to, deve medir a mesma coisa, ou entào deve ser independente das 
outras duas, e ruia ter ligaçào alguma corn elas. 

5. TRÊS PRINCIPAlS SENTIDOS EM QUE COMPREENSÀO E 
EXTENSÀO SERÀO CONSIDERADAS NESTE ENSAIO~ 

407. Adotarei os termos de Hamilton. amplitude e 
profundidade. para extensào e èompreensào, respectivamente,.e os 
empregarei em sentidos diferentes. que. distinguirei através de 
adjetivos diferentes. 

Par amplitude informada de um termo 29 entendo todas as 
coisas reais das quais ele é predicâvel, corn verdade IOgica no toda, 
num suposto estado de informaçào3~ Pela frase .. no toda" quero 
dizer que toda informaçào disponivel deve ser levada em 
consideraçào, e apenas aquelas coisas das quais hâ, no toda, razào 
para acreditar-se que um terme é verdadeiramente predicâvel 
devem ser reconhecidas coma parte de sua amplitudeb. 

SeT é um termo predicâvel apenas des·. s·· e s···, neste casa 
os S"s, S'"s e S'"s constituirào a amplitude informada de T ~ Se. ao 
mesmo tempo S' eS" sào os sujeitos dos quais, e s6 dos quais, um 
outro termo T' pode ser predicado, e se nào é fato conhecido que 
todos os S""s sào ou S' ou S", neste casa diz-se que T tem uma 
amplitude. informada maior do que a de T'. Se se conhece que os 
S'"s nào estio todos entre os S"s e S"'s, este excesso de amplitude 
pode ser denominado de certo,e, se isto mio for conhecido, pode ser 
denominado de duvidoso. Se se sabe haver S""s, que nào se sabe 
serem S"s ou S"'s, diz:-se queT tem uma.amplitude concreta maior 
do que T'; mas se nâo se conhece nenhum S'" a nâo ser aqueles que 
se sabe serem S"s e S'"s (embora possam haver outras), diz-se que 
T tem uma amplitude potencia/ maior do que T'. SeT eT' forem 
co1;1cepçôes em mentes diferentes, ou em estados diferentes da 
mesma mente, e se a mente que concebe T sabe que toda S"' é ou 

a. Esta seçào e a anterior vinham sob on. •• § 4'' na publicaçâo original. 
29 .. Restringi·me aos lermos porque à êpoca em que este capitula foi inicialmente 

escrito ( 1867) eu ainda nào percebera que toda a doutrina da amplitude e profundida· 
de era igualmente aplicivd às proposiçôes e aas argumentas. A amplitude de uma 
proposiçâo é o agregado de possiveis estados de coisas nos quais ela é verdadeira: a 
amplitude de um argumenta é o agregado de casas possiveis aas quais se aplica.. A 
profundidade de.uma proposiçào é o total do fato que ela afirma do estado de ooisas 
a que se aplica; a profundidade de um argumenta è a importância das conclusôes que 
de esboça De fat.o. toda proposiçào e toda argumenta padern ser encarados como 
termes. - 1893. 

JO. Pareceria desnecessirio oomplicar a doutrina para nda introduzir probabili· 
dades e, partante, compreende·se que se suptJe :ser a informaçâo aœita absolutamen~ 
te. - 1893. 

b. Mudado em 1870 e 1893 de .. estas coisas de que nào hâ. .• nào sâo 
predicâveis •.• •• 
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S" ou S' diz-se. neste caso, queT é mais extensamente dis tinto do 
que TH. 31 

408. Por profundidade informada de um termo entendo todos 
os caracteres reais (em contrapos!çào a meros nomes) que podem 
ser dele predicados32 (corn verdade 16gica~ no todo) nu rn suposto 
estado de informaçào. sem que nenhum dos caracteres seja contado 
duas vezes conscientemente no suposto estado de informaçào. A 
profundidade. como a amplitude. pode ser certa ou duvidosa, 
concreta ou potencial. e hi uma distinçào compreensiva 
correspondente a uma distinçào extens!va. 

409. A amplitude informada e a profundidade informada 
pressupôem um estado de informaçào que estâ em alguma parte 
entre dois extremos imaginârios. Estes sào, em primeiro lugar. o 
estado em que fato algum seria conhecido, mas apenas o 
singnificado dos termos; e. em segundo lagar, o estado em que a 
informaçào equivaleria a uma intuiç<io absoluta de tado o que 
existe, de tai forma q:Je as coisas que conheceriamos seriarr. as 
prôprias substâncias, e as q ualidades que conheceriamos seriam as 
prôprias formas concretas. lsto sugere duas outras espécies de 
amplitude e profundidade corresponder..tes a estes dois estados de 
informaç<io, e que eu denom!!!arei respectivamente de amplitude e 
profundidade essencia/ e substanciaf33, 

410. Assim, por profundidade essencia/ de um termo 
entendo as qualidades realmente concebiveis dele predicadas em sua 
definiçào. 

411. 0 termo defi!lido ta~vez nào seja aplic<ivel a quaisquer 
objetos reais. Por exemplo, seja a. def:.niçào do termo T a seguin te: 

Qualquer T e tanto P". p•· e p•·· 
e somando isto todo o seu sign!ficado; e como pode ser que nâo se
ja conhecido o falo de haver algo comoP'.ossignificadosde T nào 
implica que ele exista. Por outro lado. sabemos que nem P'. P" e 
nem P ... sâo coextensives a toda a esfera do ser. Pois sâo qualidades 
determinadas, e é o prOprio significado di! ser que é indeterminado, 
ou seja. é mais extensivo do que qualquer termo determinadp. De 
fato. P'. por exemplo. é uma noç<io real que nunca poderiamos ter a 
n<io ser por meio de seu contraste com alguma outra coisa. Por 
conseguinte. devemos saber que 

Tudo que é nào-P. é nào-T 
Tudo que é nào-P"', é nàQ-T 
e Tudo que é n<io-P", é nào-T. 

412. Assim. se definimos a ampiitude essencial de um 
termo como aquelas coisas reais das quais, de acordo corn seu 
prôprio significado, um termo é predic<ivel. nào-T tem uma 
amplitude essencial. Portanto, podemos definir todos os terrr.os em 
duas classes, os essencia:mente afirmativos, ou positivos~ e os 

J 1. Para uma discriminaçâo entre distinçào extensiva e compreensiva, ver Seo
tus, i, dist. 2, quest. 3. 

32· Isto e. de quaisquer coisas a que ele for aplicivel~ 

JJ. A essência de uma coisa é a idéia de<>sa coisa, a Ici do seu ser, que dela faz a 
espécie de coisa que C. e que deveria vir expressa.na definiçào dessa espécie. - 1893. 
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essencialmente negatives. os primeiros dos quais têm profundidade 
essencial. mas nào amplitude essencial. e os Uttimos. amplitude 
essencial. porém nào profundidade essencial 3~ Deve-se observar, 
no entanto, que esta divisào nào é a mesma que a divisào similar 
que a linguagem faz. Par exemplo, :ser. de acordo corn isto, é um 
termo essencialmente negativo, na medida em que significa aquilo 
que pode ser predicado de qualquer coisa que se queira. tenda. 
assirn. amplitude essencial; enquanto que nada é um termo 
essencialmente positive. na medida em que significa aquilo a que se 
tem a liberdade de predicar o que se desejar. tenda. portante, uma 
profundidade essencial. Os sujeitos essenciais de ser nào padern ser 
enumerados, e tampouco os predicados'·essenciais de nada. 

413. Na amplitude ou profundidade essenciais, nào pacte 
haver dois termes iguais, pois. se bouvesse. os dois termes teriam o 
mesme significado e portante. para prop6sitos 16gicos. seriam o 
mesme terme. Dois ·termes padern ter relaçàes desconhecidas 
nestas quantidades, contanto que um ou outra deles nào seja 
distintamente concebido. 

414. Amplitude substancia/ é o agregado de substâncias 
reais: das quais. e somente das quais. um terme é predicâvel corn 
verdade absoluta. Profundidade substancial é a forma concreta 
real que pertence a tuda aquilo de que um terme é predicâvel corn 
verdade absoluta. 

415. Termes gerais denotam vârias coisas. Cada uma destas 
coisas, em si mesmas, nào tem qualidades. mas apenas uma certa 
forma concreta que diz respeito apenas à ela mesma. Este foi um 
dos pontas que surgiram na controvérsia sobre a natureza dos 
universaislS, Coma diz Sir William Hamilton (Discussions, ed. 
americana.p<ig.6JO),nem mesmoahumanidadede Leibniz pertence a 
Newton, mas sim uma humanidade diferente. É apenas par 
abstraçào, par supravisào, que se pode dizer· que duas coisas têm 
caracteres comuns. Par conseguinte, um termo gerai nào tem 
profundidade substancia/. Par outra Iado, termes particulares, 
conquanto tenham profundidade substancial, na medida em qae 
cacia uma das coisas, uma ou outra das quais é deles predicada, 
possui uma forma concreta, nào têm amplitude substancia/, na 
medida em que nào hâ um agregado de coisas em relaçào ao quai, e 
s6 a este, etes sào aplicâveis. A fim de dar a este assunta maior 
clareza, devo ressaltar que eu, junte corn a maioria dos 16gicos. 
considere a cOpula no sentido de signa de atribuiçào e nào, coma 
Hamilton, no sentido de signa de iguaJdade em extensào ou 
compreensào. Ele expàe a proposiçào ··a bornem é um animal" da 
seguinte forma: 

A extensào do homem .......... - .................... Sujeito 
é igual .................................... ........... Côpula 
a uma parte ou toda a extensào do animal. .... .. Predicado 

Assim ele torna particular o predicado. Outras interpretarn-na da 
seguinte forma: 

34. Os 16gicos chamam os termes negatives de inflnitos (recentemente, ilimita
do:s). Issa ê uma tnlduçào da expressào de Arist6teles aOpwm~ (De Jnterpr. J,l6b, 
14), que na verdade significa "sem ddiniçâo" OpwjJJ)ç .-- 1893. 

35. Ver, por exemple, De Generibu:s el Specibu:s, p, 548. 
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Toda bornem ......................................... Sujeito 
tem toda os atributos comuns a ............ -~--··· .. COpula 
toda animal. ........... -~- .......... ~ ......... ...... Predicado 

É neste ûltimo sentido que consideramos a cOpula neste ensaio. 
Ora, um particular é, coma j3. foi dito, um sujeito a/ternativo. 
Assim. "Algum S é M" significa, se s·. S" e S'" sào os S's 
singulares, que "ou S', ou S" ou entào S'" possui todos os atributos 
pertencentes a M." Portanto, um terme particular tem uma 
profundidade substancial, porque pode dispor de um predicado que 
ê absolutamente concreto, camo na proposiçào "Algum bornem ê 
Napoleào".Mas se pusermos o particular no predicado, ternas uma 
proposiçào do tipo: "M possui todos os atributos pertencentes a S', 
ou entào todos os que pertencem a S" ou entào todos os que 
pertencem a S'" ". E isto nunca podeni ser verdadeiro a menos 
que M seja um individual singular. Ora, uma substância individual 
singular é, nào direi um <itomo, mas a menor parte de um 3.tomo, 
isto ê, absolutamente nada. De forma que um particular nào pode 
ter amplitude substancial. Seja agora o termo universal "S". 
Podemos dizer "Qualquer S ê M", mas nào seM for uma qualidade 
concreta real. Nào podemos dizer, par exemplo, "Qualquer bornem 
ê Napoleào". Por outra lado, podernos dizer "Qualquer M ê S", 
mesmo que M seja uma substância real ou um agregado de 
substâncias. Par . conseguinte, um termo universal nào tem 
profundidade substancia/, mas tem amplitude substancia/. 
Portanto, podemos dividir todos os terrnos em universais 
particulares e particulares substanciais. 

416. Dois termes padern ser iguais em sua amplitude e 
profundidade substancial, e diferir ern sua amplitude e 
profundidade essencial. Mas dois ~ermos nào oodem ter relaçôes de 
amplitude e profundidade substancial que sejam desconbecidas no 
estado de inforrnaçào pressuposta. porque nesse estado de informa· 
çào tuda é canhecida. 

417. Na amplitude e profundidade informadas, dois termes 
padern ser iguais, e padern ter relaçôes descanbecidas. Qualquer 
terme, afirmativo ou negative. universal ou particular, pode ter 
arnplîtude ou profundidade informada. 

6. AS CONCEPÇOES DE QUALIDADE/ RELAÇÀO E 
REPRESENTAÇÀO/ APLICADAS A ESTE ASSUNTO 

418. Num ensaio apresentado à Academia em maio tiltimoa, 
tentei mostrar que as très concepçôes de referência a um 
fundamento, referência a um correlato e referências a um 
interpretante sào aquelas das quais a lOgica deve, principalmente, 
fazer usa. Nesse ensaio introduzi tambêm o termo "simbolo" para 
abranger tanta o canceito quanta a palavra. A IOgica trata da 
referência dos simbolos em gerai corn seus objetos. Um simbolo, 
em sua referência corn o seu objeto, tem uma referência triplice: 

Primeira. Sua refer.ência dîreta a seu objeto, ou coisas reais 
que ele representa; 

Segunda, Sua referência a seu fundamento através de, seu 
objeto, ou os caracteres comuns a esses objetos; 

a. On a new list of categories, v. l, :ivro lU, Cap. 6 .. § 1. 
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Terceira, Sua referência a seu interpretante através de seu 
objeto. ou todos os fatos conhecidos sobre seu objeto. 

Portanto, as coisas assim referidas, na medida em que sâo 
conhecidas, sào: 

Primeiro, A amplitude informada de um simbolo; 
Segundo, A profundidade informada de um simbolo; 
Terceira, A soma das proposiçàes sintéticas na quai o 

simbolo é sujeito ou predicado, ou a informaçào referente, ao 
simbolol6. 

419. Par amplitude e profundidade, sem um adjetivo, 
entenderei, daqui par diante, amplitude e profundidade informadas. 

Es ti clara que a amplitude e a, profundidade de um simbolo, 
conquanto nào sejam essenciais, medem a informaçào que lhe diz 
respeito, isto é, as Qroposiçôes sintéticas das quais ele é sujeito ou 
predicado. Isto decoree diretamente das definiçôes de amplitude, 
profundidade e informaçào. Par conseguinte, segue·se: 

Primeiro, Que, enquanto a informaçào permanece constante, 
quanta maior for a amplitude, menor seri a profundidade; 

Segundo, Que toda aumento de informaçào faz·se 
acompanhar de um aumento na profundidade ou na amplitude~ 
independentemente da outra quantidade; 

Terceira, Que, quando nào hâ informaçâot mio hâ 
profundidade nem hâ amplitude, e vic~versa. 

Sào estas as verdadeiras e Obvias relaçôes entre amplitude e 
profundidade. Elas serào sugeridas de modo natural se 
denominarmos de drea de informaçào e escrevermos 

Amplitude X Profundidade = Area 

(A milo go ao aumento de informaçào em nés hâ um fenômeno 
da natureza - desenvolvimento - pela quai intimeras coisas 
passam a ter intimeras caracteres, que estavam envolvidos em 
poucos caracteres em poucas coisas. - 1893.) 

420. Se ficamos sabendo que S é P, neste casa, camo regra 
gerai, a profundidade de S é aumentada sem qualquer decréscimo 
da amplitude, e a amplitude de P é aumentada sem qualquer 
decréscimo da profundidade. Um ou outra desses aumentos pode 
ser certo ou duvidoso. 

Pacte haver a casa de nào ocorrer um ou outra desses 
aumentos, ou ambes. Se P é um termo negativo, pode nào ter 
profundidade alguma e, portanto, nada acrescenta à profundidade 
de S. Se S é um termo particular, pode nào ter amplitude alguma. e 
neste casa, nada acrescenta à amplitude de P. Este ûltimo casa 
ocorre, freqüentemente, em metafisica e, contanto que nào·P assim 
camo P sejam predicados de S, dâ origem ao aparecimento de uma 
contradiç3.o onde, na verdade, nào havia contradiçào alguma, pois, 
camo a contradiç3.o consiste em atribuir a termos contraditOrios 
aJguma amplitude em comum, segue·se que, seo sujeito comum de 
que sào predicados nào tem amplitude real alguma, hâ apenas uma 
contradiçào verbal, e nào uma contradiçào real. Na verdade, nào é 
contraditério dizer, par exempta, que uma fronteira estâ tanta 

36. Vê-se que me afasto largamente do uso ordiruirio desta pa1avra para signifi
car com ela um testemunho dada em particular; Camo na metafisica. informaçào é a 
conexio entre a forma e a matéria, de modo que, em 16gica, ela pode significar. apro· 
priadam.ente, a medida da predicaçaa. ~- 1893. 
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dentro camo fora daqUilo que ela limita. Hâ também um outra casa 
importante em que podemos v ir a saber que "S é P". sem corn issa 
acrescentar-se algo à profundidade de S ou â amplitude de P. É 
quando. no mesmo ato em que saberpos que S é P. ficamos 
sabendo também que P estava dissimuladamente contido na 
profundidade anterior de S e que, por conseguinte. S era parte da 
amplitude anterior de P. Neste casa, P ganha em distinçào extensiva 
e S em distinçào compreensiva. 

421. Estamos agora em condiçàes de examinar a objeçào de 
VorHinder a proporcionalidade inversa da extensào e compreensào. 
Ele quer que retiremos mentalmente de um objeto todas suas 
qualidades mas nào, esti clara. através do ato de pensar tal objeto 
sem essas qualidades. isto é, negando essas qualidades no 
pensame:1to~ Coma. entào'? Apenas supondo-nos ignorantes quanta 
ao fato de ter ele ou nào essas qualidades, isto e. diminuindo a 
informaçào suposta; casa em que, coma vimos. a. profundidade 
pode ser diminuida sem que se aumente a amplitude .. Do mesmo 
modo, podemos su por-nos ignorantes quanta ao fato de existir mais 
de um americano, e assim diminuir a amplitude sem aumentar a 
profundidade. 

422. É somente confundindo um rnovimento que é 
acompanhado par uma mudança de informaçào corn um que nào o 
é, que as pessoas padern confundir generalizaçào. induçào e 
abstraç<io. Genera/izaçào é aumento da amplitude e diminuiçâo da 
profundidade, sem mudança de informaç<io. lnduçào é um certo 
aumento de ampiitude sem mudança de profundidade. através de 
um aumento da informaçào suposta. Abstraçào é diminuiçào da 
profundidade sem qualquer mudança na amplitude, através de uma 
diminuiçào da informaçào concebida. Especificaçào é comumente 
usada (eu deveria dizer "infelizmente") quando se tem um aumento 
de profundidade sem mudança alguma da amplitude, através deum 
aumento da informaçào afirmada. Suposiçào é usada para o 
mesmo processo quando hâ apenas um aumento concebido de 
informaçào. Determinaçào, para qualquer aumento de 
profundjdade. Restriçào. para qualquer decréscimo de amplitude 
porém, mais particularmente sem mudanya de profundidade, por 
uma suposta diminuiç<io da informaçào. Descensào, para uma 
diminuiçào da amplitude e aumento da profundidade, sem mudança 
da, informaçào3 ~ 

37. Ascensào é o nome menos equivoco para denotar a passagem para uma 
noçào mais ampla e menos profunda, sem mudança de infonnaçào; e outras' palavrns 
de .significado literai similar sào usadas do mcsmo modo. Esta claro que é a diminui
çào da profundidade que é diretamente expressa. ficando apenas implic:ado o aumento 
da amplitude. Extensdo, que diretamente exprime aumento da amplitude, tem um 
significado algo diferente. É aplicada à descoberta (por aumento da infonnaçào) de 
que um predicado se aplic:a --mutatis mutandis -a sujeitos aos quais nào nos ti
nha ocorrido apliai·lo. Nào envolve diminuiçào alguma da profundidade. Assim, 
Herbert Spencer diz ("The Genesis of Scienœ", British Quarter/y Review, julho de 
1854) que a inversào do barômetro nos c:apacitou a estender os principios da me
cânic:a à atmosfera. Os matemiticos freqûentemente falam da extensào deum teore
ma.- Assim, a modific:açào deum teorema relative às curvas planas, de modo a tomi
·loaplicivel a todas as curvas no espaço, seria chamada de extensào desse teorema. 
Um teorema ampliado afinna tudo o que o teorema inicial afinnava, e mais ainda 
Genera/izaçâo, em seu sentido estrito, significa a descoberta, através da refiex:ào so
bre um nUmero de casos, de uma descriçâo gerai apliaivel a todos eles. Esta é a es~ 
pt!cie de movimento do pensamento que, alhures (509), denominei de hip6tese for-
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423 Consideremos, a seguir, o efeito das diferentes espécies 
de rnciocinio sobre a amplitude, profundidade e ârea dos dois 
termos da- conclusao. 

No casa do rnciocinto dedutivo seria fâcil mostrar. se fosse 
necessiirio, que hi apenas um aumento da distinçào extensiva do 
maior e da distinçào compreensiva do mener, sem mudança alguma 
na informaçào. Estâ claro que, quando a conclusào é negativa ou 
particular, mesmo isto nào pode ser efetuado. 

424. A induçào requer mais atençào. Consideremos o 
seguinte exemple: v 

S', S''. S'" e s1 fornm tornades ao acaso entre os M's; 
S', S", S'" e S1v sào P: 
··• qualquer M é P. 

Temos aqui, em gerai, um aumento da informaçào. M recebe 
um aumento na profundidade e P, na amplitude. H3., entretanto,. 
uma diferença entre estes dois aumentos. Um nova predicado é, na 
verdade, adicionado a M; um predicado que pode, de fato, ter sida 
dele, antes, um predicado dissimulado, mas que é agora realmente 
trazido à luz. Par outra Iado, nào se sabe ainda que P se aplica a 
algo além de S', S''. S"' e S IV, mas sim, a penas, que se aplica a 
tuda aquilo que, dornvante, se souber que esta contido sob M. A 
induçào, em si mesma, nào torna conhecido algo assim. 

425. Seja, agora, o seguinte exemple de hipétese: 
M é, par exemple, P', P", P'" e P lV 
S é P', P", P'" e P •v·, 
··· S é tudo que M é. 

Aqui, mais uma vez, hâ um aumento de informaçào, se 
supusermos que as premissas representam o estado de informaçào 
antes das inferëncias~ S recebe uma adiçào à sua profundidade, 
porém é apenas uma adiçào potencial, pois nada indica que os M's 
têm quaisquer outras caracteres corn uns além de P', P", P"' e. plV. 
M, por outra lado, recebe um aumeùto real de amplitude em S, 
embora seja, talvez, apenas um aumento duvidoso. Portante, hâ 
esta importante diferença entre induçào e hipàtese, isto é. que a 
primeira aumenta potencialmente a amplitude de um termo e 

mal, ou raciocinio da definiçâ.o para o definitum.. Entendido desta forma. nào é um 
aumento na amplitude mais sim um aumento na profundidai:ie. Por exemplo, reœbi 
hoje um œrto nÛIIlel"o de livras inglescs impressos por hindus em Calcuta. A ma
nufatura é rudimentar e, no entanto, particulannente agradiveJ. Lembrando outras 
manufaturas hindus que vi, consigo agora ter uma conœpçào mais definida das ca
racteristicas do gosto hindu. Assim, uma vez que se trata de uma idéia derivada da 
comparaçào deum œrto nûmero de objetos, esse processo é chamado de generaliza· 
çdo. Todavia. nào é uma extensào de uma idêia que jâ se tinha mas, pela contrârio, 
um aumento da definiçio da.s concepçôes que apllco a coisas conhecida.s. Alêm deste. 
o signifiœdo prOprio da.palavra genenlizaçâo. bâ dois outros que. embora em uso 
deveriam, mas ainda por c:starem justamente em uso ser severamente censufildos por 
tados aqueles que fazem questio de uma terminologia fllosOfica pœcisa. A saber, ge
neralizaçio é aplicada, em segundo lugar, a uma espécie especial da extensâo, isto é, a 
uma extensào na quai a mudança do pcedicado, a fim de tocni-lo aplic<ivd a uma 
nova classe de sujeitœ, c:stâ. tio longe de ser Obvia que é a pacte do proœsso mental 
que, de modo partiadar, atcai nossa atenÇio.. Por exemple, o assim denominado teo
rema de Fermat diz que$pforum numero primo, ea um nUmero qualquer divi
siveJ por p,ent.io aP- J deixa umn:sto de 1 quando dividido por p, Pois bem, o 
chamade teorema generalizado de Fermat diz que se k é um nUmero inteiro qualquer, 
e </)K seu totiente, ou o nUmero dos nUmeros tào pequenos quantq k e primes emre
laçào a de. e se a forum nUmero primo em relaçâo a k, ent.io a(/JK deixa um n:sto 
de 1 quando dividido por k. Ao invês de chamar um tai processo de generalizaçào, 
seria muito melhor cbamâ-lo exlensào general/zante - 1893. 
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aumenta concretamente a profundidade deum outra, enquanto que 
a segunda aumenta potencialmente a prof!.mdidade de um termo, e 
aumenta concretamente a amplitude do outra. 

426. Consideremos agora o rac!ocinio a partir da definiçào 
para o definitum, e tambëm o argumenta a partir da enumeraçào. 
Uma proposiçào definidora tem um sign!ficado. Nào ë, portanto, 
uma proposiçào meramente. idêntica, mas existe uma diferença 
entre a definiçâo e o definitum. De acordo corn a doutrina aceita, 
esta difereriça consiste tota:mente no fato de que a definiçào ë 
distinta, enquanto que o definitum é confuso. Mas eu creio haver 
uma outra diferença. 0 definitum implica o cariter de ser 
designado par uma palavra, enquanto que a def:.niçào, 
anteriormente à formaçào da palavra, nào o implica. Assim~ o 
definilum excede a definiçào em profundidade, embora apenas 
verbalmente. Da mesma forma, qualquer noçào nào analisada traz. 
consigo um sentido- - uma palavra constituinte -que sua amilise 
nào traz. Se isto for assim, a definiçào ë o predicado e o de/initum 
ë o sujeito da propasiçào def:nidora, e esta Ultima nào pode ser 
convertida simp:esmer..te. De fato. a propos!çào definidora afirma 
que se pressupôe que tuda aquilo a que um certo nome é aplicado 
tem tais e tais caracteres; mas disto nào decorre, estritamente. que 
tuda aqui:o que teœ taise tais caracteres é rea:mente designado par 
esse nome. embora certamente pu desse ser ass!m designado. Par 
conseguinte, no raciocinio da def:niçào para o definilum hi um 
aumento verbal de profundidade, e um aumento real de distinçào 
extensiva (que é ani:aga à amplitude). Sendo a aumento da 
profundidade meramente verbal, nào hi possibilidade de erra neste 
procedimento. Nàa obstante, parece-me. mais adequado cansiderar 
este argumenta camo uma modificaçào especial da hipôtese do que 
uma deduçàa, tal camo o ë o processo de raciocinio do definitum 
para a definiçàa, Uma linha similar de pensamento mostraria que, 
no argumenta decorrente da enumeraçào, hâ um aumento verbal da 
amplitude e um aumento real de prof~ndidade ou, melhor, de 
distinçào compreensiva, e que, portante, é correto considerar isto 
(tai coma o têm feito a malaria Cos lôgicos) camo um tipo de 
induçào infal!vet. Estas espécies de hip6tese e induçào sào, de fato, 
meramente, hip6teses e induçôes a partir das partes essenciafs para 
o toda essencial, sendo demonstrativo este- tipo de raciocinio a 
partir das partes para o toda. Par outra lado, o raciocinio a partir 
das partes substanciais para o toda substancial nào é nem mesmo 
um argumenta prov<ive:. Nenhuma parte bisica de matéria ocupa 
espaça, mas disto nâo decorre que matér!a ocupa espaça. 

7. SUPLEMENTO DE 1893a 

427. A utilidade da doutr!na da quantidade lôgica dep·ende de 
uma adesào estrita. a uma terminologia exata. Encontrar os ter mas 
necessirios, no entanto, nem sempre é fâcil. 

lima operaçâo que aumente a amp!!tude deum termo, cam ou 
sem alteraçâo de informaçào, pode ser denominada de extensào 
desse termo. Esta palavra é no œais das vezes empregada, 
especialme~te pelas matern<iticos. para sigr.iftcar a aplicaçào de uma 

a. "Terminologia", um suplemento da parte an!.erior. 
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doutrina (talvez corn uma ligeira modificaçào), a uma nova esfera. 
Isto implica informaçào aumentada. Mesmo assim, o sentido mais 
amplo aqui proposto é permitido pela usa. De modo semelhante, 
qualquer diminuiçào de amplitude pode ser denominada de 
restriçào. 

428. Uma operaçào que aumente ·a profundidade de um 
termo, corn ou sem alteraçào de informaçào, é conhecida camo 
determinaçào. Os Jivros geralmente dào abstraçào camo sendo o 
contr<irio de determinaçào, porém isto é inadmissivel. Eu proporia 
o termo depleçào ( deplet on). 0 adjetivo-abstrato foi inicialmente 
usado, em latim, imitando-se o grego, em relaçào a uma forma 
geométrica concebida coma destituida de matéria. Uma tai 
concepçào é intuitiva, no sentido de ser pictOrica. No século VII, 
Isodorus Hispalensis define nUmero abstrato, no .mesmo sentido 
que a frase ainda tem. No entanto, nem abstrato, nem qualquer 
palavra cognata, é considerado um termo Iôgico até o final da 
grande controvérsia entre realismo e nominalismo no século XII. 
quando se pode dizer que a introduçào do termo abstraçào marcou 
o término dessa controvérsia, isto para nào se dizer que foi seu 
mais importante fruto. Nào hâ quase dUvida alguma que a palavra é 
uma traduçào do grego d,t:paipeatc; , embora nào tenha sido aduzido 
nenhum texto grego conhecido à época, no Ocidente. do quai o 
termo pudesse- ser emprestado. Seu sentido etimolôgico é, esta 
claro, tirar de; entretanto, isto nào significa, coma freqüentemente 
se supôe, tirar a· atençào de um objeto, mas sim, tal como 
plenamente o demonstram antigas passagens em ambas essas 
antigas Iinguas, tirar um elemento do pensamento (a saber, a forma) 
de um outro elemento (a matéria) que é, entào. posta de lado. Mas 
mesmo na primeirissima passagem em que abstraçào aparece 
como um termo da Iégica. sào~lhe atribuidos dois diferentes 
significados, sendo um a contemplaçào de uma forma sem a 
matéria, como quando pensamos em brancura, e o outra sendo o 
pensamento de uma natureza indifferemer, ou que nào leva em 
consideraçào as diferenças de seus individuais, tal como quando 
pensamos- em uma coisa branco, em termos gerais a. Este Ultimo 
processo é chamado, também, de pré~cissào ( prescission); e muito 
contribuiria para a clareza do pensamento e da expressào se 
retormissemos ao uso dos melhores doutores escolâsticos e 
designàssemos o referido processo por esse nome exclusivamente. 
restringindo a palavra abstraçào aos processos anteriores pelos 
quais obtemos noçàes correspondentes aos .. substantivas 
abstratos"b. 'Os Iégicos modernos, sobretudo os alemàes, que 
Iamentavelmente tëm sido superficiais em seus estudos de lôgica, 
aventaram a idéia de que estes substantivas abstratos sào meros 
casos de gramâtica, que nào dizem respeito ao Iôgico; porém, a 
verdade e que eles sào a prôpria força do pensamento matemâtico. 
Assim, na teoria maderna das equaçàes, a açào de mudar a ordem 
de um nUmero de quantidades é considerada, em si mesma, como 
objeto de uma operaçào matemâtica, sob o nome de substituiçào. 
Desta forma, uma linha reta, que nào é senào uma relaçào entre 
pontas. é estudada, e mesmo intuida, como uma coisa distinta. 

a. Ver Prantl, op. clt., III, 94. 
b. cr. 1.549, nota. 



TERMOS 145 

Seria melhor limitar a palavra abstraçào a este processo, mas se nâo 
se puder convencer as pessoas a assim agirem, o que de me lhor se 
pode fazer, a seguir, é abolir também a palavra abstraçào, e 
denominar este processo de sujeitifaçào. Cumpre observar que os 
I6gicos e psic61ogos modernes, embora hajam mudado par 
completo a amplitude da abstraçâo, costumeiramente aplicando o 
termo nào à sujeitifaçâo mas sim à pré·cissâa, nâo abStante mantêm 
a definiçâo medieval que se pretendia aplicar nào a este Ultimo. mas 
sim ao primeiro destes processos. Isto é, definem abstraçâo camo o 
ato de atentar para uma parte de uma idéia, deixando de lado o 
resto. Pois atençâO é a aplicaçào denotativa pura, ou funçâo· 
amplitude, do signo-pensamento; é a parte que o pensamento 
desempenha coma um indice. Naturalmente, ao dizer isto nào 
pretende estar dando uma explicaçào psico/dgica da atençào, 
mesmo que eu passa ser persuadido da existência de algo que se 
denomina psicologia, além da I6gica, deum lado, e da fisiologia, do 
outra. A atençào é uma certa modificaçào dos conteU.dos da 
consciência cam referência a um centra. Este centra é onde existe 
uma forte reaçâo percepçâo-vontade, que atribui à idéia a natureza 
de um indice (ventainha, tabuleta ou qualquer outra imperiosa 
conexào entre pensamento e coisa). Ora, o sujeito de uma 
proposiçào é exatamente um indice desse tipo. Par conseguinte, o 
fenômeno real de atentar para uma qualidade, digamos o branco, 
ou fazer disso o centra do pensamento, consiste em pensâ·lo camo 
o sujeito do quai os outras elementos do pensamenta sâo atributos. 
Mas a pré·cissào (prescission) se atentamente analisada, 
demonstrani nào ser um casa da atençào. Nào podemos abstrair, 
mas apenas distinguir a cor da figura. Mas, podemos abstrair a 
figura geométrica da cor, e esta operaçào consiste em imaginâ
la estar tâo iluminada que sua coloraçâo nào pode ser percebida (a 
que é flicil imaginar através de uma exageraçào da experiência 
familiar que é a impossibilidade de distinguir os matizes no 
creptisculo). Em gerai, a pré-cissâo é sem pre completada pela ato de 
imaginarmo-nos em situaçàes nas quais certos elementos de fato 
nào padern ser determinados. Esta é uma operaçâo diferente e mais 
complicada do que simplesmente atentar para um elemento e deixar
o resto de lado. Assim, se for aceita a definiçào que habitualmente 
se d<i de absiraçào, segundo a quai ela é atençào dada a parte de 
uma idéia enquanto se negligencia o resto, o termo nâo mais deve 
aplicar·se à pré·cissâo mas exclusivamente à sujeitifaçâo. 

429. É o que tinha a dizer quanta aas termos que exprimem 
aumento ou diminuiçào da amplitude e profundidade 16gica, em 
gerai. A fim de exprimir uma extensâo par dépieçào, e uma 
determinaçâo par restriçâo, sem mudança de informaçào, 
obviamente necessitamos das palavras generalizaçào e 
especificaçào. Infelizmente, nenhuma dessas palavras é assim 
empregada. Par especificaçâo invariavelmente se pretende significar 
uma determinaçào par informaçâo aumentada. Par generalizaçào âs 
vezes se pretende significar, é verdade, a extensào de uma idéia 
através de uma modificaçâo considenivel de sua profundidade; mas, 
mesmo assim ainda h<i, normalmente, um aumento de informaçào. 
De modo ainda mais freqüente, generalizaçào significa um aumento 
formai de profundidade, par meio de uma. idéia gerai que é 
predicada de casas antes nào sintetizados; e pode ser que haja ou 
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nào um aumento de amplitude. Finalmente, generalizaçâo, par um 
temenirio abusa da linguagem, é amhide empregada para significar, 
simplesmente, uma induçâo. Parece necessârio, portante, 
abandonar o emprego destas palavras para o presente propOsito e 
contentarmo-nos corn ascensào e descensào. 

430. Em gerai, um_ aumento de informaçào é denominado, no 
discurso maderno, de descober/a. A palavra antiga, invençào, era 
muito melhor, porquanto permitia que descoberla se restringisse 
ao encontro de uma nova coisa - camo a descoberta da América 
- enquanto que a descoberta de um nova carâter era 
especificamente chamado de de/ecçào. Assim, Oldenburg, o 
secret:irio da Sociedade Real, escreve em 1672 que a dispersâo da 
luz é .. a mais singular, senào a mais considenivel detecçào até aqui 
feita nas operaçôes da natureza". É pena que se tenham perdido 
estas Otimas distinçôes. Agora, ternas de falar de descoberta deum 
evento ou caso e de descoberta de uma propriedade. Um 
aumento imaginârio de informaçào é uma pressuposiçào ou 
suposiçào, mas a primeira palavra. é preferivel. Um aumento de 
informaçào par induçào, hip6tese, ou analogia é uma presunçào. 
(Uma presunçào legal é uma presunçào que segue uma norma 
aceita nas cortes, independentemente dos ditames do born senso.) 
Uma presunçào muito fraca é uma estimaçào. Uma presunçào que 
se opôe a um testemunho direto é uma conjeiUra ou, se for fraca, 
uma suspeita. 

7.1 SIGNIFICAÇÀO E APLICAÇÀO' 

431. Estes sào termos substitutOs para aquilo que Mill e 
outras chamam de conotaçào e denotaçào. pois ( 1) o usa, 
previamente bem estabelecido, de conotar foi um tanta distorcido 
par Mill e seus seguidores, e (2) estas palavras padern aplicar·se 
tanta às propriedades correspondentes das proposiçôes quanta dos 
termos. A aplicaçào de um termo é a coleçào de objetos corn os 
quais ele se refere; a aplicaçào de uma proposiçào é os casas em que 
ela se mantém vâlida. A significaçào de um termo sào todas as 
qualidades que sào par· ele indicadas; a significaçào de uma 
proposicào sào todas as suas diferentes implicaçôes. 

432._ Do fracassa em distinguir entre os diferentes tipos de 
significaçào, ou conotaçào, de um termo surgiu, na l6gica, uma 
grande confusào; assim, à questào:. Os nomes prOprios sào 
canota ti vos?, "respostas contraditOrias sào dadas par pensadores 
normalmente claros coma sendo respostas obviamente corretas''. . 
pela fato de nào terem em mente, para o termo conotaçào, uma 
mesma coisa. É necess:irio distinguir entre (1) a significaçào 
indispens:ivel, (2) a significaçào banal, (3) a signific~ào informa ti va 
e (4) a significaçào completa. (1) é tuda quanta ·est:i contido em 
qualquer coisa. que se passa fixar camo sendo a definiçào de um 
termo • -· todos aqueles elementos do significado em cuja ausência. 
de qualquer deles, o nome nào seria aplicado; (2) é aquilo "nem é 
precisa dizer", aquilo que toda munda sabe, e (3) é aquilo que se 
tem ocasiào de dar expressào: estas coisas, naturalmente, variam 

a. Dicilionary of Philosophy and Psycologp~ v. 2. P. 528-9; as p. 431-3 sào 
de Peirœ e da Srn. C. Ladd-FJ31lk.lin._ 
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cam os diferentes individuos a quem a proposiçào é emitida -- o 
fato de o oxigênio ser hilariante é informativo para o estudante de 
quimica e banal para o professor de quîmica (mas é falso para 
aqueles que têm conhecimento dos tiltimos resultados da ciência); 
(4) consiste em todos os predicados v<ilidos do termo em questao. 
Quando digo "Quem vi ontem foi Joào Pedro", a significaçào 
indispens<ivel de Joào Pedro é simplesmente um objeto individual 
da consciëncia (normalmente, é um homem, embora passa ser um 
cachorro ou um boneco) a quai se convencionou designar corn esse 
nome; mas a significaçào banai, para quem conhece bem Joào 
Pedro, é muito extensa. 

433. As mesmas caracteristicas aplicam-se às proposiçàes 
tanto quanta aas termes; assim, a significaçào completa (ou 
implicaçào) de Todo x é y sào todas suas conseqûências v<ilidas, e 
sua aplicaçao completa (ou âmbito) sào todas aquelas descriçàes de 
circunstâncias em que ela se mantêm v<i:ida - isto é, todos seus 
antecedentes suficientes. 

434. Um termo gerai denota qualquer coisa que possua os 
caracteres que ele significa; J.S. Mill emprega, em lugar de 
"significa", o termo "canota''. uma palavra que ete, ou seu pai, 
tirou de Ocam. Mas "significar" tem estado em usa ininterrupto, 
neste sentido, desde o século XII, quando John de Salisbury fatou 
de "quod fere in omnium ore celebre est aliud scilicet esse 
appellativa significant, et aliud esse quod, nominant. Nominantur 
singularia; sed universaliasignificantur"a. Nada pode ser mais clara. 
Que se saiba, a palavra conotar nâo registra nenhuma ocorrência 
tao antiga quanta esta. Alexandre de Hales (Summa Theo/., 1. Iiiil 
faz de nomen connotans o equivalente de appe/latio relativa, e 
considera a prépria relaçào camo objeto acusativo de connotare, 
falando de "criador" camo conotando a relaçào do criador corn a 
criatura. 0 mesmo em relaçào a Aquino, ln sentelll. I, dist. viii, 
quest. 1. Art. l. Subseqüentemente, pela fato de os adjetivos serem 
encarados camo termos re!ativos, sendo branco definido camo 
"tenda brancura", etc .• o adjetivo foi considerado coma conotando 
a abstraçào. mas isto nunca sem que seu suposto caciter relativo 
estivesse em consideraçào. Ver·se-a. Tataretus, por exemp!O, que 
escreveu quando esse uso jâ se achava tota:mente estabelecido, 
empregando uma fraseologia do tipo: "Nulla relativa secundum se 
habent contrarium, cum non sint qualitates primae, sed solum 
relativa secundum dici, et hoc secundum esse absolutum et 
significatum principale eorum et non secundum esse respectivum et 
connotativum··. Chauvinb (1. ed.) diz:''Connotativum illudest cuius 
significatum non sistit ir.. se, sed necessario ad aliud refertur, vel 
aliud connotat. V. g. Rex. magister, primus." 

0 que infe!izmente aconteceu, coma as citaçëes acima 
mostram, é que o significado exato reconhecido camo prôprio à 
palavra "significar" na época de John de Salisbury (um 
contemporâneo, mais moço, de Abelardo) nunca foi estritamente 
observado, quer antes ou depois; e, pela contrario, esse signiftcado 
mostrou uma tendência para deslizar na direç:io de "denotar". 

a. MetalogiCU!l, Il, xx. 
b. Lexicon Rationale. 
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Todavia. mesmo agora deve-se. reconhecer a propriedade das 
observaçôes de John. 

Uma série de trabalhos foram escritos na. ldade Média, De 
modis significandi, corn base cm Prisciano (contemporâneo de 
Boécio), que, par sua vez seguiu Apolônio. o mal-humorado 
"grammaticorum princeps" que viveu no tempo de Adriano e de 
Antonino Pia. Cf. também Thurot. Notices et Ex/raits des MSS .. 
xxii, parte Il. e Duns Scotus, Works. cd. Lyons, 1. 



7. A Teoria 
do Juizo 

1. JUiZOS 

Gramatical 
e da lnferência· 

435. Um juizo é um ato da consciència no qua1 reconhecemos 
uma crença, e uma crença é um hâbito inteligente segundo o quai 
devemos agir quando se apresentar a ocasiào, Quai é a natureza 
dessa recogniçào? Ela pode estar bem prOxima da açâo. Os mUs· 
culas padern contrair-se e podemos conter-nos apenas corn a 
consideraçào de que a oportunidade adequada nâo surgiu. Mas, em 
gerai, virtua/mente reso/vemos, numa certa ocasiâo, coma se certas 
circunstâncias imaginadas fossem percebidas. Este ato que redonda 
ein uma tai resoluçào é um ato peculiar da vontade par meio do 
quai fazemos corn que uma imagem, ou (cone, seja associado, de 
um modo peculiarmente vigoroso, corn um objeto que nos é re
presentado atravês de um indice. Este mesmo ato é representado, 
na proposiçào, par um st'mbo/o e a consciência dele preenche a 
funçào deum simbolo no juizo. Suponharnos, por eXernplo, que eu 
detecte urna pessoa corn a quai tenha de lidar nuin ato de 
desonestidade. Tenho, em rninha mente, algo corna urna "fotografia 
composta" de todas as pessoas que conheci e sobre as quais li e que 
tiveram esse cani.ter, e no mesrno instante faço a descoberta re
ferente a essa pessoa, que distinguo das outras através de certas 
indicaçôes, corn base nesse indice, e nesse rnornento é-lhe imposto o 
carirnbo TRA TANTE, para, ali ficar indefinidarnente. 

436. l! ma proposiçào a/irma aigu rna coisa. Essa asserçào é 
realizada pe~o sirnbolo que representa o ato de consciência. Aquilo 
que equivale à, asserçào e que parece tào diferente de outras tipos 
de significaçào é seu cani.ter vo/itivo. 

437. Toda asserçào é urna asserçào de que dois diferentes 
signas têm o mesmo objeto. Se perguntarrnos porque deve ela ter 
esse caniter dual, a resposta é que a voliçào envolve uma açào e 
urna reaçào. As conseqüências deste dualisrno sào encontradas nào 

a. De "Short Logic", de 1893 aprox. 
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apenas na an:ilise de proposiçôes. mas também na classificaçào 
dessas proposiçôes. 

438. E impossivel encontrar uma proposiçào tào simples que 
niio faça referência a dois signas. Seja. par exempta. "chove". 
Aqui, o icone é a fotografia mental composta de todos os dias 
chuvosos de que o pensador j<i tem uma experiência. 0 ind!ce é 
tuda aquilo pela que ete distingue aquele dia, tal camo este se 
coloca em sua experiência. 0 simbolo é o ato mental pela quai ete 
assinala esse dia camo chuvoso ... 

439. A fim de demonstrar adequadamente a relaçào entre as 
premissas e a conclusào dos raciocinios matemâticos. é necessârio 
reconhecer que na maioria dos casas o sujeilo-fndice é composto. e 
consiste num conjunw de indices. Assim. na proposiçào ''A vende 
B aC pela preço D", A. B. Ce D formam um conjunto de quatre 
h1dices. 0 simbolo •• -vende- a- pela- ~ preço -·· ·refere·se 
a um icone mental, ou idéia do ato da venda. e declara que esta 
imagem representa o conjunto A, B. C. D. considerado coma 
!igado àquele icone. A coma vendedor. C camo comprador, B 
camo o objeto vendido e D camo preço. Se chamamos A. B. C, D 
de quatro sujeitos da proposiçào e .. -vende-- a- pela preço 
_ .. de predicado, estamos representando bem a relaçào 16gica, 
mas abandonamos a sintaxe ariana. 

440. Pode--se perguntar: par que nào pode uma asserçào iden· 
tificar os objetos de dois signas quaisquer camo sendo dois indices'! 
Par que deveria haver uma limitaçào no sentido de declarar que o 
objeto de um indice deve ser representado par um icone? A res· 
posta é que uma asserçào pode identificar os objetos de dois signas 
quaisquer; toda via, em todos·os casas issa equivaleni a declarar que 
um indice, ou conjunto de indices, é representado par um icone. 
Par exempta, seja uma proposiçào segundo a quai William La· 
mare, autor do livra Correctortum /ra tris Tfwmae é realmente o 
William Ware que·era o professer de Duns Scotus. Aqui, os obje· 
tas de dois indices sào identificados. Mas isto é um equivalente 
:6gico da asserçào segundo a quai o icone de identidade, is!o é, a 
imagem mental composta de dois aspectas de uma e mesma coisa, 
representa os objetos do conjunto de indices William Mare 
e William Ware '·Na verdade, nào somas de modo algum forçados 
a encarar um dos signas coma sendo um icone em qualquer casa; 
mas este é um modo muito conveniente de levar em consideraçào 
certas propriedades das inferëncias. lsto tem, também algumas van
tagens secund<ifias, tai co mo a de estar de acordo corn nossa me·· 
tafisica natural. e corn nossa pOsiçào corn respeito ao sujeito e pre· 
d!cado. 

44:. Tai coma o indice, também o icone pode ser complexa. 
Por exempta. tomando-se o indice seletivo universal/udo, podernos 
ter um icone composta alternativamente por dois outras. uma 
espécie de complexa de dois icones, do mesmo modo coma 
qualquer imagem é uma· "fotografia composta" de intimeras 
particulares. Mesmo o que é chamado de "fotografia instantânea", 
tomada corn uma càmera, é um complexa dos efeitos dos intervalos 

1. Nào se pode afirm~ pœitivamente que Warra e Marra eram um sô e o mes· 
mo; mas esta hipôtese adequa-se muito bem aos fatos conhecidos, exceto quanto a di
ferença dos nomes, o que talvez nào seja um obM:iculo insuper.lvel. 
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de e:<postçao que sào mu!to mais !W!!1erosos Co que as areias do 
mar. Tome-se um instar..te absol~to durante a exposiçào e o com
plexa representa esta entre outras cond!çôes. Ü!'a, os dois !canes 
alternativos sâo comb!nados dessa forma. Temos um icone desta 
alternaçà:o, um complexa de todos os casas a:terna!ivos e~ que pen
samos. 0 simbolo afirma q~e :.::r.. ou or.:tro desses icones re
presen!a o indice universa:mente escolhido. Que ~!!1 dos icones 
alternativos seja a !déia daquilo que nào é um homem. e o ou~ro. a 
idéia daquilo que é morta!. Neste caso, a proposiçào ser:i: ""Escolha 
qualquer coisa q!le desejar. e ela ou nào sera um homem. ou sera 
morta!." Dois signas assim reunidos dizem-se um agregado. ou 
disjunlivameme conectados. o:.: altemalil'amellle reuuidos. llm 
outra exemplo: que o indice seja :.1!1! seletivo particular. e que um 
icone seja composta por dois icor.es de tai !"orma que eœ cada uma 
de suas variaçôes ambos esses ico!1es estejam juntos. Por exemplo. 
que um icone seja o icone de um chinê.'i, e o outra. o de uma 
P.'!Ul!!er. Neste casa. o icone co~binado ser:i o icone de uma 
m!!lher ch:P.esa. Assim, a proposiçà.o :-.er:i: "Algo pode ser es
corh!do de tal forma que seja. ao mesmo !empo. um chinê.'i e uma 
œulher". Dois signas deste modo reunidos dizer!!-se comhiuados, 
ou conjuutivamente conectados ou simultaneamenle reunidos ... 





8. A Base logica da 
inferência Sintética 

690. No fim do século passade, lmmanue! Kant propôs a 
questào: "Camo sào possiveis os juizos sintéticos a priori? .. Por 
juizos sintéticos ele entendia aqueles que afirmam o fato positivo e 
que nào sào apenas casas de combinaçào; cm suma, juizos do tipo 
que o raciocinio sintético produz e que o raciocinio analitico nào 
pode produzir. Par juizos a priori ele entendia juizos do tipo 
.. todos os objetos materiais estào no espaça'\ "toda eventa tem 
uma causa ... etc., proposiçèes que, segundo Kant, nunca padern ser 
inferidas a partir da experiência. A filosofia corrente de sua época 
foi abalada e destruida nào tanto pela resposta que ele deu a essa 
pergunta mas pela simples fato de propô-Ia. e uma nova época na 
histOria da filosofia começou. Mas, antes de ter feito essa pergunta. 
devia ter feito uma pergunta mais gerai: "Coma ë possivel qualquer 
juizo sintético? .. Camo é que um homem pode observar um fato e 
imediatamente emitir um juizo a respeito de um outra fato 
diferente que nào estâ envolvido no primeiro? Um raciocinio deste 
tipa, camo vimas. nào tem. pela menas no sentida habitua! da 
ft-ase. probabilidade definida alguma; camo pode, assim. acrescentar 
algo a nessa conhecimento? Este é um estranho paradoxe. e o 
Abade Gratry diz que é um milagre, e que toda induçào verdadeira 
é uma inspiraçào imediata de uma instância superior 1• Respeito 
muito mais esta explicaçào do que muitas tentativas pedantes de 
resolver a questao através de uma prestidigitaçà:o corn proba-· 
bilidades. corn as formas do silogismo. ou nào sei que mais. Res-

1. Logique. 0 mesmo é verdadeiro, segundo ele, quanta a toda desempenho de 
uma diferenciaçào., mas nào de uma integraçào. Ele nào nos diz se é essa a&<>istência 
sobrenatural que toma o primeiro proœsso muito mais ficil. 
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peito-a porque evidencia uma apreciaçâo da profundidade do 
problema. porque atribui a este uma causa adequada e porque esta 
intimamente ligada - tai camo deveria estar uma verdadeira ex
posiçào- corn uma filo.sofia gerai do uni verso. Ao mesmo tempo. 
nào aceito a explicaçâo porque uma explicaçào deveria dizer como 
uma coisa e feita. e afirmar um milagre perpétua parece equivaler 
ao abandono de toda esperança de proceder a essa explicaçào do 
camo. e issa sem uma justificativa adequada. 

691. Seni interessante verificar co mo se apre!)entani a resposta 
que Kant deu a essa pergunta sobre os juizos sintéticos a priori se 
ela for estendida para a questào dos juizos sintéticos em gerai. A 
resposta que ele cta é que os juizos sintèticos a priori sà:o possiveis 
porque tuda aquilo que ë universalmente verdadeiro esta envolvido 
nas condiçôes da experiência .. Apliquemos isto a um raciocinio 
sintêtico gerai. Tiro. de um saco. um punhado de feijôes: sào. 
todos, roxos. e inliro que todos os feijôes do saco sào roxos. Camo 
passa fazer is.•m'! Ora. a partir do principio de que tuda aquilo que ë 
universalmente verdadeiro de minha experiència (que é aqui. a 
aparência destes diferentes feijôes) esta envolvido na condiçâo da 
experiência. A condiçào desta experiéncia especial é que todos es.o;es 
feijôes foram retirados daquele saco. Segundo o principio de Kant. 
assim. tudo aquilo que se descobre ser verdadeiro quanta a todos os 
feijôes tirados do saco deve encontrar sua explicaçào em aigu ma pe
culiaridade do contetido do saco. Este è um enunciado sat~sfatôrio 
do principio da induçào. 

692. Quando elaboramos uma conclu~ào dedutiva ou 
anaiitica, nos.o;a regra de inferëncia é que os fatos cam um certo 
caniter gerai sào. invariavelmente ou numa certa proporçào dos 
casas. acompanhados por fatos de um outra caniter gerai. Neste 
casa, sendo nossa premissa um fato da primeira destas classes. ic
ferimos corn certeza. ou corn o grau apropriado de probabilidade. a 
existência deum fato da segunda classe. Contudo. a regra para a in
ferência sintêtica é de um tipo diferente. Quando colhemos uma 
amostra num saco de feijôes nào estamos pressupondo que o fato 
de alguns· feijôes serem roxos envolve a neces.o;idade. ou mesmo a 
probabilidade de outras feijôes tambêm o serem. Pela contrârio. o 
rnêtodo conceitualista de lidar corn as probabilidades. que na ver
dade equivale simplesmente ao tratamento dedutivo das proba
bilidades. quando corretamente aplicado leva ao resultado segundo 
o quai uma inferência sintëtica tem. a seu favor. apenas uma proba
bi!idade de ordem de 50% ou, por outras palavras, nào tem valor 
algum. A cor deum grào de feijâo ê inteiramente independente da 
cor de um outra grào. Mas a inferência sintética baseia-se numa 
classilicaçào dos fatos, nào conforme seus caracteres mas. sim. con· 
forme à maneira de obtê-los. Sua regra é a de que um certo nUmero 
de fatos obtidos de um dado modo em gerai irào asseme!har-se, 
mais ou menas, a outras fatos obtidos de idèntico modo; ou ex· 
perièucias cujas ccmdiçôes sào as mesmas terào os mesmos ca
racleres gc:rais. 

693~ No primeiro casa sabemos que premissas exatamente 
simi!ares na forma às premissas dadas permitirào conclusèes ver· 
dadeiras apena'i uma vez num nùrnero calculâvel de vezes. No se· 
gunda caso, sabemos apenas que prernissas obtidas sob certas cir
cunstâncias similares às dadas (embora. talvez. elas mesmas sejarn 
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diferentes) permitirào conc:usàes verdadeiras pela menas uma vez 
num nUmero calculâvel de vezes. Podemos enunciar isto dizendo 
que no casa da inferência analitica sabemos qua! é a probabilidade 
de nossa conclusào (se as premissas forem verdadeiras), mas no 
casa das înferências sintéticas sabemos apenas o grau de fide
dignidade de nosso procedimento. Corr..o toda conhecimento 
provém da inferência sintética, devemos igua!men~e inferir que toda 
certeza humana consiste meramente no fato de sabermos que os 
processos a partir dos quais se der!vou nosso conhecimento sào ta!s 
que devem. geralmer:te. conduzir a conclusèes verdadeiras. 

Embora uma inferência sintética nào passa, ·de modo aigu rn, 
ser reduzida à deduçào, o fato de a regra da !nduçào sustentar-se a 
longo prazo pode ser deduzido do principio de que a realidade é 
apenas 9 objeto da opiniào final à quai conduziria uma investigaçào 
adeq:J.ada. 0 fato de a crença gradualmente tender a fïxar-se sob a 
influência da indagaçào é, na realidade. uœ dos fatos dos quais a 
!Ogica parte. 





9. 0 que é o Significado?, 
de Lady Welby· 

171. 0 pequeno volume de Lady v;ctoria Welby nào é 
aquilo que se entende par livro cientifico~ Nào e um tratado. e estâ 
isento de qualquer sombra de pedantisme ou pre~nsâo. Pessoas 
diferentes atribuir-lhe-ào valores bem diferentes. E um !ivro fe
minino, e uma mente demasiado masculina podeni achar que al
gumas de suas partes sào dolorosamente fracas. Recomendariamos 

a. Os parâgraf0s 171-17~ sào uma ~reciaçào critica d,o livro de Lady Welby 
What is Meaning? (MacMillan, 1903, 321 p.), !n The Nation (15 de outubro de 
1903 n• 77, p. 308-309.) 

'. 0 par.igrafo 176 é das Lowell Lee/ures de 1903 (da Conferência I, v. 2, ime
diatamente apOs 1.611-6 15), Widener 182-4, 'corn uma citaçào acrescentada em 176 
nota 3. 

Os parâgrafos 171-185 sào deum longo manuscr:i.to, sem data. constante de 
Widener IB3a. Referências existentes indicam que este manuscrite é parte de uma 
carta.. maso trecho existente nào contém nem a saudaçào nem a assinatura. Este ma
nuscrite exigiu, por parte do editor, mais mudanças na pontuaçâo, etc., do que a 
maior parte dos manuscrites publicados nesta obra. 

Cf. a correspondência corn Lady W elby no Livro II dos Co/lected Papers. 
A apreciaçâo critica do li.\'ro de l.adyWelby em TheNalion foi feita junto corn 

uma bre\'e mençâo dos The Princip/es of Mathernatics..- de Bertrand Russel. v. 1 
(University Press. Cambridge~ MacM!IIan, New York. 1903, 534 p.} A critica 
conjunta começa corn o segUinte parâgrafo: "Estes sào dois trabalhos em J6gica real
mente importantes; ou, de qualquer fonna, merecem tomar·se importantes. se os lei
tores fizerem a parte que lhe:s cabe. Todavia. é quase grotesco indici-los juntos. tào 
profundarnente distintas sào as caracteristicas de um e de outra. Este nâo é o Iugar 
para falar do livra do sr. Russel, que dificilmente pode ser cbamado de literatura. Ji 
é uma recomendaçâo preliminar de resoluçâo e engenhosidade. bem co mo de alta in
teligência,. o fato de ele continuar estes trabalhos tào severes e escol<i.sticos por tanto 
tempo, trabalhos pelas quais mais deum de seus ancestrais tomou-se famoso. Aquele 
que desejar uma introduçâo adequada às nota.veis pe:squisas no campo da 16gica mate· 
màtica que foram feitas nestes ûltimos sessenta anos, e que jogaram uma luz inteira
mente nova sobre a matemitica e sobre a !6gica, farâ bem em gnardar este Iivro. Mas 
nào achar.i. ficil sua leitura. De fato, o assunta do segundo volume provavelmente 
consistini, pelo menas nove-décimas dele, em seqûências de ~imbolos". A parte res
tante da critica é aqui publicada. 
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ao leitor masculino que lesse corn atençào os capitulas XXII a 
XXV antes de !er o toda, pois esses suportam uma segunda :eitara. 
A questào que se discute nesses capitulas diz respeito a coma os 
homens primitives vieram a acreditar em suas absurdas 
superstiçôes. Em termos gerais, sempre se acreditou ser esta a mais 
s!mples das questôes. Lady Victoria nào se digna mencionar a 
bonita f:ibula de La Fontaine (a sexta do nono livro; todas elas 
valem a pena de serem relidas, seo leitor jâ as esqu~ceu) sobre o es
cuiter e sua est:itua de JUpiter: 

"L' artisan exprima si bien 
Le caractère de l'Idole, 
Qu'on trouva qu'il ne manquait rien 
A Jupiter que la parole. 

"Même l'on dit que l'ouvrier 
Eût à peine achevé l'image, 
Qu'on le Vit frémier le premier, 
Et redouter son propre ouvrage . 

.. Il était enfant en ceci: 
Les enfants n'ont 'râme occupée 
Que du continuel souci 
Qu'on ne f:iche point leur poupée . 

.. Le coeur suit aisement l'esprit 
De cette source est descendue 
L'erreur payen{le qui se vit 
Chez tant de peuples répandue 

.. Chacun tourne en réalités, 
Autant qu'il peut, ses propres songes. 
L'homme est de glace aux vérités; 
Il est de feu pour les mensonges"~ 

172. A teoria de La Fontaine é um tanta complexa, e faz mais 
concessôes ao impulsa artistico do que o fizeram os modernos 
etn6logos. Estes preferem fazer da mitologia uma tentativa de 
explicaçào filos6fica dos fenôrnenos. Mas a autora dernonstra, 
através de urna anâlise cuidadosa, que todas essas teorias- tanta a 
de La Fontaine quanta as atuais sào absolutamente 
irreconciliiveis corn aqueles traças da mente primitiva que 
irnpressionararn a Tylo·r, Spencer e aos etn6logos em gerai corna 
sendo os mais profundamente gravados. No lugar dessas teorias, 
ela propôe uma hip6tese pr6pria, e o leitor vê-se tentado a. 
irnpacientar-se corn ela pelo fato de a autora consideci-Ja como 
uma_ hip6tese provis6ria, tai é a força corn que essa hip6tese se 

•. Em traduçào livre: "0 artesâo exprimiu tâo bem/0 car.iter do fdolo/Que se pen· 
sou nada faltar/a Jûpiter a nâo ser falar. Disse-se mesmo que o artifice/Mal tendo 
terminado a imagem/Foi o primeiro a tremer/E a temer sua prOpria obra. Nisto ete 
eca uma criança:/As aianças s6 têm. a alma ocupada/Com a continua preocupa
çào/De que nào contrariem seus bonecos. 0 coraçào segue com facilidade o es· 
pinta./Desta fonte. originou-se/0 erro pagio que se espalhou/entre tantos povœ. 
Todœ b:an.sformam em realidade/Tanto quanta podem, seus prOprios sonhOs•. 0 
homem é de gelo para as verdades:/É de fogo para as meni:Uas." (N. do T.) 



0 QUE E 0 SJGNIFICADO?, DE LADY WELBY 159 

recomenda a si mesma, até q:.:.e ela apresente uma visào 
inteiramente diferente o que, deve-se admitir. tem sua 
plausibilidade. 

173. 0 maior serviço que esse livra pode prestar é o de 
abrigar a pergunta que !he serve de titulo. uma pergunta 
fondamental em légica e que normalmente tem recebido respostas 
superficiais. formalistas. Sua importância vital de longo alcance tem 
sido ignorada mais ainda do que habitualmente acontece corn 
assuntos de intere~se universal e onipresente. 0 objetivo essencial 
desse.livro é o de chamar a atençào para esse assunta coma sendo 
uma questào que requer estudo. tanta sob aspecta teérico quanta 
pnitico. Mas. ao fazer isto. a autora. incidentalmente, contribuiu 
para a resposta da pergunta. ao indicar a exbtência de trës ordens 
de significaçào. Sabiaxente. ela se absteve de qualquer ten!ativa de 
definir formalmente estes très modos de s:g!~!ficaçào. Ela sé nos diz 
o que pensa do mais baixo dos très sentidos. Ir mais longe seria 
jogar-se numa longa e desr.ecessâria d!~cussào. 

1 7 4. Pode-se ver. apesar de ela nào o res.o;;altar. que se us três 
tipos de significado cor!'espondem, de modo aproximado, aos três 
estâgios do pensamento formulados por Hegel .. \ distinçâo que ela 
faz igualmente coïncide, em parte. com algo que j:i foi dito hi 
muito tempo atnis, a saber. que compreender uma palavra ou 
fOrmula pode con~istir. em primeiro Iugar. numa tai familiaridade 
corn essa palavra ou fOrm:.lla que é possivel às pessoas aplicâ-la 
corretamente: ou. em segundo lugar. pode consistir numa an:ilise 
abstrata da concepçào ou compreensào de suas relaçôes intelectuais 
corn QU.tras conceitos: ou, em terceira lugar, pode consistir num 
conhecimento do poss!vel resultado fenomenal e pr.itico da asserçào 
do conceito a. Poderiamos indicar outras interessantes filiaçôes do 
pensamento da auto ra. suficientes para rnostrar que ela deve estar 
no caminho cerlo. 

175 No entanto. Lady Victoria nào deseja que o assunta seja 
tratado apenas sob Q ângu:o do est:.tdo IOgico. Ela frisa que as 
pessoas nào levam na devida consideraçào a ética da linguagem. Ela 
crë que as concepçôes modernas exigem modernas figuras do 
discurso. Mas receamos que ela nào se d:i conta de quào fundo teria 
de penetrar a faca no corpo do discurso para tornâ-lo reaJmente 
cientifico. Teriamos de formar palavras tais camo as utilizadas 
pelas quimicos- se é que elas padern ser chamadas de palavras. 
Em particular. ela prega a necessidade de fazer da !Ogica -
"signifies". co mo ela a designa. mas seria a lOg ica - a base ou o 
cerne da educaçào. Todos esses ideais merecem ser !evadas em 
consideraçào. 0 livra é muito rico ern ilustraçôes tiradas da 
:iteratura contemporànea. 

176. Foi lançado. recentemente, urn pequeno livra de Lady 
Victoria Welby intitulado 0 que é o sign({icado. Esse livra tem 
vàrios méritas. entre os quais o de mostrar que hâ très modos de 
significado. Mas, seu maior feito é o de abrigar a pergunta "0 que ë 
o significado". U ma palavra possui um significado. para nOs. na 
medida em que somas capazes de utiliz:i-la para comunicar nosso 
conhecimento a outras e na medida em que somas capazes de 

a. C.' "How to make our ideas clear", 5.388-410. 
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apreender o conhecimemo que. os outras procuram comunicar-nos. 
Este e o grau mais baixo do significado. 0 significado de uma 
palavra é. de uma forma mais completa, a soma total de todas as 
prediçàcs condicionais pelas quais a pessoa que a utiliza pre1ende 
:ornar-!-.e respons3.vel ou pretende negar. Essa inleuçào cor..sciente 
ou quase-consciente no usa da palavra é seu segundo grau de 
significado. Mas. além da"i conseqüëncias corn as quais 
conscientemente se compromet!!. a pessoa que aceita uma palavra, 
h3 um amplo oceane de conseqüências imprevistas que a aceitaçào 
da palavra esti destinada a nào apenas conseqüências de 
conhecimento mas, talvez. revoluçôes na sociedade. Nunca se pode 
dizer quai o poder que pode haver numa palavra ou numa frase, 
para mudar a face do mundo; e a soma destas conseqüëncias 
perfazem o terceira grau do significado a 

177. [Minha definiçào de um signo éd Um Signo é um 
Cognoscivel que. por um lado, é determinado (i.e., especializado. 
beslimmO por algo que nào e/e. mesmo. denominado de seu 
Objeto b, enquanto. por outro Jado. determina alguma Mente 
concreta ou potencial, determinaçào esta que denomino de 
lnterpretante criado pelo Signa, de tai forma que essa Mente 
lnterpretante é a'isim deterO)inada mediatamente pelo Objeto c. 

178. lsto implica abordar o assunta de um modo incomum. 
Pode-se perguntar. por exempta. camo é que um Signa mentiroso 
ou errôneo é determinado por seu Objeto. ou co mo é.que sucede se, 
casa que nào é infreqüente. o Objeto é dada à existência pela 
Signa. Ficar intrigado por este fato é uma indicaçào de que a 
palavra ''determinar" esui sendo tomada num sentido muito 
estreito. Uma pe~soa que diz que Napoleào era uma criatura 
let<lrgica tem sua mente determinada, evidentemente, por Napoleào. 
Pois. ca-;o contrârio. ela nào poderia atentar para Napoleào de 
modo algum. Mas ternas aqui um paradoxe. .\ pessoa que 
interpreta e.\sa !->entença (ou qualquer outro Signo) deve ser 
determinada pela !->eu Objeto através de uma observaçào colateral 
!otalmente independente da açào do Signa. Ca'io contrârio. ela nào 
serà determinada a pensar ne:-..'ie objeto. Se ela. antes. nunca ouviu 
falar de Napoleào, a sentença. nào significar.i para ela apena-; que 
uma pe!->..\Oa ou coisa a que foi atribuido o nome "Napolcào" cra 
uma criaturJ. Jetargica. Pois "Napoleào" nào pode determinar a 

a Cf. ""How LO make our ideas rc:d."". 5.388-410 
Em seu pedido de uma boisa da Carnegie lnMitution. 1902. Widener VB5, Peir

ce de...creve sua proposta biografia de trinta segundos. 011 D4inilion and tite Clc:ar
ness of /dc:as. nos seguinte.-. termos: .. Em janeiro de 1878 publiquei um breve e. ... bo
ço de.-.te ru.sunto onde enunciava uma certa mixima de 'PragmatJsmo' que, mais tar
de. alraîu alguma a1.ençào tai coma de fato o fez quando apareceu no Jau mal Pllilo
sopllique. Ainda compartilho daquela doutrina. ma.-. ela necessita de uma definîçào 
mais preci...a a fim de enfrentar a certas objeçôes e de evitar alguma.'> mâ.-. aplicaçôe.-. 
que dela se tem feiLO. Além do mais meu ensaio de 1878 era imperfeilo por permitir 
tacitamente a colocaçào segundo a quai a mixima do pragmatisme conduzia ao ûhi· 
mo esligio da clareza. Agora. pretendo mostrar que nào ê e.-.te o casa e encontrar 
uma serie de Calegoria da clareza". 

b. Aparece aqui, entre parênteses, o seguinte: "(ou, em alguns casas, como no 
caso de o Signa sera senlença "Cairn matou Abel'. na quai Cairn e Abel sào igual· 
mente Objetos Parciais, pode ser mais conveniente dizer que aqUJ.1o que detennina o 
Signa é o Complexa, ou Totalidade. de Objetos Parciais. E em todos os casas, o 
Objeto ê precisamente o Universo do quaJ o Objeto Especial é membro, ou parte)." 

c. Cf. 2.228 para uma outra discussào sobre os signas. 
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mente da pessoa a menos qGe a palavra na sentença atraia sua 
atcnçào para o bornem certo c isto sO pode acontecer :-.e, de. modo 
indcpendente. se estabe~eceu r.essa pe~o,;oa :..:m h<ibito pelo quai essa 
pala\'ra traz â tona :.:ma variedade de atributos de Napoleào, o 
home m. Quase tuda isso ê verdadeiro em relaçào a qualquer signa. 
Na sentença que serve de exemplo. Napoleào nào ë o Unico Objeto. 
Outra Objeto Parc!al ê Letargia; e a seutença nào pode veicular seu 
significado a menas que a experiència colateral tenha ensinado a sec 
lntérprete o que é Letargia. ou o que é que "letargia'" s!gnifica nesta 
sentença. 0 Objeto de um Signa pode se!' algo a ser criado pelo 
signa. Pois o Objeto de .. Napoleào" ë o Uni verso da Existènda na 
medida em que e determinado pela fato de Napoleào ser Un! 
Membro deste. 0 Objeto da sentença "Hamlet era louco·· é o 
Unive!'So da Criaçào de Shakespeare na medida em que é 
determinado pela fato de Ham!et ser uma parte dele. 0 Objeto da 
Ordem .. Ombra. armas!" é a açào imed:atamente sub~eq:lente dos 
soldados na medida em que é afetada pela voi:çàoa cxpres...,a na 
ordem. Ela nào pode ser compreendida a !nenos q uc a obser\'aÇào 
colateral demonstre a relaçào do elocutor corn a fileira de soldados. 
0 le!tor pode dizer. se quiser. que o Objeto est.:i no Universo da-; 
coisas de.\ejadas pela capitào naquele momento. Ou. t:ma vez que se 
espera. em termes absolu tas, a obediència, ela e~léi no U n~verso de 
suas expectativas. De q:.:.alquer forma. ela determina o Signa 
embora deva ser criada pela Signa através da circunstància de que 
seu Universo é relative ao estado momentâneo da meme do oJicial. 

179, Passemos agora ao lnterpretante. Estou longe de ter 
totalmente. explicado quai seja o Objeto de um Sig no. mas chegt:ei 
ao ponto em que a exposiçào u!ter!or deve pressupor alguma 
compreen~o sobre o que é o l!!terpretante. 0 Signa cria algo na 
Mente do lntêrprete, algo que, pela fato de ser asslm criado pelo 
signa. também foi, de um modo rr.ediato e relatil'O. criaCo pejo 
Objeto do Signa, embora o Objeto seja essencialmente oul!'O que 
nào 0 Signa. E esta criaçào do signa e cha!r.ada de Interpreta!!te. É 
criada pelo Signa, mas nào pelo Signo quà membro de quaisqt:er 
dos Universos a que pertence: foi cdado pelo Signa cm ~ua 
capacidade de suportar a determinaçào pelo Objeto. É cr:ado numa 
Mente (quào deve ser real esta mente ë o que veremos). Toda 
aquela parte da compreen~ào do Signa para a quai a Me!!tc 
lnterpretante necessitou de observaçào colatcral est.:i font do 
lnterpretante. Por ''observaçào colateral" nào quero dizer 
familiaridade co~ o s!stema de signas. 0 que é ao,;sim obtido nào é 
COLATERAL. E, pela contrario. o pré-requisito pam se obter 
qua:quer idéia signilicada pela signor Mas. por observaçào cola~era~ 
entendo uma prévia familiaridade cam aquilo que o signe denota. 
Assim. se o Signa for a sentença ··uamlet em louco"', para 
compreende!' o que isto signinca dcve-se saber que. às vezes. os 
homens ficam nesse estado estranha: deve-se ter vista bornem; 
toucas ou deve-se ter lido sobre eles; e :-.eni melhor se se souber 
especificamente (e nào houver necessidade de ser impelido a 
presumir) qua! era a noçào que. Shakespeare ~:nha da insa!1idade. 
Tudo issa é observaçào colatera! e nào faz parte do lnterpretante. 
Mas. reunir os diferentes sujeitos tai coma o signo os representa 

a. cr. s.JOJ. 
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enquanto. relacionados - es.\a C a pnncipal (i.e. a força) do 
formador do lnterpretante. Tome·se. camo exemplo. de Signa, uma 
pintura de gênera. Numa tela desse: tipo h<i. gemlmente, moitas 
coisas que sO padern ser comprecndida-; atravé~ de uma 
familiaridade corn os costumes. 0 e:-,tilo dos vestidos. por exempta, 
nào faz parte da sigu({icaçùo! i.e., do discurso da pintura. SO diz 
quai é :-.eu Sl(jeilo. Sujeilo e Ohjelo sào uma mesma coisa exccto 
par algumas distinçôes insignificantes. .. , Mas aquilo que o autor 
pretendeu indicar ao leitor. presumindo que o Jeilor tenha toda a 
informaçào colateral necessâria. o que quer dizer exatamente a 
qualidade do elemento entendedor da situaçào. em gera! 
um elemento ba.'itante familiar- provavelmente algo que o Jeitor 
nunca vi~ualizou de forma tào clara antes - i.'Sso é o lnterpretante 
do Signo -· :-.ua ''.significância''. 

180. Tudo isto e:,ti, até aqui. muito confuso devido à ausëncia 
de ccrtas di:-.tinçôcs que passo a indicar. apc:,ar de que vai ser dificil 
torn:.i.-las toutlmcntc comprccndidas. 

181. Em primeiro Jugar. deve-:-.e ob~crvar que na med1da em 
que o Signo denota o Objeto. cie nào exige nenhuma iuu:/igJncia 
ou Razào particular da parte de scu lntérprete. Para !er-se um 
Signa. e distinguir um Signa do outro. a que se requer sào 
perccpçOes dclicada"i e familiaridadc cam aquilo que sào os 
concomitantes usuais de tais aparências. c cam aquilo que sào as 
convençôes do sistema de signas. Para conhecer a Objeio. o que se 
requer é expcriëncia prévia desse Objeto lndividual. 0 Objeto de 
todo Signa é um lndividual •. normalmcnte uma Coleçào Individual 
de :ndividuais. Scu Sl(ieito, i.e., as Partes do Signa que denotam os 
Ob}ews fardais. sào ou instruçiies para descobrir as Ob}t!.lo.ç ou 
sào Ciriôides. i.e .. signas de Objetos singulares. •. Tais sào. par 
excmplo. todos os :,ubstantivos abstra to.'S. que sào nomes de 
camctcres singulares. os pronomes pessoais. os pronomes 
dcmon~trativo e relativo. etc. Par instruçOes para descobrir os 
Objetos. para a-; quais .sé con~egui inventar a palavra "Seletivos". 
refiro-mc a instruçOcs tais camo ''Qualquer" U.c: .• qualquer que 
queira). "Aigum" (i.e., um adequadamente e~colhido). etc. 
Conhecer o lnterpretante. que é aquilo que o prOprio signa 
cxpressa. pode ~cr algo que requeira o mais alto poder de 
raciocinio. 

182. Em segundo Jugar. para obter noçôes mais distintas 
sobre o que é. em gerai. o Objeto deum Signa. e o que é. em gerai. 
a lnterpretante, é indispensâvel distinguir entre. dois sentidos de 
"Objeta·· e très de "lnterpretante". Seria preferivel aprofundar esta 
divisào. mali ao; dua<; divisOes sào o ba-;tante para ocupar-me 
durante oS anos que me restam viver .. ~ 

! 83. Quanta ao Ob jeta. pode ser a Ob jeta enquanto 
conhecido no Signa. e portanto uma Idéia. ou pode ser o Objeta tal 
coma ê, independentemente de qualquer aspecta particular seu. o 
Objeto em relaçOes tais camo seria mostrado par um estudo 
definitivo e ilimitada. Ao primeira destes denomino Objeto 
lmediato, ao ûltimo. Objeto Dinàmico. Pois o Ultimo é o Objeto 
que a ciência da Dinâmica (aquila que atualmente se chamaria de 
ciência "Objeiiva") pode investigar. Seja. par exempta. a sentença 
"a SaJ é azul". Seus Objetos sàa .. a sor· e "o azur·. Se par meio de 
"o azur· pretender-se significar a Objeta lmediato. que é a 
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qualidade da sensaçâo, issa s6 podeni ser conhecido pela 
Sentimento (Feeling). Mas se se estiver refer!ndo â condiçâo 
''Real", existencial, que faz corn que a luz emitida tenha um 
comprimento de onda curto, :...ang!ey ji provou que a proposiçào é 
verdadeira. Assim, o ··sot" pode significar uma ocasiâo para 
diversas sensaçàes, e des ta forma é Objeto lmediato, ou entào pode. 
significar nossa interpretaçào habituai de tais sensaçàes em termos· 
de Iugar, de massa, etc. quando se toma Objeto Dinâmico. Em 
relaçào tanta ao Objeto Imediato quanta ao Dinâmico, a verdade é 
que o conhecimento deles mio pode ser dada par um Retrato ou 
Descriçâo, nem por qualquer outra signa que tenha o Sol par 
Ob jeta~ Se uma pessoa aponta para ele e diz, Othe! Aqui/o é o que 
chamamos de "Sol", o Sol nào é o Objeto daquele signa. É o Signô 
do Sol, a Pa/avra "sol" à quai se refere esta declaraçâo; e devemos 
ter um conhecimento dessa pa/avra através de uma experiëncia 
colateral. Seja o casa de um professer de francês que diz a um 
aluna de Iingua inglesa que lhe pergunta "comment appelle4 t4 on 
ça?"•, apon.tando para o Sol ... "C'est le soleil"--, principtando ele 
aqui a propiciar aquela experiência colateral ao falar· em francês do 
prôprio Sol. Suponha-se. par outra lado, que o professor diga 
.. Notre mot est soleil" ***; neste casa, ao invés de expressar-se 
diretamente na !ingua e descrever a palavra, ele es ti oferecendo um 
puro icone dela. Ora, o Objeto de um icone é absolutamente 
indefinido, equivalente a "algo". Ere est.i vir!ua!mente dizendo 
"nossa palavra é assim": e faz o ruido correspondente. E~e informa 
ao aluna que a palavra (significando, naturalmente, um certo 
hdbito) tem um efeito que ele retrata acusticamente. Mas, um 
retrato puro sem uma legenda diz apenas que "algo é assim:". É 
verdade, ele nomeia aquilo que equivale a uma legenda. Mas issa sO 
torna sua sentença anâloga a um retrato que dizemos ser de 
Leopardi corn Leopardi escrito embaixo. Veicula sua informaçâo 
para uma pessoa que sabe quem foi Leopardi, e para qualquer outra 
pessoa esse retrato apenas diz que "algo chamade LeoparcU tinha 
esta aparência ... 0 aluna de nosso exemple esta na condiçâo de uma 
pessoa que tem toda a certeza de que realmente ex!stiu um bornem 
chamado Leopardi, pois ele tem certeza de que deve haver uma 
palavra em francês para o sol e, assim, jâ tem conhecimento dela, 
nào sabendo apenas coma ela soa quando falada nem camo se 
parece quando escrita. Creio que, a esta al tura, o leitor ji deve estar 
entendendo o que pretende dizer quando digo que signa algum 
pode ser entendido - ou, pe!o menas, que nenhuma proposiçào 
pode ser entendid~ - a menas que o intérprete tenha um 
•·conhecimento colateral" de cada um de seus Objetos. Em relaçâo a 
um mero substantiva, deve-se ter em mente que ele nâo e parte 
indispens3.vel de um discurso. As linguas semiticas parecem 
descender de uma Iingua que nào tinha "substantivas comuns". 
Uma tai palavra, na verdade, nâo passa de uma forma vazia de 
proposiçâo, e o Sujeito e esse vazio, e um vazio s6 pode significar 
"algo" ou algo ainda mais indefinido. Acredito, agora, que posso 
deixar o leitor entregue a uma cuidadosa apreciaçâo sobre se minha 
doutrina é correta ou nào. 

• .. "Como se chama isso?" (N. do T.) 
... "É o sol". (N. do T.) 
•••. "Nossa palavra é sol". (N. do T.) 
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184. Quanta ao Interpretante. ou melhor, a ''significaçào" ou 
.. interpretaçào" de um signa. devemos distinguir entre um 
Interpretante lmediato e outra Dinâmico, tal coma fizemos corn os 
Objetos lmed!atos e Dinâmicos. Todavia. cumpre observar também 
que existe um terceiro tiPo de Interpretante, que denomino 
Interpretante Final porque é aquilo que/ina/mente si decidiria ser 
a înterpretaçào verdadeira se se considerasse o assunta de um modo 
tào profundo que. se pudesse chegar a uma opiniào definitiva. Lady 
Welby, minha amiga. diz-me que devotou toda sua vida ao estudo 
da signifies. que é aquilo que eu descreveria camo o estudo da 
relaçào do signa corn seus interpretantes; contudo, parece-me que 
ela se preocupa particularmente corn o estudo das pa!avras. 
Também ela chega à conclusâo de que hâ trës sentidos em que as 
palavra podem ser interpretadas. Denomina-os Semido. 
Significado e Significaçào. A Significaçâo é. o mais profundo·e 
mais elevado de!es e. sob este aspecta, concorda corn meu 
lnterpretallte Final; e Significaçâo parece ser. para este sentido, um 
excelente nome. Sentido parece ser a ami.lise 16gica ou definiçào, 
sendo que prefiro ater-me ao termo antigo Acepçào. Por 
Significado ela entende a illlençào de quem se exprime. 

185. Contudo, parece-me que todos os sintomas de doença. 
sinais do tempo, etc., nâo têm um enunciadof. pois nào creio que 
possamos dizer que Deus enuncia algum signa quando Ete é o 
Criador de todas as coisas. Mas quando Lady \Velby diz. camo o 
faz. que isto esti Jigado à Voliçào. eu imediatamente observo que o 
elemento volicional da Interpretaçào é o lmerpretallle Dinàmico. 
Na Segunda Parte de meu Ensaio sobre o Pragmatismo. in The 
Popular Science Momlzlv de novembro de l 877 ejaneiro de 1878. 
estabeleci três graus de clareza da lnterpretaçào a. 0 primeiro era a 
familiaridade que uma pessoa tem corn um signa e que a torna apta 
a utilizâ-lo ou interpreta-Jo. Em sua cansciência. ela tem a 
impressào de sentir-se à vomade corn o Signo. Em resuma. è 
Interpretaçàa no Semimemo. 0 segundo era a An:ilise L6gica = ao 
Sentido de Lady Welby .. 0 terceira ... Analise Pragmatica. poderia 
parecer uma An:ilise Dinâmica, mas identifica-se cam o 
lnterpreianle Final.' 

a. Ver (Bibliografia) G-1877-S• e Sb, 5.358-387 e 5.388·410 respocttvamente 
doo Coltecled Fapers. Os três tipos de clareza sào discutidos no segundo destes dois 
artigas. Os dois artigas nào fonnavam uma unidade na sërie origina1, mas pooterior
mente Peirœ considerou a possibilidade de republicci-los oomo duas partes de um 
ensaio ùnico. (cf. Bibliografia G-1909-1). 

8. Cf. 5.476. 5.491. 



C. De "Correspondência'l 





~-Signes 

313. (22 de janeiro de 1905)• Ora. uma asserçào 
pertence à mesma classe de fenômenos camo ir a um tabeliào e 
prestar uma declaraçâo juramentada, Iavrar uma. escritura, assinar 
uma nota, cuja essëncia esta no fato de que nos colocamos 
voluntariamente numa situaçào tal que sobrevirâo penalidades a 
menas que alguma proposiçào seja verdadeira. Pode·se sustentar 
que toda proposiçâo envolve uma_ asserçào. Provavelmente issa 
pode ser verdadeiro enquanto verdade psicolégica; mas, neste casa 
o elemento da asserçào é freqüentemente, e ao mesmo. tempo. ou 
em grande parte. inibido ou desffientido. Nada mais tenho a dizer 
sobre a asserçà.o. 0 que me interessa é a questâo: no que consiste 
uma proposiçào quando o elemento da asserçào é, tanto quanto 
possivel. dela retirado. É, sem dUvida, uma espécie de signa . 

... Que espécie de signa é uma praposiçàa? Um sintoma nàa é 
uma prapasiçàa embara justifique. uma propasiçàa. A razàa é que 
ele carece daquilo que é mais essencial às proposiçàes e a vârias 
outras espécies de signas; carece do ata de pro[essar algo, de fazer 
uma reivindicaçào, de representar a si mesma coma sendo isto e 
aquilo. Professa ser uma certa espécie de signa, a saber. aquela 
espécie que é um signa par força de estar rea/mente ligado corn seu 
objeto, o que significa que tem aquele tipo de relaçào corn seu 
abjeto que subsiste naqueles dois correlatos independentemente de 
tuda o mais. Dessa forma, a meu ver. a realidade é uma concepçàa 
que toda homem tem porque esta envolvida em toda proposiçào; e 
uma vez que toda bornem faz asserçàes, ele lida corn proposiçàes. 
(Naturalmente, nào defini totalmente uma proposiçào. porque nào 
estabeleci uma distinçào entre a proposiçào e o signa individual que 
é a corparificaçào da proposiçào. Par proposiçào, coma algo que 

a. Esta carta nào esta assinada e tem algUns rascunhos na Ultima pâgina. 
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pode ser repetido e repetido, traduzido para uma outra lingua, 
materializado num grafo 16gico ou numa fOrmula algébrica, nào 
entendemos um objeto individual existente qualquer, mas sim um 
tipo, um gerai que nào existe mas que governa os existentes ao quai 
os individuais aquiescem.) 

314. (14 de março de 1909) Devemos distinguir entre o 
Objeto Imediato- i.e., o Objeto camo representado no Signa- e 
o Objeto Real (n<io, porque talvez o Objeto seja ao mesmo tempo 
ficticio; devo escolher um termo diferente), ·ctigamos antes o Objeto 
Dinâmico que, pela natureza das coisas, o Signa nào pode exprimir, 
que e!e pode apenas indicar, deixando ao intérprete a tarefa de 
descobri-lo par experhincia colateral. Par exempta, aponto meu 
dedo na direçào daquilo que quero dizer, mas mio passa fazer meu 
compa!l.heiro entender aquilo que quero dizer se ele nâo o puder 
ver ou se, vendo-o, ele nâo o separa, em sua mente, dos objetos 
circundantes em seu campo de visâo. É imitil tentar discutir a 
autenticidade e a existência de uma personalidade sob a 
apresentaçào histriônica de Theodore Roosevelt corn uma pessoa 
que recentemente veio de Marte e que nunca ouviu falar de 
:'heodore. Uma distinçào similar pode ser feita em re!açào ao 
:nterpretante. Mas, em relaçào a esse Interpretante, a dicotomia 
nâo é suficiente de modo algum. Par exempta, suponhamos que eu 
acorde de manhà antes de minha mulher e que, a seguir, ela 
desperte. e pergunte "Camo é que estâ o dia, hoje?". Jsto é um 
signa cujo Objeto, tal camo estâ expresso, é o tempo naquele 
momento, mas cujo Objeto Dinâmico é a impressào que eu 
pre~umivelmente extrai do ato de espiar por entre as cortinas da 
jane/a. E cujo Interpretante, tai camo expresso, é a qualidade do 
tempo, mas cujo :nterpretante Dinâmico é a minha resposta à 
pergullla dela. Mas, além desse, extste um terceifo Interpretante. 0 
lnterpretante Jmedialo é aquilo que a Pergunta expressa, tudo 
aquilo que ela imediatamente. expressa, e que eu enunciei 
imperfeitamente, acima. 0 lnterpretante Dindmico é o efeito real 
que ela tem sobre mim, seu intérprete. Mas a Significaçào dela, ou 
o lnterprelante Ultimo, ou Final é o objetivo de minha mulher ao 
fazer a pergunta, quai o efeito que a resposta à pergunta terâ sobre 
seus pianos para aquele dia. Suponhamos que eu responda: "Esti 
um dia feio". Aqui estâ um outro signa. Seu Objeto lmediato é a 
noçâo do tempo presente na medida em que isto é comum à mente 
dela e à minha - nào seu cardter, mas sim sua identidade. 0 
Objeto Dinâmico é a idenlidade das condiçôes meteorol6gicas 
Reais ou concretas naquele momento. 0 lnterpretante /media ta é 
o esquema na imaginaçiio dela, i.e., a vaga lmagem ou aquilo que 
hâ de comum nas diferentes Imagens de um dia feio. 0 
Interpretante Dindmico é o desapontamento ou qualquer outra 
efeito concreto que recai sobre ela. 0 llllerpretante Final é a soma 
das Liçiies da resposta, da Moral. da Ciência, etc. Agora.é foicil ver 
que minha tentativa de esboçar esta distinçào tripartida, "trivialis ... 
se relaciona corn uma distinçào tripartida real e importante e, 
todavia, que ela é obscura e requer um amplo estudo antes de 
tornar-se perfeita. Lady Welby apreendeu a mesma distinçào real 
em seu Sense, Meaning, Significance, mas concebe-a deum modo 
tâo imperfeito quanta o meu, mas imperfeito sob outras aspectas. 
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Seu Senti do é a /mpressào feita ou que normalmente deve ser feita. 
Seu significado é aquilo que é pretendido, seu propOsito. Sua 
Significaçào é o re5ultado real a. 

a. Cf. 8.171 e segs e 8.342 e segs. 





f?arte û~ 





A. De 'Apologia do Pragmatisme" 





1. Graifos e Signos 

533. Quando eu era menine, meu pendor para a lOgica 
fazia-me sentir prazer no ato de seguir um mapa de um labirinto 
imagimirio, passa a passa, na esperança de descobrir o caminho que 
me levaria a um compartimento central. A operaçào pela qual 
acabamos de passar é, essencialmente, do mesmo tipo, e se 
havernas de reconhecer que a primeira é realizada essencialmente 
através da experimentaçào sobre um" diagrama, devemos reconhecer 
que a segunda é igualmente realizada. A demonstraçào apenas 
esboçada prova também, corn bastante força, a conveniëncia de 
conStruir nosso diagrama de maneira tal a permitir uma visào clara 
do modo de conexào de suas partes, e da composiçào destas par
tes em cada estadio de nossas operaçOes sobre ete. U ma tai 
conveniência obtém-se nos diagramas da aJgebra. Na 16gica, 
entretanto, a conveniência como meio desejavel para abrir nosso 
caminho através de complicaç6es é bem menor do que na 
matematica, havendo um outra desideratum que o matematico 
como tai nào sente. 0 matematico quer chegar à conclusào, e seu 
interesse pelo processo é simplesmente pelo processo como um 
meio de chegar·se a semelhantes conclusôes. 0 16gico nào se 
importa corn quai possa ser o resultado; seu desejo é o de 
compreender a natureza do processo pela quai se alcança o 
resultado. 0 matematico procura o mais râpido e sumario dos 
métodos seguros; o 16gico quer que cada passo do processo-. por 
menor que seja, apareça distintamente, de tai forma que sua 
natureza possa ser compreendida. Acima de tudo, quer que seu 
diagrama seja tào analitico quanta possivel. 

534. X vista disso, peço que o leitor me permita. à guisa de 
lntroduçào à minha defesa do pragmatismo, expor aqui um .sis tema 
muito simples de diagramaçào de proposiç6es que denomino de 
Sistema de Grafos Existenciais. Pois, isto me possibilitani, quase 
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qu.e de .imediato, deduzir algumas verdades importantes da lôgica, 
ate aqut pouco compreendidas, e que estào ligadas muito de perto 
corn a verdade do pragmatisme 1, enquanto que certas discussôes de 
outros pontas da doutrina J6gica, que dizem respeito ao 
p~gmatismo mas nào sào diretamente colocados por este sis tema, 
sao, mesmo assim, grandemente facilitadas através de uma 
referência a este mesmo sistema. 

535. Por grafo (uma palavra recentemente elaborada) 
entendo, em gerai, de minha parte, seguindo meus amigos 
C:ifford a, e Sylvester b. os introdutores desse termo, um diagrama 
coinposto principalmente por pontas e linhas que ligam alguns dos 
pontas. Mas, confia em que me perdoarào por omitir 
freqüentemente, quando discuta Grafos Existenciais, sem me 
ocupar corn os outras Grafos, a adjetivo diferenciador e referir-me 
a um Grafo Existencial simplesmente camo um Grafo. Mas, a 
leitor perguntani, e vejo-me forçado a responder. exatamente que 
tipo de Signa é um Grafo Existencial ou, na abreviatura que aqui 
faço dessa frase, um Grafo. A fim de responder à pergunta, devo 
fazer referência a dois rn odos diferentes de dividir os Signas. Nào é 
uma tarefa f:icil. quando se parte de uma noçào nà:o muito clara do 
que seja um Signa - e a Leitor seguramente teni observado que 
minha definiçâo de Signa nà:o é convincentemente clara -
estabelecer uma Unica divisà:o nitidamente clara de todos os Signas. 
E a divisà.o que ji propus me custou mais trabalho do que eu 
gostaria de confessar. Mas, certamente nà:o poderia dizer ao leitor 
que tipo de, Signa é um Grafo Existencial sem fazer referència a 
duas outras divisôes dos Signas. É verdade que uma delas envolve 
uma apreciaçào do assunta das mais superficiais, enquanto que a 
outra, hem mais dificil par basear-se, coma se. deve fazer para 
proporcionar uma compreensà:o clara, nos segredos mais profundos 
da estrutura dos Signas. é. no entanto, extremamente familiar a 
toda estudioso da IOgica. Mas precisa lembrar que as concepçôes do 
leitor padern penetrar mais fundo que as minhas mesmas; e espera 
sinceramente que assim passa ser. Conseqüentemente, devo dar 
indicios de minhas noçàes da estrutura dos Signas de um modo tào 

1.0 leitor ficani sabendo de que modo o sistcma de Gmfos Existenciais fomece 
uma verificaçào para a verdade ou falsidade do Pragmatismo. A saber, um estudo 
adequado dos Grafos deveria mostrar quai é.a natun:za verdadei.ramente comum a 
todas as significaçôes dos oonceitos, dq:~ois do que uma comparaçào mostrar.i se essa 
natureza é ou nâo do gênero que o Pragmatisme <através de uma definiçâo dcla) diz 
que é. Ê verdade que os dois termes desta comparaçâo, embora substancialmente 
idênticos, poderiam surgir sob trajes tâo diferentes que o estudioso poderia deixar de 
reconhecer suas identidades. De qualquer forma. a possibilidade deum resultado des
se tipo deve ser levada em conta; e com isso cumpre reconhecer que, em seu aspecta 
negativo, o argumenta pode resultar insuficiente. Por exemplo, qud Gmfo, um con
œita poderia ser encarado como o objeto passive de um intuitus geométrico, embora 
o Pragmatisme leve, sem sûdida, a essência de todo conœito a exibir-se numa influ
ência sobre a oonduta possiveJ; e um estudioso poderia deixar de perœber que estes 
dois aspectas do conceita sà:o de todo compativcis. 

Mas, por outro lado, se a teoria do Pragmatisme fosse errônea, o estudioso sO 
teria de comparar oonceita ap6s conceito, cada um deJes, primeiramente, à luz dos 
Grafos Existenciais e, a seguir, ta1 com o Pragmatisme o interpretaria, e nào poderia 
dei.xar de acontecer que, em pou co tempo. ele viria a, dar com um conœita cujas 
amilises, a partir destes dois pontas de vista amplamente separados, seriam inegavel
mente oonflitantes ... --de Faneroocopia rpav,; um dentre muitas manuscritas 
fragmentiri.œ que se deveriam seguir a este artigo. Ver 540, SS3 e 1.306. 

a. "Remarks on the Cbemico·Algebraic Theory", Mathematlcall'apers, n. 28 
b. "Cbemistcy and Algebre", Mathematical J'apers, v. JII, n, 14. 
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conveniente quanta sou capaz, ainda que nào sejam estritamente 
necesso:irias para exprirnir rninhas noçèes sobre os Grafos 
Existenciais. 

536. Jà observei que um Signo tem um Objeto e um 
Interpretante. sendo o Ultimo aquilo que o Signa produz. na Quase· 
-Mente, que é o Intérprete, ao atr!buir este. m~s~o Ultimo a ~rn 
sentir, a. urn esforço ou a urn S1gno. atnbUiçao esta que e o 
Interpretante. Contudo, resta observar que norrnalmente hâ. dois 
Objetos, e mais de dOis Interpretantes. Isto é, ternas de distinguir o 
Objeto Imediato, que é o Objeto tal camo o prOprio Signa a 
representa, e cujo Ser depende assim de sua Representaçào no 
Signa, e o Qbjeto Dinâmico, que é a, realidade que, de alguma 
forma, realiza a atribuiçào do Signa à sua Representaçào. Quanta 
ao Interpretante, devemos distinguir, igualmente, etn primeiro 
Iugar, o Interpretante lmediato, que é o interpretante tai camo é 
revelado pela compreensào adequada do prOprio Signa. e que é 
norrnalmente chamade de significado do signa; enquanto que, em 
segundo lugar, ternas de observar a existència do Interpretante 
Dinâmico, que é o efeito concreto que o Signa, enquanto Signa. 
realmente determina. Finalmente, hâ aquilo que denomino. 
provisoriamente, de Interpretante Final, e que se refere à maneira 
pela quai o Signa tende a representar-se camo estando relacionado 
cam seu Objeto. Confessa que minha pr6pria concepçào deste 
terceira interpretante ainda é um pouco confusa a. Das dez divisàes 
dos signas que me pareceram merecer meu estudo especial, seis 
dizem respeito aas caracteres de um Interpretante e três, aas 
caracteres do Objetob. Assim, a divisào em icones, indices e 
Simbolos depende das possiveis relaçôes diferentes de um Signa 
cam seu Qbjeto Dinâmicac, Apenas uma divisào concerne à 
natureza do prOprio Signa. e é esta que passa agora a abordar. 

537. Um modo comum de avaliar a quantidade de matéria 
num manuscrite ou num livra impresso é contar o nUmero de 
palavras2. Geralmente hâ cerca de vinte the's numa p3gina e., 
naturalmente, sao contados coma vinte palavras. Num outra 
sentido da palavra "palavra", no entanto, ha apenas uma palavra 
"the .. na lingua inglesa; e é impossivel que esta palavra apareça 
visivelmente numa pâgina, ou seja ouvida, pela razào de que nào é 
uma coisa Singular ou eventa Singular. Ela nào existe; apenas 
dêtermina coisas qui? existem. Proponho que se denomine Tipo 
uma tai Forma definidamente significante. Um eventa Singular que 
acontece uma vez e cuja identidade estâ limitada a esse 

a. Cf. 5.4 75. 
, b. ?s si~nos padern ser cl~sificados a partir dos caractere~ que {J) eJes, (2) seus 

obje~s Jme(hatos e (~) ~l.!s objetos dinâmicos, e (4) seus interpretantes imediatos, (5) 
seus. mterpretantes dmam1c?s e (6) seus interpretantes finais possuem, bem camo a 
P~rt1.r da natu~za das relaçoes q~e <?>os objeto~ dinâmicos e os (8) interpretantes di· 
nam1cos e (9) mterprecantes fina1s tem corn o Signa e que o (1 O) interpretante final 
tem corn o obj:~· .Es~ dez d~visôes proporcional!' trin':'l designaçôe~ para os signas 
(sendo cada dJvJsao trJcotomJzada pelas categonas Pnmeiro, Segundo., Terceira). 
Quando adequada~I!'ente combinadas, demonstra·se facilmente que proporcionam 
ape~ ~s;senta e :-e1s cl~ de signas possiveis. 0 principio que determina essa con· 
clusa'? esta enunc1ado na mtroduçâo ao vol. 2 e em 2.235 dos Coflecled Papers. Ver 
tambem as cartas a Lady Welby, vol. 9 

c. llem (7) da nota anterior, Cf. 2.243; 2.247. 
2. 0 Dr. Edward Eggleston criou esse método. 
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acontecimento Unico ou a um objeto Singular ou coisa que estâ em 
algum lugar singular- num instante. quaJquer do tempo. sendo um 
tai evento ou coisa significante apenas na medida em que ocorre 
quando e onde o faz. tal coma esta ou aquela palavra numà lioba 
singular de uma pâgina singular de um exemplar singular de um 
livra, aventuro·me a denomin<i·lo de Ocorrência (Token).~. Um 
elemento significante indefinido, tai camo um tom de voz, nâo po
de ser chamado nem de Tipo. nem de Ocorrência. Proponho que 
se denomine de Tom 11um tai Signa. A fim de que um Tipo passa ser 
usado, cumpre materializ<i·lo numa Ocorrència que deVe ser o signa 
do Tipo e. par conseguinte, do objeto que o Tipo significa.. 
Proponho que se denomine uma tai Ocorrência de um Tipo de 
Casa do Tipo. Desta forma, pode haver vinte Casas do Tipo ••the" 
numa p:igina. 0 termo Grq[o ŒxistenciaH sera: tomado no sentido 
de um Tipo; e o ato de corporificâ-Jo oum Grafo-Caso ser.i 
chamade de traçar o Gra.fo (nào o Casa). quer o Casa seja escrito, 
desenhado ou gravado. l)m simples espaça em branco é um Grafo
·Caso, e o Vazio perse é um Grafo; mas vou pedir ao leitor acei
tar coma pressuposto que o Grafo tem a peculiaridade de nâo se 
poder aboli-Jo de uma Area qualquer em que é traçado, na medida 
em que essa A.rea existe. 

538. Um trio légico familiar é Termo, Proposiçâo e 
Argumento.b A fim de fazer desta uma divisào de todos os signas, 
os primeiros dois membros de vern ser ampliados. Par Sema c 
entenderei qualquer coisa que sirva, para qualquer prop6sito, camo 
substituto de um objeto do quai é, em algum sentido, um 
representante ou Signa. 0 Termo 16gico, que é um nome-classe, é 
Sema. Assim, o termo "A mortalidade do bornem" é um Sema. 
Por Fe mad entende um Signa que equivale a uma sentença 
gramatical, quer seja Interrogativa, Imperativa ou Afirmaûva. Em 
qualquer dos casas, um tai Signa exerce. alguma espécie de efeito 
compulsivo sobre seu Intérprete. Coma terceira membro do trio. às 
vezes uso a palavr-a Delome (de ôif}!.wJla ), embora Argumento 
seryisse bastante bem. Trata-se de um Signa que tem a Forma de 
tender a agir· sobre o Intérprete através de seu prOprio autocontrole, 
representando um processo de mudança nos pensamentos ou 
signas, camo -se fosse· para induzir esta mudança no Intérprete. 

Um Grafo é um Fema e, tai camo foi até aqui par mim 
usado, é, pela menas, uma Proposiçào. Um Argumenta é 
representado par uma série de Grafos. 

a. 0 llpo. ocorrência e tom sio os legiss1gnos. sinsignos e qualissignos dJscuti
dos em 2.243 e formant a divisio (1) na nota a 536.,_ 

b~ Esies sio definidos em termos da relaçâo do interpretante final cam o signa. 
Consthuem a divisào (9) na nota ao § 536. Cf. 2.250. 

c. Ou tema. Mas cf. 560~ 
d, Ou dicissigno. 



2. Universos e 
Predicamentos 

539. 0 Objeto lmediato de todo conhecimento e todo 
pensamento é, na liltima an:ilise, o Percepto. Esta doutrina de modo 
algum entra em conflito corn o Pragmatisme, que sustenta ser a 
Conduta o Interpretante Imediato de toda pensamento adequado. 
Nada é mais indispensâvel a uma. epis.temologia sôlida do que uma 
distinçâo cristalina entre o Objeto e o Interpretante do co
nhecimento, da mesma forma camo nada é mais indispensâvel 
para sOlidas noçëes de geografia do que uma distinçào cristalina 
entre latitude norte e latitude sul; e uma destas distinçôes nào é 
mais rudîmentar do que. a outra. 0 fato de que somas conscientes 
de nessos perceptos constitu1 uma teoria que me parece in
questioniivel; mas nào é um fato da Percepçào lmediata. Um fato 
da Percepçào Imediata nào é um Percepto, nem uma parte qualquer 
de um Percepto; um Percepto é um Sema, enquanto que um fato da 
Percepçào Imediata, ou antes a Juizo Perceptive do qual um tal fato 
é o Interpretante Imediato, é um Fema que é o Interpretante 
Dinâmico direto do Percepto, e do quai a Percepto e o Objeto 
Dinâmico, e corn uma dificuldade considenivel (tal coma mostra a 
histôria da psicologia) pode ser distinguido do Objeto Imediato, 
embora essa distinçào seja altamente significantea. Mas, a fim de 
nào interromper nossa linha de pensamento, observemos que, 
enquanto a Objeio Imediato de um Percepto é excessivamente vago, 
a pensamento natural compensa essa Iacuna (que chega quase a ser 
uma lacuna), coma segue. Um Ultimo Interpretante Dinâmico de 
toda a conjunto de Perceptos é o Sema deum Universo Perceptive 
que é representado no pensamento instintivo camo determinando o 

a. 0 juizo perceptive é u~ proposJÇ<io de. extstência delerminada pelo percep
to, que ele inlerpreta. V er 541. 5.115 e segs e 5.151 e segs. 
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Obje_to Imediato original de toda Percepto3 • Naturalmente, é 
P.re~lSo compree~der que nào estou falando de psicologia, mas da 
log1ca das operaçoes mentais. lnterpretantes subseqüentes fornecem 
novas Semas de Universos resultantes de vârios acréscimos ao 
Universo Perceptive. Sào todos, entretanto, Interpretantes de 
Perceptos. 

Finalmente, e em particular, obtemos um Sema desse mais 
alto de todos os Universos que é encarado coma o Objeto de toda 
Pro_posiçâo ve!"'Ïadei~ e que, se lhe damas um nome em gerai, 
des1gnamos par esse tttulo um tanta enganador que é ··~ verdade". 

540. Isto pasto, voltemos atnis e façamos a pergunta: Coma é 
que o Percepto, que é um Sema, tem par Interpretante Dinâmico 
direto o Juizo Perceptive, que .é um Fema? Pois issa nào é, par 
certo, aquilo que costumeiramente acontece cam os Semas. Todos 
os exemptas que me ocorrem neste momento de uma tai açào dos 
Semas sào casas de Perceptos, embora sem dUvida existam outras. 
Mesmo que nem todos os Perceptos atuem deste modo corn igual 
energia, esses casas padern. ainda assim, ser instrutivos por serem 
Perceptos. No entanto, espera que o Jeitor pense sobre este assunta 
par si mesmo. e entâo poder.i ver- gostaria que eu pudesse- se 
sua opiniào formada independente coïncide cam a minha. Minha 
opiniào é que um icone puramente perceptive - e muitos 
psicOiogos realmente importanies pensaram. evidentemente, que a 
Percepçâo consiste num desfilar de imageas diante dos olhos da 
mente. tai camo se estivéssemos andando por· uma galeria de 
quadros- nào poderia ter um Fema camo Interpretante Dinâmico 
dire ta. Por mais de uma razào. quero dizer ao leitor porque pensa 
assim, embora pareça estar forit. de questâo que o leitor passa. 
agora. apreciar minhas razôes. Mesmo assim, quero que o Ieitor me 
compreenda de modo a saber que. par mais enganado que eu 
esteja. nào me.acho tào mergulhado na noite inteiectual a ponta de 
estar lidando superficialmente. cam a Verdade filosOfica quando 
asseguro que sélidas razôes me Ievaram a adotar minha presente 
opiniào; e anseio também que se entenda que essas razôes nào 
foram. de modo algum. de ordem psicolOgica. mas sim puramente 
légicas. Minha razào, assim. enunciada rapidamente e de um modo 
abreviado, é que seria i/6gico que um icone puro ti vesse. um Fema 
coma Interpretante, e sustenta que é impossivel para o pensamento 
que nào esta sujeito a um autocontrole. tal camo o Juizo Perceptive 
manifestamente nào esta. ser ilôgico. Atrevo-me a dizer que esta 
razào pode suscitar o escârnio ou a repulsa do leitor. ou ambos; e 
mesmo que issa aconteça. nâo faço mal juizo da sua inteligência. 0 
leitor provavelmente opinarâ. em primeiro Iugar. que nào hâ 
sentido em dizer que o pensamento que nào propàe uma Conclusâo 
é i16gico, e que, de qualquer forma, nào existe padrào algum pela 
quai eu passa julgar se um tai pensamento é lOgico ou ncio; e. em 
segundo lugar. o leitor provavelmente esta pensando que. se o 
autocontrole tem alguma relaçào essencial e importante cam a 
16gica, o aue acredito ser negado ou solidamente questionado pela 

a. /. e., Um complexo de perceptos propocciona um quadro ae um universo 
perceptivo. Sem uma certa meditaçâo, esse universo ê considerado como a causa de 
tais objetos tais como sio representados num percepto. Embora cada percepto seja 
vago, ê c1aro na medida em que se reconbece que seu objeto ê o resultado da açào do 
universo sobre o peccipiente. 
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Jeitar. a Unica relaçào que pode haver é que torna lâgico o 
pensamento. ou entào. que estabelece a distinçào entre o 16gico e o 
i16gico. e que em toda eventa deve ser tai camo é, e seria JOgico. ou 
ilégico. ou ambos. ou nenhum deles, fosse quai fosse o rumo que 
tomasse. Mas, embora um Interpretante nào seja necessariamente 
uma Conclusàa. a Conclusào. todavia. é necessariamente um 
Interpretante. De tai forma que. se um Interpretante nào estâ 
sujeito às regras da Conclusào, nada hâ de monstruosa em meu 
pensamento se ere estiver sujeito a alguma genemlizaçào de tais 
regras. Para toda evoluçào do pensamento. quer conduza ou nào a 
uma Conclu!->ào. existe um certo curso normal. que deve ser 
determinado por consideraçôes que nào sào de modo algum 
psico!Ogicas. e que pretendo expor em meu prOxima artigoa: e 
embora eu concorde inteiramente. em oposiçào a alguns eminentes 
16gicos. cam o fato de a normalidade nào poder constituir·se em 
critéria para aquilo que chamo de raciocinio racionalista. tai camo 
sô assim é este raciocinio admbsivel na ciência. é exatarnente o 
critéria de raciocinio instintivo ou do senso cornum que é. dentro 
de seu prOprio campo, rnuito mais digna de confiança do que o 
raciocinio racionalista. Em rninha opiniào. é o autocontrole que 
torna passive! qualquer outra que nào o curso qorrnal do 
pensamento, tai camo nenhuma outra coisa torna possivel qualquer 
outra curso de açào que nào o normal: e assim camo é exatamente 
issa que possibilita um dever·ser da conduta. quera dizer. a 
Moralidade. é issa também que possibilita um dever-see do 
pensamento que é a Razào Correta: e onde nào hâ autocontrole. a 
lmica coisa passive! é o normal. Se as meditaçôes do leitor o 
levaram a uma conclusào diferente da minha. mesmo assim passa 
esperar que quando vier a ler meu prOxima artigo. no quai tentarei 
mostrar quais sào as formas do pensamento. em gerai e corn algum 
detalhe. pode ser que o leitor julgue que nào me afastei da verdade. 

541. Mas, supondo-se que eu esteja certo. coma 
provavelmente estou na opiniào de aigu us leitores, camo. entào. ~e 
explica o Juizo Perceptive'! Em resposta, ressalto que um Percepto 
nào pode ser excluido à vontade. mesmo da memôria. Muito menas 
pode uma pessoa impedir-se de perceber aquilo que, num modo de 
dizer. a encara de frente. Além do mais, é esmagadora a evidência 
de que o percipiente tem consciência dessa compulsào que pesa 
sobre ele: e se nào passa dizer ao certo camo é que !he advém esse 
conhecimento nào é porque eu nào passa conceber coma esse 
conhecimento poderia advir. mas sim porque. dada o fato de haver 
diversos modos pelas quais issa pacte suceder, é dificil dizer quai 
desses modos estâ sendo realmente observado. Mas essa discussào 
concerne à psicologia. e nào quero entrar nela. Basta dizer que o 
percipiente tem consciência de ser compelido a perceber aquilo que 
percebe. Ora. existência significa exatamenle o exercicio da 
compulsào. Por conseguinte, seja quai for o aspecta do percepto 
que é pasto em releva par alguma associaçào. atingindo assim uma 
posiçào I6gica tai camo a da premissa obscrvacional de uma 

a. Estee o ûllimo arogo publicado da presente :.érie. Um certo nUmero de textos 
incompletos. destinados a formar o mencionado artigo ~egu:nte, foram encontrados e 
publicados a parte. Ver. por ex .• 1.305. 1.306. 534, 553. 561. 564, 5.549, 
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Abduçào explicativa 1• a atribuiçào da Existência a esse fato no 
Juizo Perceptive ê virtualmente. e num sentido ample. uma 
Inferência Abdutiva lôgica que se aproxima bastante da inferência 
necess3.ria. Todavia. meu ensaio seguinte Jançani bastante luz sobre 
a fiJiaçào légica da Proposiçào, e do Fema, em termes gerais, em 
reJaçào à coerçào. 

542. Aquela concepçào de Aristôteles que se corporifica. para 
nés. na origem cognata dos termes atua/idade (no sentido de coisa 
que existe no estado de, real) e alividade ê uffi dos produtos mais 
intensamentc esclarecedores do pensamento grego. Atividade 
implica uma generalizaçào do esforço e a idéia de esforço é 
bilateral. sendo insepar.iveis o esforço e a resistência, e portante 
também a idéia de Atualidade tem uma forma ditidica. 

543. Cogniçào alguma e Signa algum sào absolutamente 
precisas, nem mesmo um Percepta; e a indefiniçâo é de dois tipos, 
indefiniçi'o quanto ao que é a Objeto do Signa, e indefiniçào quan: 
to ao seu Interpretante, ou indefiniçàa em Amplitude e 
Profundidadea. A indefiniçào da Amplitude pode ser Implicita ou 
Explicita. 0 significado disto é melhor ilustrado par um exempta. 
A palavra doaçào é indefinida quanta a quem d<i, o que se d<i e. a 
quem se dti. Mas. par si mesma nàa chama a atençào para esta 
indefiniçào. A palavra dd refere-se à mesma espécie de fato. mas 
seu significado é tai que esse significado é julgado camo incomple
to a menas que os itens acima citados sejam, pela menas 
formalmente, especificados; tai camo o sào em .. t,\.lguém dti algo a 
aigu ma pessoa {real ou artificial)". Uma Proposiçàob ordintiria 
pretende ingenuamente veicular informaçào nova através de Signas 
cuja significaçào depende inteiramente da familiaridade do in
térprete corn esses mesmos Signos; e isto ela o faz através de um 
"Predicado", i.e.. um termo explicitamente indefinido na 
amplitude, e que define sua amplitude através de "Sujeitos", ou 
termos cujas amplitudes sào algo definida'i, ma'i cuja profundidade 
informativa (i.e.. toda a prafundidade exceto uma superficie 
essencial) é indefinida, enquanto que, inversamente, a profundidade 
dos Sujeitos· é orna medida definida pela Predicado. Um Predicado 
pade serou nào-relativo ou uma mûnada, ou seja. é explicitamente 
indefinido sob um aspecto extensivo. tai camo é "preto"; ou é um 
relativo di<idico. ou diade, tal co mo "mata··, ou é um relativo 
politidico, tai camo "dâ". Estas coisas de.vem ser diagramadas em 
nasso sistema. 

Algo mais necessita ser acrescentada sab este mesma tOpico. 
0 leitor observani que, sob o termo "Sujeito", incluo nào apenas o 
sujeito nominativo, mas também aquilo que os gramtiticos chamam 
de objeto direto e objeto indireto. junto, em alguns casos. corn 
substantives regidos par preposiçôes. Todavia. h<i um sentido no 
quai podemos cantinuar-a dizer que, uma Proposiçào nào tem mais 
de um Sujeito: par exempta, na proposiçào "Napoleàa cedeu a 
Louisiana aas Estados Unidas", pademas cansiderar coma sujeito a 

1. Abduçào. no sentido que dou à palavra. é todo raciocinio de uma cl~ am
pla um de cujos tipos é a adoçào provisOria de uma hip6lese explicauva. Mas inclui 
proœssos do pensamento que conduzem apenas à sugesl.ào de questôes a serem consi
deradas, e inclut muitas coisas lalerais. 

a, Cf. 2.407 
b. Cf. vol- 2, livre II. cap. 4. Co/Jecled Papers. 
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trio ordenado .. Napoleào- Louisiana- Estados Unidos'". e camo 
Predicado, .. tem par primeiro membro o agente, ou participantes 
da primeira parte; par segundo membro, o objeto, e par terceira 
mcmbro, os participantes da segunda parte do Unico e mesmo ato 
de cessào". 0 ponta de vista segundo o quai existem très sujeitos, 
no entanto, é preferivel em relaçâo a muitos de nossos propOsitos, 
par ser bem mais analitico, camo logo se tornarâ evidente. 

544. Todas as Palavras gerais, ou ~efiniveis, quer no sentido 
de Tipos, ou no de Ocorrências, sâo, certamente, Simbolos. Isto é:, 
denotam os objetos que denotam em virtude apenas de existir um 
hâbito que associa a significaçào delas corn e.sses objetos. Quanto 
aos Nomes Prôprios, talvez passa haver uma diferença de opinîào, 
especialmente no sentido das Ocorrências. Mas, é provâvel que 
devessem ser encarados coma indices, pois sô à conexào concreta 
(camo ouvimos dizer) dos Casas das mesmas palavras tipicas corn 
os mesmos Objetos é que se deve o fato de serem interpretados 
coma denotando aqueles Objetos. Excetuando·se, se necessârio, 
aquelas proposiçëes nas quais todos os sujeitos sào sign_os deste 
tipo, nenhuma proposiçâo pode ser expressa sem o usa de Indicesl. 
Se, par exemplo, um bornem observa "Ora. estâ chovendo!", é s6 
através de circunstàncias coma a de estar ele olhando pela janela 
enquanto fala. o que serviria camo um fndice (mas nào, entretanto, 
coma um Simbolo de que esti falando deste lugar neste momento, 
que podemos ter a certeza de que ele nào estâ falando do tempo no 
satélite de Procion, h<i cinquenta séculos atrâs. Tampouco sào 
suficientes os Simbolos e indices conjuntamente. A disposiçào das 
palavras na sentença, par exempta, deve servir de icones, a fim de 
que a sentença seja compreensivel. A existência dos icones é ne
cessaria, principalmente, a fim de mostrar as Formas da sintese 
dos elementos do pensamento. Pois, em precisào de discurso, os 
icones nada padern representar além de Formas e Sentimentos. 
Esta é a razào pela quai os diagramas sào indispensàveis em toda 
Matemâtica, da Aritmética Vulgar para cima, e quase igualmente 
na L6gica. Pois o Raciocinio, e nào somente isto mas a L6gica em 
termos gerais, gira inteiramente em torno de Formas. 0 Leitor nào 
necessita que lhe digam ser um Silogismo regularmente enunciado e 
um Diagrama; e se escolher ao acaso uma meia dtizia dentee os cern 
16gicos aproximadamente que se gabam de nào pertencer à seita da 
Lôgica Formai, e se des ta tiltima seita tomar uma outra meia dtizia 
ao acaso, o Leitor descobrir<i que na mesma proporçào em que os 
primeîros evitam os diagramas, utilizam a Forma sintâtica de suas 
sentenças. Nenhum icone puro representa nada além de Formas, 
nenhuma Forma pura é representada par nada a nâo serum icone. 
Quanta aos indices, a utilidade deles se evidencia especialmente li 
onde outras Signas falham. Se se pretender extrema exatidào na 
descriçào da cor vermelha, eu o chamaria de vermelhâo, e poderia 
ser criticado corn base no fato de que o vermelhào diferentemente 
preparado tem matizes totalmente diferentes, e assim poderia ser 
impelido ao usa do disco das cores, quando tiver de indicar quatro 
discos individualmente, ou puder dizer em que proporçôes a luz de 

2. Simbolos rigidamente puros sô podem SJgnificar coisas familiares, e isto ape· 
aas na medida em que lais coisas sâo fami!iares. 
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um certo comprimento de onda hà de ser misturada à luz. branca de 
modo a produzir a cor que tenho em mente. Sendo o comprimento 
de onda enunciado na forma de fraçôes de um ·micron, ou 
milion6simo de metro. é referido através deum indice a duas linhas 
sobre uma barra individual no Pavilhào de Breteuil, numa dada 
temperatura e sob uma certa pressào medida contra a gravidade 
numa certa estaçào e (estritamente) numa certa data. enquanto que 
'!,mistura corn o branco, dêpois de o branco ter sida fixado par um 
Indice. de uma luz individual, ini requerer pela menas mais um 
l).OVO Indice. Mas de importância superior na LOgica é o usa dos 
Indices para denotar Categorias e Universos3,que sâo classes que, 
sendo enormemente amplas, bastante promiscuas e s6 conhecidas 
em pequena medida, nào padern ser satisfatoriamente definidas e. 
portante, s6 padern ser denotadas através de indices. Para nâo dar 
mais do que um tinico exemple, tai é o caso do conjunto de todas as 
coisas do Universo Fisico. Se alguém, seu filhinho. por exemple, 
que é un;t pesquisador assidue, e que estâ sempre perguntando 0 
que é a Verdade (Ti ÈaTw iù..iJOem) mas que, tai como "Pilatos 
zombeteiro", nunca espera a resposta, perguntar-lhe o que é o 
Universo das coisas fisicas, o leitor podeni levâ-Io. se for 
conveniente, ao Rigi-Kulm e, ao pôr-do-sol, apontar para tudo 
aquilo que se pode ver, Montanhas, Florestas, Lagos, Castelos, 
Cidades e entào, quando as estrelas principiarem a aparecer, 
apontar para tudo o que se pode ver no céu e para tudo o q!Je, 
embora nào se passa ver. lâ se encontra pelo que se pode conjeturar 
razoavelmente: e entào dizer-lhe, ''Imagine que tudo aquilo que 
passa ser vista num quintal là da cidade desenvolva-se até o ponta 
daquilo que vocé pode ver aqui, e a seguir deixe que isto que se esti 
venda agora se desenvolva. na mesma proporçào, tantas vezes 
quantas sào as ârvores que se pode ver daqui, e aquilo que se teria 
finalmente seria mais dificil de encontrar-se no Universo do que a 
mais lina agulha na safra anual de feno dos Estados Unidos". Mas, 
métodos assim sào totalmente ftiteis: Universos nâo padern ser 
descritos. 

545. Oh, posso imaginar o que o Leiror estani dizendo: que 
um Universo e uma. Categoria nào sâo, de modo algum, a mesma 
coisa, sendo o Universo um receptâculo ou classe de Sujeitos, e 
uma Categoria, um modo de Predicaçào, ou classe de Predicados. 
Eu nunca afirmei que eram a mesma coisa; mas descrevé-los 
corretamente é uma questào que merece estudo cui_dadoso. 

546. Principiemos pela questào dos Universos. E muito mais 
uma questâo de ponta de vista apropriado do que à d~ verdade de 
uma doutrina. U m universo 16gico é, sem dU vida nenhuma, um 
conjunto de sujeitos /ôgicos, mas nâo necessariamente de Sujeitos 
meta-fisicos, ou "substâncias"; pois pode ser composta por 
caracteres, por fatos elementares, etc. Ver minha definiçào no 
Dicionârio de Baldwio.a. Tentemos, inicialmente, verificar se nâo 

3. Uso o lermo Universo num sentido que exclui muitos dos assim chamados 
··universos do discurso" de que faJam Boole Un Investigation of the LaM'S of 
TllouRhl, etc .. ags. 42. 67) DeMorgan (Cambridge PhilosophicQ/ TrQnsaclions. VIII. 
380, Fonnal Logic, pp. 37-8) e muitos outras I6gicos postenores, mas que. sendo 
perfeitamenle definiveis. seriam denotados, no presente sistema. com a ajuda de um 
graf o. 

a. 2.536 



UNIVERSOS E PREDJCAMENTOS 185 

podemos pressupor que existe mais de um tipo de Sujeitos que ou 
sâo coisas existentes ou entào coisas fièticias. ~eja um enunciado 
segundo o quai lui alguma mulher casada que se suicidar:i casa seu 
marido fracasse nos negôcios. Seguramente, essa é uma proposiçào 
bem diferente da asserçào segundo a quai alguma mulher casada 
suicidar·se·:i se todos os homens casados fracassarem nos negôcios. 
Todavia. se nada é real a nào ser as coisas existentes, neste casa, 
vista que na primeira proposiçào nada se diz quanta ao que farâ ou 
nào far:i a mulher se seu marido nào fracassar nos negOcias, e vista 
que em relaçào a um dada casai isto s6 pode ser falso se a fato for 
contr:irio à asserçào, segue·se que sO pode ser falso se o mari· 
do rea/mente fracassar nos negOcias e se a mulher, neste casa, 
fracassar no suicidio. Mas a proposiçào s6 esta dizendo que hâ 
algum casai no qual a mulher tem esse temperamento. Par 
conseguinte, h:i apenas dois modes pelas quais a proposiçào pode 
ser faisa, a saber, primeiro, se nào hoover nenhum casai e, 
segundo, se toda homem casado fracassar nos negOcias enquanto 
mulher a/gu ma se suicida. Por· conseguinte, tuda o que se requ~r 
para tornar verdadeira a proposiçâo é que ou devia haver algum 
bornem casado que nâo fracassa nos negOcias ou entào alguma 
mulher casada que se suicida. Isto é, a proposiçiio equivale 
simplesment~ a asseverar que hii uma mulher casada que se 
suicidarâ se toda bornem casado fracassar nos negOcias. A 
equivalência destas duas proposiçëes é o resultado absurdo do fato 
de nào aceitar nenhuma outra realidade a ruia ser a existência. Se, 
no entanto, supusermos que dizer que uma mulher se suicidarâ se 
seu marido fracassar significa que toda curso passive/ dos 
acontecimentos seria tai que o marido nào fracassaria ou ta1 que a 
mulher suicidar·Se·ia, neste casa, para tornar falsa essa proposiçào 
ruia seria necesSêirio que o marido realmente fracassasse, bastaria 
que bouvesse circunstâncias posslveis sob as quais ele fracassaria, 
enquanto que, no entanto, sua mulher niio se suicidaria. Ora, o 
leitor observarâ que hâ uma grande diferença entre as duas 
proposiçPes seguintes: 

Primeira, Hâ uma mulher casada que, sob todas as condiçëes 
possiveis suicidareseeia, ou entào seu marido nâo 
teria· fracaSsado. 

Segunda, Sob todas as cunstâncms possiveis, hâ uma ou 
outra mulher casada que suicidar·se·ia. ou entào 
seu marido nào teria fracassado. 

A primeira destas è realmente aquilo que se pretende dizer 
quando se declara que hâ alguma mulher casada que se suicidaria se 
seu marido fracassasse. enquanto que a segunda é aquilo que a 
negaçâo de quaisquer circunstâncias possiveis exceto aquelas que de 
fato acontecem, logicamente, leva à nossa interpretaçào (ou 
interpretaçào virtual) da Proposiçào camo afirmativa. 

541. Em outras ocasiëesaapresentei moitas outras razëes para 
a minha firme crença na existência de possibilidades reais. A credita 
também, no entanto, que, além da concretude e da possibilidade, 

a. Por ex .• em 1.422. Ver tambem 580. 
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um terceira modo da realidade deve ser reconhecido camo aquilo 
que, tai camo a cartomante diz, .. certamente se tornar.i verdàdeiro" 
ou, camo podemos dizer, estâ destinado4, embora nào pretenda 
afirmar que isto é afirmaçâo e nào negaçào deste Modo de 
Realidade. Nào yejo atravës de que espécie de confusào de 
pensamento pode alguém persuadir-se de que nào acredita que o 
amanhà estâ destinado a sobrevir. A questào é que é hoje realmente 
verdadeiro que amanhà o sol se levantar:i; ou que, mesme se ete 
nào o fizer, os relégios, ou a/go, hâo de continuar. Pois se nào for 
real. sô pode ser ficçào: uma Proposiçào é Verdadeira ou Falsa. 
Mas nossa grande tendëncia é confundir o destina corn a 
impossibilidade do contr<irio. Nào vejo impossibilidade alguma na 
parada sübita de tuda. A fim de mostrar a diferença, lembro ao 
leitor que a .. impossibilidade" e aquilo que, par exempta, descreve 
o modo de falsidade da idéia de que deveria haver um conjunto de 
objetos tào numeroso que nào haveria caracteres suficientes no 
universo dos caracteres para distinguir todas essas coisas Ornas das 
outras. Hâ algo dessa espécie no tocante à parada de toda 
movimento? Hâ, talvez, uma,/ei da natureza contra issa; mas é sO 
issa que existe. No entanto, adiarei a consideraçào sobre esseponto. 
Pela menas, providenciemos um lugar para um tal modo de ser em 
nosso sistema de diagramaçào, pois pode. suceder que ele venha a 
ser necessârio, o que, camo acredito, certamente ocorrerâ. 

548. Passa a explicar por que, embora eu nào esteja 
preparado para negar que toda proposiçào passa ser representada, e 
issa, devo dizer, de uma maneira das mais convenientes, sob o 
ponta de vista do leitor segundo o quai os Universos sào 
receptaculos a penas dos Sujeitos, eu, nào obstante, nào passa julgar 
satisfatôrio esse modo de analisar as proposiçôes. 

E para começar, confia em que o Ieitor concordarâ coinigo 
em que anâlise alguma, quer na Iôgica, quimica ou em qualquer 
outra ciência, é satisfatôria a menas que seja perfunctôria, isto è, a 
menas que separe o composta em componentes cada um dos quais 
é inteiramente homogêneo em si mesmo e, portanto, isento de 
qualquer mistura. par pouco que seja, corn os outras componentes. 
Segue·se, disto, que na Proposiçào "Aigum judeu é astuto", o 
Predicado é "Judeu-que·é-astuto", e o Sujeito éA/go, enquanto que 
na proposiçào "Toda cristào é humilde", o Predicado é "Ou nào 
existe cristào ou entào é humilde" enquanto que o Sujeito é 
Qua/quer; a menas que, de fato, encontremos uma razào para 
preferir diz.er que esta Proposiçào significa ''É falso dizer que uma 
pessoa é cristà a respeito da quai é falso dizer que ela é humilde". 
Neste ùltimo modo de anâlise, quando um Sujeito Singular nào esti 
em questào (casa que serâ. examinado posteriormente), o tinico 
Sujeito é A/go. Qualquer um destes modos de anâlise diferencia. de 
maneira bastante clara, o Sujeito de todos os ingredientes 
Predicatives; e, à primeira vista. qualquer dos dois parece bastante 

4. Considera que se pode dizer adequadamente que estâ deslinado aquilo que 
certamente ocorrer.i embora a tanlO. uma razào imperiosa. Ass1m, um par de dadas. 
lançados um mimera suficient.e de vezes, seguramente produzirào o seis al~um~ vez: 
embora nào seja imperioso que o fa ça m. A probabilidade de que o façam e 1: tssa e 
wdo. 0 fado é esse tipo especial de destina pela quai presume-se que certos eventas 
ocorrerào sob certa~ circunstâncias definidas que nâo en volve nenhuma causa lm
periosa para tais ocorrêndas. 
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favonivel ao ponta de vista segundo o quai sâo apenas os Sujeitos 
que pertencem aas U niversos. Consideremos, no en tanta. as duas 
formas seguintes de proposiçào: 

A a Qualquer alquimista hab Il pooeria produzîr uma. pedra 
filosofal de um tipo ou outra, 

B HA um tipo de pedra filosofa! que qualquer alquimista 
hâbil poderia produzir. 

Podemos enunciar estas formas no prîncipio de que os 
Universos sao recepticulos de Sujeitos da seguinte forma: 

A1 Tenda o Intérprete selecionado qualquer individual que 
preferir, chamando·a de A, é passive! encontrar um ob jeta 
B tai que, ou A nào seria um alquimista hâbil, ou B seria 
uma pedra filosofal de alguma espécie, e A poderia 
produzjr B. 

B1 Poder-se-ia encontrar algo, B, tai que, seja o que for que o 
Intérprete pudesse escolher e chamar de A, B seria uma 
pedra filosofal de algum tipo, enquanto que ou A nào seria 
um alquimista hâbil, ou entào A poderia produzir B. 

Nestas formas hâ dois Universos, o dos individuais 
escolhidos à vontade pela intérprete da proposiçào, e o outra, o dos 
objetos adequados. 

Enunciarei agora as mesmas duas proposiçôes segundo o 
principio de que cada Universo consiste, nào de Sujeitos, mas um, 
em asserçôes Verdadeiras, o outra, em asserçôes Falsas, mas cada 
um corn o propésito de que haja algo cam uma daçla descriçào. 

1. Isto é falso: Que algo, P, ê um alquimista hâbil, e que isto 
é falso, que enquanto algo, S, é uma pedra filosofal de 
alguma espécie, P poderia produzir S. 

2. lsto é verdadeiro: Que algo, S, é uma pedra filosofal de 
alguma espécie; e isto é falso, que algo, P, é um hàbil 
alquimista enquanto que isto é falso, que P poderia 
produzir S. 

A qui, toda a proposiçâo é, na maior parte, feita da verdade ou 
falsidade das asserçôes de que uma coisa desta ou daquela descriçào 
existe, sendo .. e .. a tinica conjunçào. É evidente que este método é 
altamente analitico. Ora, dada que toda nossâ intençào é. produzir 
um método para a anâlise perfeita das proposiçôes, a superioridade 
deste método sobre os outras, para nessa objetivo, é ineg:ivel. 
Além do mais, a fim de ilustrar camo esse outra método poderia 
levar a uma falsa légica, lançarei o predicado de B 1, nesta forma 
questionâvel! sobre o sujeito de A 1 na mesma forma, e vice-versa. 
Obterei, assim, duas proposiçôes que esse método considera camo 
sendo tào simples quanta as de nUmeros 1 e 2. Veremos se 
realmente o sào. Ei-las:b 

3. Tenda o Intêrprete designado um objeto qualquer camo 
algo a ser chamade de A, pacte-se encontrar um objeto B 
tai que B é uma pedra filosofal de alguma espécie, 

a. A numeraçio fQi modificada para evit.ar ambigûidade. Originalmente. A, A 1 e 
1 tinham todas o mesmo nUmero 1; B. B 1 e 2 eram numeradas 2. e nào est.avam di
ferenciadas no texto. 

b. 3. 5 e 7 tinham o mesmo nUmero 3: e 4. 6 e 8 port.avam todas o nUmero 4 
no original, e nào eram distinguidas no texto. 
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enquanto que ou A nào é um alquimista hibil ou entào A 
poderia produzir B. 

4. Pode·se encontrar algo, B, taJ que, nào importa o que o 
intérprete passa escolher, .e chamar de A, 

Ou A nâo seria um alquimista h:ibil, ou B seria uma pedra 
filosofal de alguma esl?écie, e A poderia produzir B. 

A proposiçào 3 pacte ser enunciada em linguagem comum da 
seguinte forma: Hi uma espécie de pedra filosofal, e se houver um 
alquimista hâbil qualquer, ele poderia produzir uma pedra filosofal 
de alguma espécie. Isto é, a n. 3 düere de A, A 1 e 1 apenas par 
acrescentar que hâ uma espécie de pedra filosofal. Difere de B, B 1 e 
2 par nào dizer que quaisquer dois alquimistas hâbeis poderiam 
produzir a mesma espécie de pedra (nem que qualquer alquimista 
hâbil poderia produzir qualquer espécie existente); enquanto que B, 
B 1 e 2 asseveram que alguma espécie é existente, co mo poderia ser 
feita por todo alquimista hâbil. 

A proposiçào 4, em Iinguagem comum, é: Se hoover (ou 
bouvesse) um alquimista hâbil, hâ (ou haveria) uma espécie de 
pedra lïlosofal que qualquer alquimista babil poderia produzir. Isto 
afirma a substância de B, B 1 e 2, mas apenas de modo condicional 
em relaçào à existência deum alquimista hàbili mas assevera, o que 
A, A 1 , e 1 nào fazem, que todos os alquimistas hàbeis poderiam 
produzir alguma espécie de pedra, e esta é exatamente a diferença 
entre n°. 4 e A.1• 

Para mim, é evidente que as proposiçôes 3 e 4 sào, ambas, 
menos simples que a n. t, e menos simplesw que a n. 2, 
acrescentando cada uma delas algo a um dos pares inicialmente 
dados e afirmando o outro condicionalmente. Toda via, o método de 
tratar os Universos como recepticulos apenas para -os Sujeitos 
metafisicos envolve, como conseqüência, a representaçào de 3 e 4 
como equivalentes a 1 e 2. 

Resta· demonstrar que o outro método nào apresenta o 
mesmo erro. Se aquilo que esti contido nos universos é o estado de 
coisas afirmado ou negado, as proposiçëes 3 e 4 tornam-se, neste 
caso: 

5. Isto é verdadeiro: que hâ uma pedra filosofal de alguma 
espécie, S~ e que é falso que existe um alquimista hâbil, A, 
e que é falso que A poderia produzir uma pedra fùosofal 
de alguma espécie, S'. (Onde nem se afirma, nem se nega 
que S e S' sào um mesmo, distinguindo-se assim de 2.) 

6. Isto é falso: Que hà um alquimista hàbil, e que isto é falso: 
Que hà uma pedra de algum tipo, S, e que isto é falso: Que 
hà um alquimista hàbil, A', e que isto é falso: Que A• 
poderia produzir uma pedra de algum tipo, S. (Onde, 
novamente, nem se afirma, nem se nega que A e A~ sào 
idênticos, mas o problema é que esta proposiçâo sustenta· 
-se mesmo que eles nào sejam tdênticos, distinguindo·se 
assim de 1.) 

Estas formas evidenciam a maior complexidade das 
Proposiçôes 3 e 4 ao mostrarem que elas realmente se relacionam, 
cada uma, a très individuais; isto é, 3 a duas espécies diferentes 
possiveis de pedra, hem como a. um alquimista hâbili e 4 a dois 
diferentes possiveis alquimistas hâbeis, e a uma espécie de pedra. 
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Realmente, as duas formas 3 e 4 a sào absolutamente idênticas e_m 
significado, corn as formas diferentes seguintes na mesm~ teona.. 
Ora para dizer o minima, constitui uma séria falha num metodo de 
anâÙse o fato de ele poder permitir duas anâlises tào dîferentes de 
um mesmo complexa. 

1. Pode-se encontrar um ob jeta, B, tai que qualquer que seja 
o objeto que o intérprete possa escolher e chamar de A, 
um ob jeta, B', pode, a partir disto. ser encontrado tal q~e 
B é uma espécie existente de pedra filosofal, e ou A nao 
seria um alquimista hâbil ou entào B' é uma espécie de 
pedra filosofal tai que A poderia produzi-la. 

8. Seja qual for o individual que o Intérprete passa escolher 
chamar de A. um objeto. B. pode ser encontrado tai que, 
seja quai for o individual que o Intérprete passa escolher 
chamar de A·. Ou A nào é um alquimista hâbil ou B é 
uma espécie existente de pedra filosofal, e ou A· nâo é um 
alquimista hâbil ou entào A' poderia produzir uma pedra 
do tipo B. 

Mas, enquanto minhas formas sào absolutamente anallttcas, a 
necessidade de diagramas para demonstrar seu significado (melhor 
que simplesmente atribuir uma linha separada para cada proposiçào 
considerada falsa) é dolorosamente premente 5• 

549. Direi, a seguir, umas poucas palavras sobre aquilo que o 
leitor chamou de Categorias, mas para o que prefiro a designaçào 
Predicamentos, e que o leitor explicou camo sendo predicados de 
predicados. Essa. mara.vilhosa operaçào de abstraçào hipostitica pela 
quai parecemos criar enlia rationis que s:ïo, n:ïo obstante, âs vezes 
reais, nos proporciona os meios pelas quais se pode transformar os 
predicados de signas que pensamos ou alravés dos quais pensamos. 
em sujeitos pensados. Pensamos, assim, no prOprio signo
-pensamento, convertendo-o no objeto de um outra signo-
-pensamento. A partir daqui, podemos repetir a operaçào de 
abstraç:ïo hipostitica. e destas segundas intençôes derivar terceiras 
intençôes. Serâ que esta série prossegue indefinidamente? Creio que 
n:ïo. Neste casa, quais s:ïo os ca.racteres de seus diferentes 
membres? Meus pensa.mentos sobre o assunta a.inda ruia 
amadureceram. Direi apenas que o assunta diz respeito à Légical 
mas que as divisôes assim obtidas nâo devem confundir-se corn os 
diferentes Modes de Serb: Concretude, Possibilidade, Destina (ou 
Liberdade em relaçào ao Destina). Pelo contrârio, a sucessào de 
Predicados de Predicados difere nos diferentes Modos de Ser. 
Enquanto issa, conviria que em nosso sistema de diagramaçào 
abrissernos lugar para divis:ïo, sernpre que. necessâria, de cada um 
de nessos três Universos de modes de realidade em Dominios para 
os diferentes Predicarnentos. 

a. Originalmente. ·•_,forma.-; de enunciaçào de J e 4 na outra teoria dm. uni~ 
versos .. ,"; uma locuçào neœssiria na medida em que J e S. 4 e 6 nào eram dî!.linguJ
da.\. 

S. Corrigindo a.o; prova.\, um born tempo depois que isso foi escrito. vejo-me 
obrigado a confes.o;ar que em certa.\ pa. ... ..agens o pen!Wlmento é errôneo; e um argu
menta bem mais !.impies poderia ter propiciado a me!.ma conclu!>à:o de um modo 
mai!. adequado, embora algum valor deva ser atribuido ao meu argumenta aqui ex· 
posto. em Jo.eu conjunto. 

b. Normalmente chamades de categoria.o;. por Peirce. Ver v. 1 .. hvro 111. Collee• 
led Paper.~. 
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550~ Todos os v<irios significados da palavra .. Mente'' 
LOgico, Metafisico e Psicolégico sào passiveis de serem mais a~ 
menas confundidos, em parte porque se requer considenivel 
perspicâcia I6gica para distinguir alguns, deles, e par causa da 
ausência de toda instrumental que apdie o pensamento nessa tarefa, 
em parte porque sào tantos, e em parte porque (devida a estas 
causas) sào to.dos chamados par uma palavra, ''Mente"~ Num de 
seus mais estritos e mais concretos de seus significados I6gicos, 
uma Mente é aquele Sema da Yerdade, cujas determinaçôes se 
tornam Interpretantes !mediates de todos os outras Signas cujas 
Interpretantes Dinâmicos estào dinamicamente conectadosa. Em 
nosso Diagrama, a mesma coisa que representa A Verdade deve ser 
encarada camo representando, de um outro modo, a Mente e, de 
falo, camo sendo a. Quase·mente de todos os Signas representados 
no Diagrama. Pois qualquer conjunlo de Signas conectados de ta1 
modo que um complexa de dois deles pode ter um interpretante, 
deve ser Determinaçëes de um Signa que é uma Quase·Mente. 

5 51. 0 pensamento nào esta necessariamente ligado a um 
Cérebro. Surge no trabalho das abelbas, dos cristais e por todo o 
munda puramente fisico; e nào se pode negar que ele realmente ali 
esta, assim coma nao se pode negar que as cores, formas, etc. dos 
objetos ali realmente estào. Adira consistentemente a essa negativa 
injustificivel e o leitor ser:i levado a alguma forma de nominalismo 
idealista prOxima ao de Fichte. Nào apenas o pensamento esta no 
munda orgànico, camo também ali se desenvolve. Mas assim coma 
nâo pode haver um Gerai sem Casas que o corporifiquem, da 
mesma forma nào pode haver Pensamento sem Signas. Devemos, 
aqui, atribuir a ··signa" um sentido muito amplo, sem dûvida,mas 
mio um sentido tào amplo que venha a cair em nossa definiçâo. 
Admitindo·se que Sjgnos conectados devem ter uma Quase·Mente, 
pode·se ulteriormente declarar que nâo pode haver signas isolados. 
Além do mais. os signas requerem pela menas duas Quase·Mentest 
um Quase·elocutor e um Quase·intérprete; e embora estes dois 
sejam um (i.e .• sào uma mente) no prOprio signa, nào obstante 
devem ser distintos. No Signa etes estâo, par assim dizer, 
soldados:De modo semelhante, o falo de que toda evoluçâo 16gica 
do pensamento deve ser dialOgica nâo é simplesmente um falo da 
Psicologia humana, mas sim üma necessidade da Lôgica. 0 leitor 
podeni dizer que tuda isto é conversa fiada; e admito que, tal camo 
estâ, encerra uma ampla infusâo de arbitrariedade. Poderia ser 
preenchida cam argumentas de modo a remover a maior parte 
desta falha; mas, em primeiro Iugar uma ta1 amptiaçâo requereria. 
um outra volume - e um volume sem atrativos: e1 em segundo 
lugar, o que venho dizendo sô deve aplicar·se a uma leve 
determinaçào de nosso sistema de diagramaçâo, o quai seri apenas 
ligeiramente afetado, de tal forma que, mesmo que estivesse 
incorreto. o efeito mais certo seri um perigo de que nosso sistema 
nào passa representar todas as variedades do pensamento nào· 
·htimano. 

a. I.e .• a. Menle e uma funçâo proposicional do universo mais arnplo possivel. 
tal que seus valore.<i sào os significados de todos os signas cujas efeitos reais estào nu
ma interconexào efetiva. 



B. IDe"Pragmatismo 
e IP'ragmail:icismo" 





t A Construçâo 
Arquitetônica 
do i?rragmatismo 

S . •.. 0 pragmatisme nào foi uma teoria que circunstâncias 
especiais levaram seus autores a alimentar. Foi projetada e 
construida. para usar a expressào de Kant ... arquitetonicamente. 
Assim camo um engenheiro civil. antes de construir uma ponte, 
um navio ou uma casa. considerar:i as diferentes propriedades de 
todos os materiais, nào usar.i aço. pedra ou cimento que nào 
tel}.ham sida submetidos a testes. e os reunirA de um modo 
rninuciosamente considerado, da mesma forma. ao construir a 
doutrina do pragmatismo. as propriedades de todos os conceitos 
indecomponiveis b foram examinadas, bem camo os modos pelas 
quais seria possivel combinâ-los. Entào, tenda sida analisado o 
objetivo da doutrina proposta, foi ela construida a partir dos 
conceitos apropriados de forma a preencher aquele objetivo .. Desce 
modo, sua verdade foî provada c. Ha confirmaçàes subsidiarias de 
sua verdade; mas acredita-se nào existir outra modo independente 
de prova-Ia. em termos estritos ... 

6. Mas, em primeiro lugar, quai é seu objetivo? 0 que se 
espera que ela realize? Espera-se que ponha um fim a essas 
prolongadas controvérsias entre filOsofos que riào padern ser 
resolvidas par nenhuma observaçào dos fatos e em que. todavia. 
cada uma das partes envolvidas proclama provar que a outra parte 
esta enganada. 0 Pragmatismo sustenta que. nesses casas. os 
contendores nào se entendem. Etes ou atribuem sentidos diferentes 
às mesmas palavras. ou entào um dos dois lados (ou ambos) usa 
uma palavra sem um sentido definido. 0 que se procura. portanto. 
é um método que determine a signifïcado real de qualquer conceito. 

a. Ver Krilik der reinen Vernun/1. A832, 8860. 
b. Ver 1.294. 
c. Cf. 27, 469, 
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~outrina. propo~içào, palavra ou outro :-.igno. 0 Objcto de.um signo 
e uma coisa: :-.eu significado. outra~ S'cu objcto é a cuisa ou oca:-.iào. 
ainda que indefinida. a quai cie dcvc aplicar-:-.c~ Scu signilïcado é a 
idéia que. ele atribui âquele objeto. qucr atravè:-. de mcm !->Upo:-.içào. 
ou coma uma ordem. ou como uma a!'.:-.crçào. 

7. Ont. toda idèia simple:-. compôe-se de uma dc!llre trës 
classes; e uma idéia composta é prcduminantcmcntc. na maioria dos 
Ca.\OS, uma dc!-..-.as cla:-.:-.es. A saber, em primeiro lugar ela podc :-.er 
uma qualidade de sentimemo. que é positivamcntc Lai cumo é. c é 
indescriLivel: que :-.c aplica a um objcto indcpcndemcmcntc de 
qualquer outro: e que é sui genais e incapaz. cm scu prOprio :-.er. 
de sofrer uma comparaçào corn qualquer outro sentimento, por
que nas comparaç6es o que se compara sào representaçOes dos sen· 
timentos e nào os prOprios sentimentosa. Ou, em segundo lugar, a 
idéia pode ser a de um eventa singular ou fato, que é atribuido ao 
mesmo tempo a dois objetos, tai como uma experiência, por 
exemplo, é atribuida â.quele que experimenta e ao objeto ex
perimentadob. Ou, em terceira Jugar. é a idéia de um signo ou co
municaçào veiculada por uma pessoa para outra pessoa (ou para 
si mesma num momento posterior) corn relaçào a um certo objeto 
bem conhecido por ambas ... c Ora, o significado profundo de um 
~igno nào podc :-.er a idéia de um ~igno. uma vez. que C:-..\e Ullimo 
signo deve ter. cie mesmu. um significado que ~e wrnaria. assim. u 
~ignificadu do s1gno original. Poc.lemo~ concluir portamo. que o 
significado Ultimo. de todo signo con:-.htc. predominantcmcme. ou 
numa idéia de :-.entimcnto ou predominantemcnte numa 1dCia de 
atuar e ser atuadod. Pob nào dcvcria haver hesilaçà:O alguma em 
concordar corn o ponto de vi:-.ta ~cgundo o quai toda<; e:-.sas idéias. 
que :-.e aplicam e:-..\encialmente a dob ubjetos. :-.e originam da 
experiCncia da voliçào c da experiCncia da percepçào dos fenOmenos 
que resiste a esforços diretos da vontade para anulâ-los ou 
modific3-lo:-.. 

S. Maso pr.tgmatismo nào se propOe a dizer no que consiste 
os· significados de todo:-.· m. :-.ignos. mas. simplesmente. a estabelecer 
um método de determinaçào dos signilicados dos conceitos 
inteleclUais. isto é. daqueles a partir dos quais podem resullar 
raciOcinios. Or.t. todo r&ciocinio que nào C totalmente vago. todo 
aqucle que deveria figurar numa di:-.cu:-.sào filo:-.lilïca envolve e gira 
em torno de um r.tciocinio nece:-.sariamente preciso. Um tai 
raciocinio e:-.tâ incluido na esfera da matem<itica. tai cornu os 
modernos matcm<iticos concebem sua ciéncia ... Matemâtica ... disse 
Benjamin Peirce. j<l em 1870 ... é a ciência que extrai conclu:-.Oes 
nece:-..-;âria:-. .. e e os autores :-.ub!-.eqüentes aceitaram substancialmenle 
eMa definiçâo. limitando-a. talvez. às conclu:-.ôes precisa<;. 0 
mdocinio da matemoitica é agora bem compreendidor. Consi.o;te na 
formaçào de uma imagem dao; condiçOes do problema. associadas 
com as quais estào certas permi~sôes ger.tis pam modilïcar a 

a. cr. 1.303; 41 e segs. 
b. Cf. 1.322; 45 e segs. 
c. Cf. 1.337; 59 e segs. 
d. Cf. 3. 491. 
e. ''Linear Associative Algebrn'', § 1. Americau Joumal 1!( Mathemalics, \', 4. 

pp. 97·229 (188Il. 
f. Ver também 4.233 
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imagem. bem camo certas ~uposJçoes gerais de que cenas coh;as 
sào impossiveis. Sob as permis~ôes. certos experimcnlOs sào 
realizados corn a imagem. e as su posta!) impo~sibilidades envolvem 
o falo de sempre resullarem num mesmo modo gerai. A certeza 
superior dos resultado~ do matemâtico quando comparada. por 
exemplo. corn a do quimico. deve~:-.e a duas circunsuincias. 
Primeira. sendo os experimenlO~ do matem<itico realizadus na 
imaginaçào sobre objetos de :-.ua prOpria criaçào. quase nada 
custam. enquanto que os do quimico custam muili~:-.imo. Segunda. 
a !olegurança do matemitico deve-se ao fato de seu raciocinio dizer 
re~peito apenas a condiçàes hipotética:-.. de tai forma que seus 
re:-.ultados têm a generalidade de suas condiçôes: enquanto que as 
experiências do quimico. relacionadas corn aquilo que vai rcalmente 
ocorrer. estào sempre abertas à dûvida ~ubre se cundiçOes 
de:-,conhecidas nào irào alterar esse evento. As:-,im. o matemâtico 
sabe que uma coluna de nûmeros. numa soma. dani sempre o 
mesmo resultado. quer sejam os nûmeros e:-,critos corn tinta preta 
ou vermelha. porque ele parte da pre:-,suposiçào de que a !-loma de 
dois nUmeros quaisquer. um dos quais é M e o outro um mais do 
que N. se ni um mai:-, do que a soma de M e N. e esta 
pressuposiçào nada diz a re:-,peiLO da cor da tinta. 0 quimico 
pre:-,supôe que. quando mistura dois liquidas num tuba de en:-,aio. 
havera ou nào havera um precipitado. quer a lmperatriz Viti va da 
China espirre ou nào ne:-,se momento, uma vez que :..ua experiência 
sempre foi a de que os experimentas cm laboratOrio nào :..ào 
afetados pur condiçôes tào di:-.tantes. Mesmo assim. o si:-.tt:ma 
:-,olar esl<i.-se, movendo no espaço a uma grande velocidade. exi:-.te 
uma ruera possibilidade de que ele, tenha acabado de entrar numa 
regiào onde o ato de espirrar tenha uma força :-.urpreendente. 

9. Tais raciocinios, e todos os raciocinios. giram em torno 
da idéia de que se exercermos cenas espécies de voliçào. 
experimentaremos. em cornpensaçào. certas percepçàes com
pulsOrias. Ora. esta espécie de consideraçào, a saber, a de que cer
tas linhas de conduta acarretarào certas espêcies de experiências 
inevitâveis, è aquîlo que se chama de "consideraçào prâtica". A 
partir do que. justifica-se a mâxima. crença na quai constitui o 
pmgmatismo, a saber. 

A .fim de determinar o sign(f7cado de uma coucepç·ûo 
inlelectua/, de1•er-.o;e-ia considerar quais couseqüèncias prdlicas 
poderiam concebivelmellle re~ultar, uecessariameme. da verdade 
de.o;sa concepçào; e a soma deslas conseqiièncias constituird 
ludo o significado da coll"'Prùo. 

1 O. Poder:-se~ia aduzir. facumente. muitos argumentas plau· 
siveis em favor desta. doutrina; mas o tinico modo até aqui desco
berto de realmente provar sua verdade. sem que isso de forma aigu
rna signifique considerar assentada a questào. consiste ern seguir o 
caminho tortuoso que aqui esboçamos tào rudemente. 





2. Os Três Ttipo·s do Bem· 

1 • ., AS DIVISàES DA FILOSOFIA b 

120 .... Jâ expliquei• que. por filosofia, entendo aquele 
departamento da Ciência Positiva, ou Ciência do Fato, que nâo se 
ocupa corn reunir fatos, mas simpJesmente corn aprender o que 
pode ser aprendido corn essa experiência que nos acossa a cacia um 
de nés diariamente e a toda memento. Nào retine novas fatos 
porque nào necessita deles, e também porque nào é possivel 
estabelecer firmemente novas fatos gerais sem a pressuposiçâo de 
uma doutrina metafisica; e isto, par sua vez, requer a cooperaçào de 
todos os departamentos da filosofia, de ta! forma que tais fatos 
novas, por mais notiveis que possam ser, proporcionam um 
suporte hem mais fraco, e de muito, à filosofia do que essa 
experiéncia comum, da quai ninguém du vida ou pode duvidar, ede 
que ninguém jamais prelendeu sequer duvidar, exceto coma 
conseqüência de uma crença tàO integra e perfeita nessa experiência 
que deixou de ser consciente de si mesma; tai co mo um americano, 
que nunca esteve no exterior, deixa de perceber as caracteristicas 
dos americanos; tai como um escritor nào tem consciência das 
peculiaridades de seu prOprio estilo; assim como cada um de nés 
nào se pode ver tai como os outros nos vêem. 

Farei, agora, uma série de asserçôes que soanio estranhas, 
pois nào posso parar para discuti·las, embora nâo possa omiti·las, 
se é que devo expor as bases do pragmatisme em seu verdadeiro 
aspecta. 

121. A filosofia tem trés grandes divisôes. A primeira é a 
Fenonienologia, que simplesmente contempla o Fenômeno 
Universal e discerne seus elementos ubiquos, Primeiridade, 

a. Terceiro e tilûmo esboço; â .. v. 1. livro lV. Collecled PapeTS. 
b. Cf. v. 1, livro Il, Cap. 2 § s. idem. 
c. Ver 61. 1.126. 



198 SEMIÙTICA 

Secundidade. Terceiridade, juntamente, talvez. corn outras séries de 
categorias. A segunda grande divisào é a Ciëncia Normativa, que 
investiga as leis universais e necessârias da relaçào dos Fenômenos 
corn os Fins, ou seja. talvez, corn a Verdade, o Direito e a Beleza. 
A terceira grande divisào é a Metafisica, que se esforça par 
compreender a Realidade dos Fenômenos. Ora, a Realidade é 
Terceiridade enquanto Terceiridade, isto é. em sua mediaçào entre a 
Secundidade e a Primeiridade. Nào duvido que a maioria, senào 
todos os senhores, sejam nominalistas: e peço que nâo se ofendam 
corn uma verdade que me parece tào evidente e inegivel quanta a 
verdade segundo a quai as crianças nào entendent a vida humana. 
Ser um nominalista consiste no estado subdesenvotvido da pr6pria 
mente em relaçào à apreensào de Terceiridade enq_uanto Terceïrida
de. 0 remédia para issa esta em permitir que as idéias da vida hu
mana desempenhem um pij.pel maior na filosofia da pessoa. A 
metafisica é a ciência da Realidade. A realidade consiste na regulari
dade. Regularidade real é lei a ti va. Lei a ti va é razoabilidade eficiente 
ou, em outras palavras, é uma razoabilidade verdadeiramente ra
zoivel. Razoabilidade razoivel é Terceiridade enquanto Terceirida
de. 

Assim. a divisao da Filosofia nestes très grandes departa
mentos, distinçào esta que podemos estabelecer sem nos determos 
para examinar os contetidos da Fenomenologia(isto é, sem indagar
mos quais possam ser as verdadeiras categorias), resulta ser uma 
divisào conforme à Primeiridade, Secundidade, Terceiridade. e é, 
assim. um dos intimeras fenàmenos corn que me deparei e que con
firmam a lista das categorias. 

122. A Fenomenologia trata das Qualidades universais dos 
Fenàmenos em seu car.iter fenomenal imediato, neles mesrnos 
enquanto fenômenos. Destarte. trata dos Fenàmenos em sua 
Primeiridade. 

123. A Ciência Normativa trata das leis da relaçào dos 
fenômenos corn os fins: isto é, trata dos Fenômenos em sua 
Secundidade. 

124. A Metafisica, camo ressaltei. trata dos Fenômenos em 
sua Terceiridade. 

125. Se, neste casa, a Ciência Normativa nào parece ser 
suficientemente descrita ao dizer-se que ela trata dos fenômenos em 
sua Secundidade, tai coisa é um indicio de que nossa concepçào da 
Ciência Normativa é demasiado estreita: e cheguei à, conclusào de. 
que isto é verdadeiro mesmo em relaçào aas melhores modos de 
conceber·se a Ciência. Normativa que chegaram a obter algum 
renome, moitas anos antes que eu reconhecesse a divisào adequada 
da filosofia. 

Gostaria de, poder conver.;ar durante uma bora corn os 
senhores a respeito da verdadeira concepçào da ciência normativa." 
Mas, sô poderei fazer uma poucas asserçàes negativas que. mesmo 
se fossem provadas. nào iriam muito longe no caminho do de
senvolvimento dessa concepçào. A Ciência Normativa nào é uma 
pcitica. nem uma investigaçào conduzida corn vistas à produçào de. 
uma pcitica. Coriolis escreveu um livra sobre a Mecânica Anal1tica 
do Jogo de Bilhara. Em nada depàe contra essa obra o falo de ete 

a. Théorie malhémalique des effel!> du jeu de billard. G.G. Conolis.. Paris. 
1835. 
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nào ajudar as pessoas, de modo algum. a jogar· bilhar. 0 livra 
pretende ser apenas teoria pura. De modo semelhante. mesmo que 
a Ciência Normativa nào tenda, de modo algum, ao de
senvolvimento de uma pnitica, seu valor continua o mesmo. Ela é 
puramente te6rica. Naturalmente, existem ciências pniticas do ra· 
ciocinio e da investigaçào, da conduta da vida e da produçào de 
obras de arte. Estas correspondem às Ciências Normativas, e pode· 

. -se presumir que delas recebam ajuda. Mas nào sào partes in· 
tegrantes destaS ciências; e a razào disso, felizmente, nào é um me
ra formalismo, mas é que, em gerai, h:ïo de ser homens bem di
ferentes ~ dois grupos de homens incapazes de ligarem
-se um ao outra - que conduzirào os dois tipos de indagaçào. 
Tampouco é a Ciência Normativa uma· ciência especia/, isto é, uma 
dessas ciências que descobrem novas fenômenos. Nào é nem 
mesmo auxiliada, por menas que seja, por uma ciência desse tipo, e 
permitam-me dizer que também é auxiliada mais pela psicologia do 
que por qualquer outra ciência em especial. Se colocâssemos seis 
fileiras de gnios de café. cada um corn sete gràos, num prato de 
uma balança, e quarenta e dois gràos de café no outra prato da 
balança, e se veriticâssemos que os dois pesos mais ou menas se 
equilibraram, poder-se-ia considerar esta observaçào camo algo que 
reforça. numa medida excessivamente ténue, a certeza de que seis 
vezes sete sào quarenta e dois; isto porque seria concebivel que esta 
proposiçào fosse um erro devida a alguma insanidade peculiar que 
afetasse toda a raça humana, e aquela experiéncia poderia burlar os 
efeitos dessa insanidade, supondo-se que fôssemos par ela afetados. 
De modo semelhante, e exatamente no mesmo grau. o fato de os 
homens, em sua maioria. demonstrarem uma predisposiçào natural 
para aprovar quase os mesmos argumentas que. a 16gica aprova. 
quase os mesmos atos que a ética aprova. e quase as mesmas obras 
de arte que a estética aprova, pode ser encarado camo um fato 
tendente a apoiar as conclusôes da 16gica. ética e estética. Mas, um 
tal apoio é absolutamente insignificante; e. num dada casa em 
patticular. afirmar que algo e born e valida log'icamente, mo· 
ralmente ou estéticamente par nenhuma outra razào melhor ex
ceto a de que os homens têm uma tendéncia natural para assim 
pensarem, pouco me importando quào forte e imperiosa essa 
tendência passa ser, constitui uma fal:icia das mais perniciosas que 
jâ se registraram. Naturalmente. é uma coisa totalmente diferente 
um bornem reconhecer que ete nào pode perceber que duvida 
daquilo que ete perceptivelmente nào duvida. 

126. Num dos modos que indiquei, especialmente o ûltimo, a 
Ciência Narmativa é situada muito baixo na escaladas ciências pela 
maior parte dos au tores atuais. Par outra Jacta, alguns estudiosos da 
16gica exata classiticam essa ciência narmativa. pela menas, alto 
demais. ao virtualmente trata-la coma situada ao mesmo nivel da 
matemâtica puraa. Hâ trés excelentes razdes que paderiam. 
qualquer delas, resgatà·los desse erra de opiniào. Em primeiro 
lugar, as hipéteses das quais procedem as deduçôes da ciéncia 
normativa abedecem ao intuilo de conformar-se à verdade po
sitiva do fato. e essas deduçôes derivam seu interesse quase ex
clusivamente dessa circunstância; enquanto que as hip6teses da 

a. Ver 1.247, 4.239. 
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matemâtica pura sào puramente ideais na-intençào, e seu interesse é 
puramente intelectual. Mas, em segundo lugar, o procedimento das 
ciências normativas nào é puramellle dedulivo. camo o é o da 
matemâtica, nem mesmo o é de um modo principal. Sua anâlise 
peculiar dos fenômenos familiares, anâlises que se deveriam pautar 
pelas fatos da fenomenologia de um modo pela quai a matemâtica 
nào se pauta de maneira alguma, separam a Ciência Normativa da 
matemâtica de uma forma bastante radical. Em terceiro lugar. hâ 
um elemento intima e essencial da Ciência Normativa que é ainda 
mais prOprio dela, e sào suas apreciaçàes pecu/iares. às quais nada 
existe. nos prOprios fenômenos, que lhes corresponda. Tais 
apreciaçôes se relacionam à conformidade dos fenômenos corn fins 
que nào sào imanentes nesses fenômenos. 

127. Ha mumeras outras concepçôes errôneas, amplamente 
difundidas, sobre a natureza da Ciëncia Normativa. Uma delas é 
que o principal, senào o ûnico, problema da Ciëncia Normativa é 
dizer aquilo que é home aquilo que é mau, logicamente, eticamente 
e esteticamente: ou que grau de excelência atinge uma dada 
descriçào dos fenômenos. Fosse este o casa, a ciëncia normativa 
seria. em certo sentido. matemdtica. dada que lidaria inteiramente 
corn uma questào de quaJJtidade. Mas. estou fortemente inclinado 
a crer que este ponta de vista nào resiste a um exame critico. A 
légica classifica os argumentas. e ao fazê-Jo reconhece diferentes 
espécies de verdades. Também na ética as qua/id ad es do bem sào 
admitidas pela grande maioria dos moralistas. Quanta à estética. 
nesse campo as diferenças qualitativas parecem tào predominantes 
que,abstraindo-adai, é impossivel dizer que existe alguma aparência 
que nào seja esteticamente boa. Vulgaridade e pretensào, em si 
mesmas. podem parecer inteiramente apraziveis em sua perfeiçào~. 
se pudermos antes sobrepujar nossos escnipulos a seu respeito, 
escnipulos que resultam de uma contemplaçào delas coma 
qualidades possiveis de nosso prôprio trabalho- mas esse é um 
modo moral. e nào um modo estético de consider.i-Ias. Quase nào 
precisa Iembr.i-los que. o bem. quer na estética. na moral ou na 
lôgica, pode ser ou negativo - consistindo em libertar-se do erro. 
-ou quanlilativo. consistindo no grau que eSse bem alcança. Mas 
numa indagaçào. tai coma aquela em que ora estamos empenhados 
o bem negative é o mais importante. 

128. U ma estreiteza.sutil quase inerradicâvel na concepçào da 
Ciència Normativa atravessa quase toda a maderna filosofia 
levando-a a relacionar·se, exclusivamente. corn o espirito humano. 
0 belo é concebido co mo sendo relative ao gosto bu mano, o certo e 
o errado dizem respeito apenas à conduta humana. a lôgica lida 
corn o raciocinio humano. Ora. em seu sentido mais verdadeiro, 
estas ciëncias sào. certamente, ciëncias do espirito. SO que a 
maderna filosofia nunca foi de todo capaz de desfazer-se da idéia 
cartesiana do espirito, coma algo que "reside"- tai é o termoa -
na glândula pineal. Toda mundo zomba desta concepçào hoje em 
dia, e no entanto todo munda comin ua a pensar no' espirito deste 
mesmo modo gerai, camo algo dentro desta ou daquela pessoa, a 
ela pertencente e correlative corn o munda real. Seria necessârio 

a. Ver Oeuvres de Descartes. tomo Ill. lettre 183, A. et P. Tannery. Paris. 18 
97-1910. 
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um curso todo de preleçôes para expor este erra. S6 posso dizer que 
se os senhores reOetirem sobre 1sto, sem se deixarem domînar par 
idéias pré-concebidas. logo se darâo conta de que esta é uma 
concepçâo muito estreita do espirito. Creio ser assim que essa 
concepçâo aparece a todo aquele que se embebeu suficientemente na 
Critica da Razào Yura. 

2. 0 BEM ÉTICO E 0 BEM ESTÉTICOa 

129. Nâo passa deter-me par mais tempo na concepçào gerai 
da Ciència Normativa. Devo descer às Ciências Normativas par
ticulares. Estas sâo. hoje, normalmente chamadas de 16gica, éti· 
ca e estética. Anteriormente, apenas a 16gica e a ética eram re
conhecidas coma tais. Uns poucos 16gicos recusam-se a re
conhecer qualquer outra ciência normativa que nào a deles 
mesmos. Minhas prôprias opiniôes sobre a ética e a estétici estào 
bem menas amadurecidas do que minhas opiniôes sobre a 16gica. 
Foi sO a partir de 1883 que inclui a ética entre os meus e~tudas 
especiais; e até ha quatro anos atnis eu nào esta va preparada para 
afirmar: que a ética fosse uma. ciência normativa. Quanta â estética. 
embora meu primeiro ana de estudo da filosofia tenha sida 
dedicà.do exclusivamente ao seu rama. desde essa época 'negligenciei 
a tai ponta essa questâo que nào me sinto autorizado a manifestar 
opiniôes seguras sobre ela. Estou inclinado a acreditar que existe 
uma Ciência Normativa desse tipo; mas, de modo algum me senti 
segura mesmo quanta a issa. 

Supondo-se, no entanta, que a ciência normativa se di vide em 
estética, ética e lôgica, percebe-se a seguir, facilmente, a partir de 
meu ponta de vista, que esta divisào é governada pelas três 
categori~. Pois, sendo a CiênCia N ormativa em gerai a ciência das 
leis de conformidade das coisas cam seus fins, a estética considera 
aquelas coisas cujos fins devem incorporar qualîdades do sentir1 

enquanto que a ética considera aquelas coisas cujas fins residem na 
açào, e a 16gica, aquelas coisas cujo fim é o de representar alguma 
coisa. 

130. É exatamente neste ponta que começamos a entrar no 
caminho que nos leva ao segredo do pragmatisme, depois de uns 
rodeios longas e aparentemente sem objetivo. Efetuemos uma 
nipida observaçào das relaçôes de~tas très ciëncias umas corn as 
outras. Seja quai for a opiniào que se sustente a respeito da 
finalidade da 16gica, todos estio de acordo, em termo gerais, que o 
âmago da 16gica reside na classificaçào e na critica dos argumentas. 
Ora, é peculiar à natureza do argumenta o fata de neiÙlum 

.. argumenta poder existir sem que se estabeleça uma referëncia entre 
ete e alguma classe especial de argumeritos. 0 ato da inferência 
consiste no pensamento de que a conclusào inferida é verdadeira 
porque em qualquer caso andlogo uma conclusào anâloga seria 
verdadeira. Assim, a lôgica é coeva do raciocinio. Toda aquele que 
raciocina ipso facto sustenta virtualmente uma dautrina 16gtca. sua 
logica utens.b Esta classificaçâo nào é mera qualificaçâo do 
argumento. Envolve, essencialmente, uma aprovaçào do ar· 

a. Cf. 1.573. 2.196 
b. Ver 2.186 
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gumento - uma aprovaçào qua/itativa. Ora, uma tai autoe 
..aprovaçào pressupôe um autocontro/e. Nào que consideremos 
nossa aprovaçào coma sendo, ela mesma, um ato voluntirio, mas, 
sim, sustentamos que o ato da inferência, que aprovamos, é 
voluntirio. lsto é, se nâo aprovâssemos, nào infeririamos. Hâ 
operaçôes mentais que se acham tào completamente além de nosso 
C(\Otrole quanta o crescimento de nosso cabelo. Aprovâ-las 
ou desaprovâ-las seria imitil. Mas, quando instituimos um ex
perimenta a fim de comprovar uma teoria, ou quando imagi
namos uma linha extra a ser inserida num diagrama geo
métrico a fim de determinar uma questào em geometria, estes 
Slio alos volullldrios que nossa légica, quer seja do tipo natural ou 
cientifico, aprova. Om, a aprovaçào de um ato voluntdrio é uma 
aprovaçâo moral. A ética é o estudo sobre quais as flnalidades 
de açào que estamos de/iberadamente preparados para adotar. 
Isto é a açào correta que esti em conformidade corn os fins que 
estamos delibcradamente pre parados para adotar. Issa é tuda o que 
pode haver na noçào de correçào, é o que me parece. 0 bornem 
correto é o bornem que controla, suas paixôes, e as faz con
fofmarem-se cam os fins que ele esta deliberadamente prè
parado para adotar camo fins Ultimos. Se fosse da natureza do bo
rnem sentir-se totalmente satisfeito corn fazer de seu conforta 
pessoal seu objetivo Ultimo, nào se poderia culpâ-Io mais par isto 
do que se culpa um pareo par comportar-se da maneira que o faz. 
Um pensador lOgico é um pensador que exerce um grande 
autocontrole sobre suas operaçôes intelectuais; e, portante, o bem 
16gico é simplesmente uma espécie particular do bem moral. A 
Ética - a genuina ciência normaiiva da ética, enquanto distinta 
desse rama da antropologia que, em nessos dias, é conbecida pela 
nome de ética -· esta ética genuina é a ciência normativa par 
excellence, porque um fim - 4 o objeto essencial da ciëncia 
normativa - esta ligado corn um ato voluntirio no quai nào esti 
ligado a nada mais. É par essa razâo que tenbo algumas dtividas 
quanta à existência de uma verdadeira ciência normativa do belo. 
Par outra lado, um fim Ultimo da açâo deliberadamente adotada 
- isto é, razoavelmente adotada ~ deve ser um estado de coisas 
que razoavelmellle se recomenda a si mesmo em si me.smo, à 
parte de qualquer consideraçào ulterior. Deve ser um ideal 
admirâvel, tenda o tinico tipo de bem que um tai ideal pode ter. ou 
seja, o bem estético. Deste ponto de vista, aquilo que é moralmente 
born surge coma uma espécie particular daquilo que é esteticamente 
born. 

131. Se esta linba de pensamento for s61ida, o bem moral sera 
o bem estético especialmente determinado par um elemento 
peculiar que se lhe acrescentou; e o bem 16gico sera o bem moral 
especialmente determinado par um elemento especial que se 
lhe acrescentou. Admitir-se-â agora que é, pela nlenos, muito 
provâvel que, a _fim de corrigir- ou justificar a mâxima do 
pragmatismo, devamos descobrir aquilo em que consiste, exata
mente, o bem légico; e, a partir daquilo que foi dito, parece que a 
fim de analisar a natureza do bem l6gico precisamos, primeiramen
te, ob ter apreensôes claras sobre a natureza do bem estético e, espe
cialmetite, do bem moral. 

132. Portante, incompetente coma o sou para tanto, vejo que 
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se me impàe a tarefa de definir aquilo que é esteticamen~ born
tarefa que tantos artistas filos6ficos tentaram realizar. A luz da 
doutiina das catègorias, eu diria que um objeto, para ser es
teticamente born, deve ter um sem-nUmero de partes de tal forma 
relacionadas umas corn as outras de modo a dar uma qualidade 
positiva, simples e imediata, à totalidade dessas partes; e tuda 
aquilo que o fizer é, nesta medida, esteticamente born, nâo im
portando quai passa sera qualidade particular do total. Se essa qua
lidade for tai que nos provoque nâuseas, que nos assuste, ou qu~ 
de qualquer outra modo nos perturbe ao ponta de tirar-nos do es
tado de ânimo para o gozo ~stético, da disposiçào de sim
plesmente contemplar a materializaçâo dessa qualidade - tal 
coma, par exemple, os Alpes afetaram as pessoas da antiguidade, 
quando o estado da civilizaçào era tai que uma impressào de grande 
poder era inseparavelmente à apreensào e ~ terror- neste caso, o 
objeto permanece, mesmo assim, esteticamente born, embora as 
pessoas de nossa condiçào sejam incapazes de uma tranqüila 
contemplaçào estética desse, mesmo objeto. 

Esta sugestào deve ser tomada por aquilo que ela vale, e 
atrevo-me a dizer que o que ela vale é muito pouco. Se estiver 
correta, segue-se que nào existe algo camo um mal estético 
positivo; e dada que por hem, nesta discussào, o que queremos 
dizer é simplesmente a ausência do mal. ou seja, a perfeiçào, nào 
haveni algo como um bem estético. Tuda o que pode havêr serào 
vârias qualidades estëticas; isto é, simples qualidades de. totalidades 
incapazes de corporificaçào completa que nas partes, qualidades 
estas que padern ser mais determinadas e fortes num casa do que 
no outra. Contudo, a prOpria reduçào da intensidade pode ser uma 
qualidade estética; na verdade, serd uma qualidade estética; e estou 
seriamente inclinado a duvidar que exista uma, distinçào qualquer 
entre melhor e pior em estética. Minha. opiniào é que hâ intimeras 
variedades de. qualidade estética, mas nenhum grau puro de 
excelência estética._ 

133. Mas, no momento em que um ideal estético é proposto 
coma um fim Ultimo da açào, nesse momento um imperative 
categôrico pronuncia-se a favor ou contra ete. Kant. camo sabem, 
propëe-se a adrilitir que o imperative categOrico permanece 
incontestado - um pronunciamento eterno. Sua posiçào é.._ 
atualmente, extremamente mal acolhida, e nào sem razào. Mesmo 
assim. nào tenho em muita consideraçào a IOgica das tentativas 
comuns para refutar a tese de Kant. A questào toda reside em saber 
se esse imperative categôrico estâ ou nào além de toda controle. Se 
esta. voz da consciência nào é apoiada par razôes ulteriores, nào 
seria simplesmente um bramido irracional insistente, o piar de uma. 
coruja que podemos pôr de lado. se o pudermos fazer? Por que 
d..everfamos prestar mais atençào a essa voz,do que ao ladrar·de um 
viralatas? Se nào podemos pôr de fado a consciência. todas as 
homilias e mâximas morais sào absolutamente inûteis. Mas se ela 
puder ser posta de lado, num certo sentido ela nào esta além de um 
controle. Deixa-nos livres para nos controlarmos a nOs mesmos. 
Desta forma, parece~me que toda objetivo que puder ser perseguido 
de modo consistente coloca-se, tào !ogo é adotado de uma forma 
decidida. além de toda critica possivel. a nào ser a critica. de todo 
impertinente, dos estranhos. Um objetivo que nào pode. ser adotado 
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e perseguido de forma consistente é um mau objetivo. Nâo pode ser 
chamado propriamente, de forma alguma. de fim Ultimo. 0 iinîco 
mal moral é mio ter um objetivo ûltimo. 

l 34: Em vista disso, o problema da ética é- determmar quai 
fim é passive!. Poder·se-ia supor, irrefletidamente, que uma ciëncia 
especia/ poderia ajud~r nesta tarefa de determinaçâo. Mas essa 
opiniào estaria baseada na concepçào errônea da natureza de um 
fim absoluto, que é aquele que seria perseguido em todas as 
circunstâncias possiveis- isto é, mesmo que os fatos contingentes 
determinados pelas ciëncias especiais fossem inteiramente diferentes 
daquilo que sào. Tampouco, por outra lado, deve a definiçâo de um 
ta1 fim ser reduzida a um mero formalismà. 

135. È Obvia a importância dessa questào para o prag· 
mâtismo. Pois se o significado de um simbolo consiste em co
mo poderia levar-nos a agir, é evidente que este ··camo .. nào pode 
referir-se à descriçâo dos movimentos mecânicos que o simbolo 
podena causar, mas deve ser entendido coma referente a uma 
descriÇ<io da açào camo tenda este ou aquele objetivo. A fim de 
compreender o pragmatismo, portanto, o bastante para submetê-lo 
a uma critica inteligente, cabe-nos indagar o qtie pode ser um fim 
ûltimo, capaz de ser perseguido no curso indefinidamente 
prolongado de uma açao. 

1 36. A deduçâo desse ponto é algo intrincada, em virtude do 
nUmero de pontos que é precisa. levar em consideraçào; e. 
naturalmente. nào posso descer a detalhes. A fim de que o objetivo 
pudesse ser imutavel sob todas as circunstâncias, sem o que nào 
Seri um fim ûltimo. é necessârio que ele esteja em concordância 
corn o livre desenvolvimento da qualidade estética do prOprio 
agente. Ao mesmo tempo, é necessârio que, ao final, nào tenda a 
ser perturbado pelas reaçôes sobre o agente provenientes desse 
mundo exterior pressuposto na prôpria idéia de açào. É evidente 
que as duas condiçôes podem ser preenchidas de imediato jipenas 
se acontecer de a qualidade estética, em direçào à quai tende o livre 
desenvolvimento do agente, e a da açào Ultima da experiência sobre 
o agente, forem partes de uma estética total. 0 fato de isto ser ou 
nào realmente assim constitui uma questâo metafisica cuja resposta 
nào entra no escopo da Ciência Normativa. Se nào for assim, o fim 
é essencialmente inatingive/. Mas, assim como no jogo do uic;te, 
quando faltam jogar apenas très vazas, a regra é pressupor que as 
cartas estào distribuidas de tal modo que a vaza impar passa ser 
feita. da mesma forma a regra da ética seri a de aderir ao fim 
absolu ta possivel. e esperar que ele resulte atingivel. Entrementes, é 
reconfortante saber que toda experiência é favonivel a essa 
pressuposiÇ<io. 

3. 0 BEM DA Lé>GICA 

137. 0 campo estâ, agora.limpo para a anâlise do hem 16gico, 
ou do hem da representaçào. Hâ uma variedade especial do hem 
.estético que pode pertencer a um representâmen, a saber, a 
.expressividade. Hâ também um hem moral especial das represen
taçôes, a saber, a veracidade. Mas, além deste, hâ um modo pecu
liar de hem que é o 16gico. 0 que ternas a investigar é aquilo em 
que este modo consiste. 
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138. 0 modo de ser·de um representâmen étal que é capaz de 
repetiçào. Considere-se. por exemplo. um provérbio qualquer. ''As 
mas relaçôes corromp~m as boas maneiras". Toda vez que isto é 
escrito ou,falado em inglês, grego, ou qualquer outra lingua. e toda 
vez que se pen~ nesse provérbio, ele é sempre um e. o meS}llO 
representâmen. E o mesmo num diagrama ou num quadro."'E o 
mesmo corn um signa fisico ou sintoma. Se duas ventoinhas sào 
signas diferentes. elas o sào apenas na rnedida em que se referem a 
partes diferentes do ar. U rn representâmen que s6 tivesse uma 
Unica corporificaçâo, incapaz de repetiçâo, nâo seria um re
presentâmen, mas uma parte do prOprio fato representado. Este 
cani.ter repetitério do representâmen envolve. como conseqüência, 
o fato de que é essencial, para um representâmen, que ele contribua. 
para a determinaçâo de um outra representâmen diferente dele 
mésmo. Pois, em que sentido seri3. verdadeiro que um repre
sentâmen fosse repetido se ele nào fosse capaz de determinar al· 
guns representantes diferentes? .. As mâs relaçàes corrompem as 
boas maneiras" e oJ>(Ieipouaw ij811 XPila8' bpù..liu Kaxaisào um e 
o mesmo representâmen. Entretanto, eles o sào apenas na medida 
em que sào representados camo sendo assim. E é uma coisa dizer 
que "As mâs relaçôes corrompem as boas maneiras" e coisa bem 
diferente dizer gue "As mas relaçôes corrompem as boas maneiras" 
e </>Oeipouaw ij811 XPila8' b}l!ÀUU KW< aL sào duas expressôes do 
mesmo provérbio. Assim. todo representâmen deve ser capaz de 
contribuir para.a determinaçào de um representâmen diferente dele 
mesmo. Toda conclusào derivada de premissas é um exemple disso; 
e o que seria um representàmen que nào fosse capaz de contribuir 
para uma conclusào ulterior qualquer? Denomino um re
presentâmen que é determinado por outra representâmen de in
terpreta me deste Ultimo Todo representâmen esta relacionado 
ou é capaz de ser relacionado corn uma coisa reagente, seu objeto, e 
todo representâmen concretiza, em algum sentido, alguma 
qualidade, que pode ser chamada de sua significaçào, que é aquilo 
que, no caso de um substantiva comum. J.S. Mill chama de sua 
i;onotaçâo, uma expressào particularmente questiomivela. 

139. Um represen~men (enquanto simbolo) pode ser um 
re ma, uma proposiçâo ou urn argumento, Um argumento é um 
representâmen que ·mostra separadamente quai é o interpretante 
que ele pretende determinar. Uma proposiçào é um representâmen 
que ·nào é um argumenta, mas que. indica separadamente quai 
objeto pretende representar. Um rema é uma representaçào simples 
sem essas partes separadas. 

140. 0 bem estético. ou a expressividade. pode ser possuido. 
e num certo grau deve ser possuido, por qualquer tipo de 
representàmen - rema, proposiçào ou argumenta. 

141. 0 bem moral, ou veracidade, pode ser possuido por uma 
proposiçâo ou por um argumenta, mas nào pode ser possuido por 
um re ma. U m juizo mental ou inferência deve possuir algum grau 
de veracidade. 

142. Quanta ao bem IOgico. ou l'erdade. os enunciados a. 
respeito nos livras sào falhos; e é da mais alta importância, para 
nossa investigaçào. que sejam corrigidos. Os livras distinguem 

a Ver 2.317. 2.393 
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entre a verdade ldgica, que alguns acertadamente res
tringem a argumentas que nào prometem nada além do que rea
lizam, e verdade materia/, que pertence às proposiçôes. sendo 
aquilo que a veracidade objetiva ser; e esta é concebida camo sendo 
um grau mais elevado de verdade do que a mera verdade tOgica. Eu 
CQrrigiria esta concepçào do seguin te modo: Em primeiro lugar. todo 
nosso conhecimento baseia-se em juizos perceptives. Estes sào 
necessariamente veridicos oum grau maior ou menor conforme o 
esforço feito, mas nào hâ significado em dizer-se que tëm outra 
verdade que nào a veracidade, porquanto um juizo perceptive 
nunca pacte ser repetido. No m<iximo podemos dizer de um 
juizo perceptivo, que seu relacionamento corn outras juizos 
perceptives, é de modo a permitir uma teoria simples dos fatos. 
Assim, "passa julgar que estou venda uma superficie limpa e 
brnnca. Mas. no momento seguinte posso indagar se a superficie 
estava realmente Jimpa, e posso tornar a olhar para ela deum modo 
mais atento~ Se este segundo juizo mais veridico ainda aflrma que 
estou venda uma superficie limpa. a teoria dos fatos sera mais 
simples do que se, numa segunda observaçào, repara que a 
superficie esta suja. Todavia. mesmo neste Ultimo casa, nào tenho o 
direito de dizer que minha primeira percepçào foi a de uma 
superficie. suja. Nào tenho. de forma alguma. nenhum testemunho a 
respeito disso a nào ser meu juizo perceptive, e embora esse. fosse 
descuidado e nào contivesse um alto grau de veracidade, mesrno 
assim tenho de aceitar a ùnica evidëncia de que. disponho. 
Considere~se, agora. qualquer outra juizo que eu passa fazer. lsto é 
uma conclusào de inferëncias ulteriormente baseada em juizos 
perceptives, e uma vez que estes sào inquestion<iveis. toda a 
verdade que meu juizo pode ter. deve consistir na correçào 16gica 
daquelas inferëncias. Passa colocar essa questào de um outra 
modo. Dizer que uma_ proposiçào é falsa nào é veridico. a ffienos 
que o elocutor tenha descoberto que ela é falsa. Limitando-nos. 
portanto. às proposiçôes veridicas, dizer que uma proposiçào é falsa 
e que se desco..briu que ela é falsa sào declaraçôes equivalentes, no 
sentido em que sào ambas. necessariamente. ou verdadeiras ou 
falsas. Por conseguinte, dizer que uma proposiçào ta/vez seja falsa 
é o mesmo que dizer que tall•ez se descobrini que. ela é falsa. 
Donde. negar uma destas é negar a outra .. Dizer que uma 
proposiçào é certamente verdadeira significa apenas que nunca se 
pode descobrir que ela é falsa ou, em outras palavras. que ela 
derivou de juizos perceptives veridicos através de argumentas 
logicamente corretos. Par conseguinte, a ùnica diferença entre 
verdade material e correçào IOgica de argumentaçào é que a û/iima 
refere-se a uma Jinha singular de argumenta e a prime ira a todos os 
argumentas que poderia ter uma dada proposiçào ou sua negaçào 
camo conclusào deles. 

Permitam-me dizer-lhes que este raciocinio necessita ser 
examinado através da mais severa e minuciosa critica IOgica. porque 
o pragmatisme dele depende em grande parte. 

143. Parece, assim. que o bem IOgico é simplesmente a 
excelência do argumento - corn seu bem negative, o mais 
fondamental. sendo seu peso e soUdez, o fato de ter ele realmente a 
força que pretende ter e o fato de ser grande essa força, enquanto 
que seu bem quantitative consiste no grau em que faz avançar 
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nosso conhecimento. Neste caso, no que consiste a solidez do 
argumenta? 

144. A fim de responder a essa questào 6 necessano 
reconhecer três tipos radicalmente diferentes de argumentas que. 
assinalei em 1867ae que haviam sido reconhecidos pelas Iôgico~ do 
s6culo XVIII. embora esses lôgicos. de modo bastante desculpavel. 
deixassem de reconhecer o carâter inferencial--Qe ~rn:deles. De fa~o. 
suponho que os trës tipos foram dados por kris.toteles no Pnor 
Ana(vtics, embora a infeliz ilegibilidade de uma Unica palavra em 
seu manuscrita, e sua substituiçào por uma palavra errada realizada 
por seu primeiro editor. o imbecil ApeUicon. tenha alterado par 
completa o sentido do capitula sobre a. Abduçào.b De qualquer 
forma. mesmo que minhas conjecturas estejam erradas, ~ o texto 
deva permanecer tai como esta, ainda Arist6teles, nesse capitu
la sobre a AbduÇ<io, estava, mesmo nesse caso, evidentemente 
tateando a procura desse modo de inferëncia que eu chamo par um 
nome que, de outra forma, seria de todo imitil: Abduçâo - - uma 
palavra que sô e empregada na 16gica para traduzir a àrca-yc..rrh 
daquele capîtulo. 

145. Estes très tipos de racîocinio sào a Abduçào, Induçào e 
Deduçào. A Deduçào é o Unico raciocinio necessârio. É o raciocinio 
da matemâtica. Parte de uma hipôtese, cuja verdade ou falsidade 
nada tem a ver corn o raciocinio; e. naturalmente, suas conclusôes 
sâo igualmente ideais. 0 usa camu rn da doutrina das probabilidades 
consiste num raciocinio matemâtico, embora seja um raciocinio 
referente às probabilidades. A lnduçào é a verificaçào experimental 
de uma teoria. Sua justificativa estâ em que, embora a conclusào da 
investigaçâo num estigio qualquer passa ser mais ou menas er
rônea, mesmo assim a aplicaçào ulterior do mesmo método deve 
corrigir o erra. A Unica coisa que a. induçâo realiza é a de
terminaçào do valor de uma quantidade. Parte de uma teoria e 
avalia o grau de concordância dessa teoria corn o fato. Nunca pade 
dar origem a uma îdéia, seja quai for. Tampouco o pode a deduçâo. 
Todas as idéias da ciëncia a ela advém através da Abduçào. A 
Abduçào consiste em estudar os fatos e projetar uma teoria para 
explicâ-los. A ûnica justificativa que ela tem é que se devemas 
chegar a uma compreensao das coisas algum dia, issa sé se obterâ 
por esse modo. 

146. Corn referëncia às relaçàes destes très modos de 
inferência corn as categorias e no tocante a certos outras detalhes, 
confessa que minhas opiniôes têm oscilado. Estes pontas sâo de 
uma natureza tai que apenas os estudiasas mais interessados 
naquiJo que escrevi natariam as discrepâncias. U rn tai estudioso 
poderia inferir que me, permiti certas expressôes sem considerâ-las 
devidamente; mas. de fato. nunca\ em qualquer escrito de cunha 
filas6fico - corn exceçào de algumas contribuiçôes anônimas para 
os jornais - enunciei algo que nào estivesse baseado pelo menas 
numa meîa dtizia de tentativas. no papel, de submeter a questào 
toda a um exame bas tante minuciaso e critico, tenta ti vas estas feitas 
independentemente uma das outras. a intervalos de muitos meses, 
mas que sào subseqüentemente comparadas sob um àngulo 

a. V. 2, livro III. Cap. 2, parte Ill. Col/ected Papcrs 
b. Cap. 25. livro III 
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cuidadosamente critico, e que se baseiam em pela menas dois 
resumas do estado dessa questào que cobrem toda a Jiteratura a 
respeito, tanta quanta me é ela conhecida, sendo que essa 
observaçào critica e realizada sob .a mais estrita forma 16gica e é 
levada às ûltimas conseqüências, eliminando todas as falhas que fui 
capaz de discernir cam grande esforço; os dois resumas citados sào 
feitos num intervalo de um ana ou mais e sào realizados tào 
independentemente quanta possivel, embora sejam a seguir 
minuciosamente comparados, emendados e reduzidos a um s6. 
Minhas hesitaçôes, assim, n:io. se devem nunca à pressa. Elas 
padern indicar burrice. Mas, passa dizer que, pela menas, provam 
uma qualidade que depëe a meu favor. Ou seja, longe de ficar 
apegado a opiniôes camo :sendo minhas, sempre dei mestras de 
uma desconfiança incisiva de qualquer opiniào que eu tenha 
advogado. Isto talvez devesse dar um certo peso adicional àquelas 
opiniôès a respeito das quais nunca manifestei dtividas -· embora 
eu nào precise dizer que é profundamente ilôgica e nào-cientifica a 
idéia de atribuir às opiniôes, em filosotia ou na ciência, qualquer 
peso de autoridade. Entre essas opiniôes que eu mantive cons
tantemente esti. a de que, enquanto que o raciocinio Abdutivo e o 
Indutivo sào inteiramente irredutiveis, quer um ao ... outra ou em 
relaçào à Deduçâo, ou a Deduçào é irredutivel em relaçào a 
quaisquer deles, mesme assim a tinica ralionale destes métodos é 
essencialmente Dedutiva ou Necessciria. Se, entào, pudermos 
enunciar aquilo em que consiste a validade do raciocinio Dedutivo, 
!,eremos definido a base do bem lôgico de qualquer tipo. 

147. Toda raciocinio necessario, quer seja born ou mau, é da 
natureza do raciocinio matemitico. Os filôsofos gostam de 
vangloriar-se do carâter puramente conceitual de seu raciocinio. 
Quanta mais conceitual for, mais se aproximarâ da verborragta. 
Nào estou dizendo issa a partir de um preconceita. Minhas anatises 
do raciocinio ultrapassam em eficlicia tuda o que jâ apareceu em 
tipo impresso, quer em palavras' ou em simbolos - tudo aquilo 
que DeMorgan, Dedekind, Schrëider, Peano, Russell e outras jâ 
flzeram - e isto num tai grau que se poderia falar na diferença 
existentè entre um esboço a lipis de uma cena .. e uma fotografm 
dessa mesma cena. Dizer que eu analiso a passagem das premissas à 
conclusào de um silogismo em Barbara para sete ou oito passos 
inferenciais distintos é dar apenas uma idéia bas tante inadequada da 
perfeiçào de minhas . anilises. • Que se apresente · uma pessoa 
responsivel que garanta ir até o fim da questà.o e examirui-la· ponta 
par ponta, e ela recebeni o manuscrita correspondente. 

148. É corn base em tais anâlises que declara que todo 
caciocinio necessârio, mesmo que seja a mais simples verborragia 

· dos teôlogos, tanto quanta passa haver uma aparência de 
necessidade nesse raciocinio, é. raciocinio matemâtico. Ora, o 
raciocinio matemâtico é diagramâtico: lsta é verdadeiro tante da 
âlgebra quanta da geometria. Mas, a fim de discernir os traças do 
raciocinio diagramâtico, é necessârio começar cotp exemptas que 
nào sào muita simples. Em cases simples, os traças essenciais estào 
de tai forma obliterados que sô Padern ser ·distinguidos quanda se 
sabe aquilo que se procura. Mas, começando cam exemplos 

a. Ver 4:571. 
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adequados e dai partindo-se para outras, descobre-~e que o prOprio 
diagrama. em sua individualidade, nào é aquilo corn que se 
preocupa o raciocinio. Darei um exemplo que se recomenda apena~ 
pela fato de sua apreciaçào requerer apenas um breve momento. 
Uma linha termina num ponto comum de uma outra linha. 
formando-se dois ângulos. A soma desses ângulos, é igual à soma 
de dois ângulos retos como provou Legendre. traçando uma 
perpendicular à segunda lin ha no piano das duas e atra vés do ponta 
de intersecçâo. Esta perpendicular deve estar num ângulo ou no 
outro. Supèe-se que o aluno 1•è isto. Elc sé o vê num ca-;o especial. 
mas a suposiçào é de que ele perceba que is~o sera assim em 
qualquer outra caso. 0 I6gico mais cuidadoso pode demonstrar que 
a perpendicular deve cair num ângulo ou no outra; mas esta 
demonstraçâo consistira apena-; na substituiçào. por um diagrama 
diferente, da figura da Legendre. Mas em qualquer dos casas. quer 
seja no nova diagrama ou num outra qualquer. e. de modo mais 
freqüente, na passagem de um diagrama para o outro, admite-se 
que o intérprete da argumentaçào verd algo. algo que apresentarâ 
esta pequena dilïculdade para a teoria da visào: o ·fato de ser de uma 
natureza gera/. 

149. Os dbcipulos do Sr. ~1 ill dirào que isto pro va que o 
raciocinio geométrico é indutivo. Nào quero falar em termos 
depreciatives do modo de Mill tratar o Pow; Asiuorum3 porque e~sa 
abordagem penetra mais fundo na JOgica do assunta do que 
qualquer outra jâ o fez. S9 que nffo chega a ir ao fundo do 
problema. Quanto ao fato de tais percepçOes gerais serem indutivas, 
cu poderia tratar da questào a partir deum ponta de vista técnico e 
dcmonstrar que os caracteres essenciais da induçào se acham 
am .. entes. Contudo. além da extcnsào intcrmimivel. um tai modo de 
abordar o assunta dificlimcntc seria esclarecedor. Serà melhor 
observar que a "uniformidadc da naturcia" nào esui em queslào. e 
que nào hâ maneira de aplicar esse principio na sustentaçâo do 
raciocinio matemâtico que nâo me habilite a citar um caso 
precisamente anâlogo em todos os particulares essenciais, exceto 
que sera uma falâcia que nenhum bom matemâtico poderia 
menosprezar. Se os senhores admitirem o principio de que a lôgica 
se detém onde se deiém o autocontrole, ver-se-ào obrigados a 
admitir que um/alo perceplivo. uma origem 16gica, pode envolver 
generalidade. Isto pode ser demonstrado em relaçâo à generalidade 
ordimiria. Mas se os senhores jâ se convenceram de que a 
continuidade é generalidade. sera um tanta mais facil mostrar que 
um fato perceptivo pode envolver continuidade do que pode 
envolver uma generalidade nâo-relativa. 
-. 150. Se os scnhores objctarem que nào pode haver uma 
consciência imediata da generalidade. concordo. Se acrescentarem 
que nào se pode ter uma experiência direta do gerai. também estou 
de acordo. A generalidade. a Terceiridade. precipita-se sobre nOs 
em nossos prOprios juizos pcrccptivos. e todo mciocinio. na medida 
em que depende do raciocinio necessârio. iMo é. do raciocinio 
matemâtico. gira. a todo instante. ao redor da percepçào da 
generalidade e da continuidade. 

a. Ver sua Logic. livro Ill. Cap. 4, § 4. 





1. JU(ZOS PERCEPTIVOS E GENERALIDADE 

151. Ao final de minha Ultima conferência ressaltei que os 
juizos perceptives envolvem a generalida~de. 0 que é o gerai? A 
definiçào de Arist6teles é bastante boa. E quod aotum natum est 
praedicari de PJuribus;" "J..éyw oé Ka80ÀOU JlfV â éJr! 1TÀEWVWP 
rre</>urre Karrrropeiu8w., De Interp. 7. Quando a 16gica começou a 
ser estudada cam o esPirito cientifico d3; exatidào, reconheceu-se 
que todos os juizos otdimirios contêm um predicado e que esse pre
dicado é gerai. Parecia haver algum.as exceçôes, das quais as Unicas 
perceptiveis eram os juizos expositivos tais coma ''TUlio é Cicero". 
Mas a Lôgica das Relaçôes, agora, reduziu a 16gica à ordem, e per
cebe-se que uma proposiçâo pode ter um nUmero qualquer de sujei
tos mas s6 pode ter um predicado, que é invariavelmente geral. 
Uma proposiçào camo "TUlio é Cicero" predica a relaçâo gerai de 
identidade de Ttilio e Cicero. b Par conseguinte, esta clara agora 
que se houver um juizo perceptive, ou pr.:pposiçào diretamente ex
pressiva de e que resulla de uma qualidade de um percepto presen
te, ou imagem-sentido, esse juizo deve envolver a generalidade em 
seu predicado. 

152. Aquilo que nào é gerai é singular; e a singular é aquilo 
que reage. 0 ser de um singular pode consistir no ser de outras 
singulares que sào suas partes. Assim. céu e terra é um singular; e 
seu ser consiste no ser do céu e no ser da terra, cada um dos quais 
reage e é portante um singular que perfaz uma parte do céu e terra. 
Se eu ti vesse negado que toda juizo perceptive se refere. quanta a 
seu sujeito, a um singular, que eSse singular reage efetivamente 
sobre o espirito ao formar o juizo, reagindo efetivamente também 

a. cr. 2.367 
b. Cf. 2.440 
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sobre o espirito ao interpretar o juizo, eu teria dito um absurdo. 
Pois ~ualquer proposiçào que seja se refere, quanta a seu sujeito, a 
um smgular que reage efetivamente sobre o elocutor da proposiçào 
e que reage efetivamente sobre o intérprete da proposiçào. Todas as 
proposiçàes se relacionam corn o mesmo sempre reagente singular; 
a saber, cam a totalidade de todos os objetos. É verdade que 
quando o escritor <irabe nos diz que houve uma dama chamada 
Scherazade, ele nào quer ser entendido camo alguém que esta 
falando do munda das realidades externas, e hâ uma grande dose de 
ficçào naquilo que ete esta dizendo. Pois o ficticio é aquilo cujas 
caracteres dependem de quais sejam os caracteres que alguém 
atribui a esse ficticio; e a estéria é, naturalmente. mera criaçâo do 
pensamento do poeta. Nâo obstante, uma vez que imaginou 
Scherazade, dando-lhe um feitio jovem, belo, e dotado do dom de 
inventar estOrias, torna-se um falo real que ele a tenha assim 
imaginado. fato que nào pode destruir pretendendo ou pensando 
que a imaginou de forma diferente. 0 que ele quer que compreen
damos é aquilo que poderia ter expres.."io em prosa simples dizendo • 
.. lmaginei uma mulher, Scherazade é seu nome; é jovem. bela e 
uma incans<ivel contadora de estôria, e vou imaginar quais foram 
as est6rias que ela contou··. Esta teria sida uma expressào clara de 
um fato professa relacionado corn a soma total de realidades. 

1 SJ. Coma j<i disse antes. as proposiçôes tëm, normalmente, 
mais do que um sujeito; e quase toda proposiçào, se nào todas, têm 
um au mais sujeitos singulares, corn os quais algumas proposiçàes 
nào se relacionam. Estas sào as partes especiais do Universo de 
toda Verdade ao quai se refere,especialmente,aproposiçào dada. É 
uma caracteristica dos juizos perceptives o falo de cada um deles 
relacionar-se corn algum singular cam o quai nenhuma outra 
proposiçào se relaciona diretamente; mas, se este relacionamento 
existe, s6 existe através de um relacionamento corn aquele juizo 
perceptive. Quando expressamos em palavras uma proposiçào, 
deixamos inexpressos a maior parte de se us sujeitos singulares. pois 
as circunstâncias da enuncîaçào mostram. de modo suficie'nte, quai 
é o sujeito que se pretende indicar, e as palavras, devida à sua 
generalidade habituai. nào se adaptam bem à designaçào de 
singulares. 0 pro nome, que se pode definir co mo uma parte da fala 
destinada a preencher a funçào de indice, nunca é inteligivel se 
tornade em si mesmo. à parte das circunstâncias que cercaram sua 
elocuçào; e o nome. que se pode definir coma uma parte da fala 
posta em Jugar no pronome, é sempre passive! de constituir um 
equivocob. 

1 54. U rn sujeito nào precisa ser singular. Se nào o for, neste 
ca.\o quando a proposiçào é expressa na forma canônica usada pelas 
higicos, este sujeito apresentani uma ou outra dentre duas 
imperfeiçèesc. 

Par um .Jade, pode ser indesignativo, de forma a que a 
proposiçào signifique que um singular do universo poderia 
substiluir este sujeito ao mesmo tempo em que a verdade é 

a. Ver 448. 4.539. 
b. Cf. 2.287 
c. Cf. 2.324. 2.357. 
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preservada, ao mesmo tempo em que falha na desîgnaçào de quai é 
esse singular: camo ao dizermos .. Algum bezerro tem cinco patas." 

Ou, par outra Jado, o sujeito pode ser hipotelico, isto e, pode 
permitir qualquer singular, a ser substituido por ele, que preencha 
certas condiçèes, sem garantir que hâ um singular que preenche 
estas condiçôes: camo quando dizemos: .. Qualquer salamandra 
poderia viver no fogo" ou "Qualquer homem que fosse mais forte 
do que Sansào poderia fazer tuda que Sansào fez.'' 

U rn sujeito que mio tem nenhuma destas duas imperfeiçôes é 
um sujeito singular que se refere a uma coleçào singular existente 
em sua integralidade. 

155. Se uma proposiç3.o tem dois ou mais sujeitos, um dos 
quais é indesignativo e o outra hipotético, neste., casa faz d;iferença 
saber quai é a ordem em que se afirma ser possivel a substituiçào 
par singulares. Par exemple, é uma coisa afirmar que ''Qualquer 
cat61ico que passa haver venera alguma mulher ou outra" e coisa 
bem difereilte afirmar que "Hâ alguma mulher que qualque~: 
cat6Jico venera." Se o prime ira sujeito gerai é indesignado, a 
proposiçào diz·se particular. Se o primeiro sujeito gerai é 
hipotético, a proposiçào diz-se universal a. 

Uma proposiçào particular afirma a existência de algo corn 
uma dada descriçào. Uma proposiçào universal simplesmente 
afirma a mio-existência de qualquer coisa de uma dada descriçào. 

156. Portante, se eu ti vesse afirmado que um juizo perceptive 
poderia- ser uma proposiçào universa:, teria caido em grosseiro 
absurdo. Pois reaçào é existência e o juizo perceptive é o produto 
cognitive de uma reaçào. 

Mas, assim co mo da proposiçào particular "hi aigu ma mulher 
que qualquer cat6lico que se passa encontrar venerani" podemos 
inferir, corn segurança, a proposiçào universal "qualquer cat61ico 
que se passa encontrar venerani alguma mulher ou outra", da 
mesma forma se um juizo perceptive envolve quaisquer elementos 
gerais, come certamente o faz, a presunçào é que uma proposiçào 
universal pode ser dele necessariamente deduzida. 

157. Ao dizer que juizos perceptives envolvem elementos 
gerais eu, naturalmente, nunca pretendi dar a entender que estivesse 
enunciando uma proposiçào em psicologia. Pois meus principios 
proibem·me, de modo absolu ta, de fazer o mener uso que seja de 
psicologia em. !Ogica., Es tou inteiramente cingido aas fatos 
inquestionâveis da experiência cotidiana, junto corn o que deles se 
pode deduzir. Tuda o que posso entender por juizo perceptive é um 
juizo imposte em termes absolutos à minha aceitaçào, e isto através 
deum processo que sou completamente incapaz de controlar e, por 
conseguinte, incapaz de criticar. Tampouco posso pretender uma 
certeza absoluta a respeito de qualquer assunta de fato. Se, corn o 
exame mais minucioso de que sou capaz, um juizo parece ter os 
caracteres que descrevi, devo reconhecê-lo camo estando entre os 
juizos perceptives até uma opiniào ulterior em contrario. Ora, seja 
o juizo de que um eventa C parece ser subseqùente e um outra 
eventa A. Par certo, posso ter inferido isto, porque talvez tenha 

a. Cf. 3.532 
b. Ver 3.532, onde o acima exposto é interpretado coma sendo um caso de su· 

balternaçao. 
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observado que C era subseqüente a um terceira eventa B que era 
subseqüente, ele prOprio, a. A. Mas, neste casa, estas premissas sào 
juizos da mesma descriçào. Nào parece possivel que eu passa ter 
realizado uma série infinita de atos de critica. cada um dos quais 
deve exigir um esforço distinto. 0 casa é bem diferente do ·de 
Aquiles e a tartaruga porque Aquiles nào precisa fazer uma série 
infinita de esforços dis tintas. Parece, portante, que eu devo ter feito 
algum juizo de que um eventa parecia ser subseqüente a um outra 
sem que esse juizo tenha sida inferido de qualquer premissa, i.e., 
sem qualquer açào de raciocinio contro/ada e criticada. Se assim 
for, trata-sè de um juizo perceptive no Unico sentido que o 16gico 
pode reconhecer. Mas, dessa proposiçào de que um eventa, Z, é 
subseqüente a um outra eventa, J, posso deduzir de imediato, 
através do raciocinio necessârio, uma proposiçào universal. A 
saber, a definiçào da relaçâo de subseqüência aparente é hem 
conhecida, ou, pela menas, suficientemente conhecida para nossos 
prop6sitos. Z parecerâ ser subseqüente a Y e se somente se Z 
parecer estar numa relaçâo peculiar, R, corn Y, tai que nada passa 
estar na relaçâo R corn ele mesmo, e se, mais ainda, um eventa 
qualquer, X, corn o quai Y estâ na relaçâo R, cam esse mesmo X, 
Z tambem esti numa relaçâo Ra. Estando isto implicito no 
significado de subseqüência, em relaçâo ao CJ,_Ual nâo hâ margem 
para dUvida, segue~se facilmente que tuda o que for subseqüente a 
C é subseqüente a qualquer coisa, A, a que C é subseqüente - o 
que é uma proposiçâo universal. 

Dessa..forma, minha. asserçâo ao final da Ultima conferência 
parece assim justificar-se amplamente. A Terceiridade se derrama_ 
sobre n6s através de todos os caminhos dos sentidos. 

2. 0 PLANO E OS ESTÂGJOS DO RACIOCiNIO 
158. Podemos agora, proveitosamente, perguntarmo~nos o 

que é o hem 16gico. Vimos que qualquer tipo de hem consiste na 
adaptaçâo de seu sujeito ao seu fim. Pode-se assentar isto camo 
sendo um truismo. Na verdade, é um pouco mais do que issa, 
emba ra as circunstâncias possam ter impedido uma apreensâo clara 
dessa questâo. 

Se os senhores chamarem isto de utilitarismo, nâo me 
envergonharei do titulo. Pois nâo conheço outra sistema filoséfico 
que tenha trazido tanta hem para o munda quanta esse mesmo 
utilitarisme. Bentham pode ser um 16gico superficial; mas as 
verdades que ele divisou foram distinguidas de um modo bastante 
nobre. Quanta ao utilitirio vulgar, seu erra nâo esta no fato de 
insistir demasiado na questào referente ao que constituiria o hem 
disto ou daquilo. Pela contrârio, seu erra est:.i em insistir apenas 
pela metade nessa questào ou, antes, no fato de, na verdade, nunca 
levantar a questào,de modo algum. Ele simplesmente repousa em 
seus desejos presentes camo se o desejo estivesse além de toda dia
lética. Talvez queira ir para o céu. Mas se esquece de indag~r que 
hem traria sua ida para o céu. Seria feliz ali, ete acha. Mas issa é 
uma meta palavra. Nào é uma resposta real à questào, 

159. Nossa pergunta é: Quai é a utilidade do pensar? Jâ res
saltamos que apenas o argumenta é que é o sujeito prim8.rio e 

a cr. 3.562 
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direto do bem edo mal em 16gica. Portante. ternas de indagar quai 
seja o fim da argumentaçâo, aquilo a que ela, ao final, conduz. 

t 60. Os alemâes, cuja tendência é ver todas as coisas de um 
modo subjetivo e também exagerar o elemento da Primeiridade, 
sustentam que o objeto é, simplesmente, a satisfaçâo de nosso Sen
timento 16gico, e sustentam também que o bem do raciocinio 
consiste a penas nessa satisfaçào estética3

• lsto poderia ser assim se 
fôssemos deuses e nâo estivéssemos sujeitos à força da experiência. 

Ora. se a força da experiência fosse mera compulsâo cega. e se 
fôssemos estranhos absolutos no munda. entào. mais uma vez. 
poderiamos pensar apenas para aprazer a nOs mesmos; porque, 
neste casa, nunca poderiamos fazer corn que nessos pensamentos se 
conformassem a essa mera Secundidade. 

Mas a verdade é que hâ uma Terceiridade na experiência, um 
elemento da Racionalidade, em relaçào ao quai podemos exercitar 
nessa pr6pria razào a fim de que ela se lhe adeqüe cada vez mais. 
Se nào fosse este o casa, nào poderia existir algo camo um bem ou 
um mal IOgicos; e. portante, nào precisariamos esperar até ser 
provado que hâ uma razào operativa na experiência, da quai nossa 
pré pria razào pode aproximar-se b. Deveriamos, ao mesmo tempo. 
esperar que isto assim seja, porquanto nessa esperança reside a 
Unica possibilidade de toda conhecimento. 

161 .. 0 raciocinio divide-se em três tipos, Deduçào, Induçào e 
Abduçàoc. Na deduçào, ou raciocinio necessârio. partîmes de um 
estado de coisas hipotético que definimos sob certos aspectas 
abstratos. Entre os caracteres aas quais nào prestamos nenhuma 
atençào neste modo de argumenta esti o seguinte: se a hip6tese de 
nossas premissas adequa-se ou nào, mais ou menas, ao estado de 
coisas no munda externo. Consideramos este estado de coisas 
hipotético e somas levados a conctuir qae, nào importa coma ete 
passa estar corn o universo sob outras aspectas, onde quer que e 
quando quer que a hip6tese passa realizar-se, alguma outra coisa 
nào explicitamente suposta nessa hip6tese seni. invariavelmente 
verdadeira. Nossa inferència é vâlida se a penas se hou ver real mente 
uma tai relaçào entre o estado de coisas suposto nas premissas e o 
estado de coisas enunciado na conclusào. 0 fato de isto ser ou nào 
realmente assim é uma questào de realidade, e nada tem a ver corn 
o modo pela qua! estamos inclinados a pensar. Se uma dada pessoa 
é incapaz de ver a conexào, mesmo assim o argumenta é v<ilido, 
desde que essa relaçào de fatos reais realmente subsista, Se toda a 
raça humana fosse incapaz de ver a conexào, mesme assim o 
argumenta seria s61ido, embora nào fosse humanamente clara. 
Vejamos, em termos precisas, coma é que nos asseguramos quanta 
à. realidade da conexào. Aqui, coma em toda a 16gica, o estudo dos 
relatives tem prestado os maiores serviços. Os silogismos simples, 
que sào os Unicos a serem considerados pelas antigos e inexatos 
IOgicos, sào formas tào rudimentares que é praticamente impossivel 
neles discernir os traças essenciais da inferência dedutiva antes de 
nossa atençào voltar-se para esses traças nas formas mais elevadas 
da deduçào. 

a. Ver 2.152. 
b. cr. 2.654 
c. Cf. 2.100; 2.266; 2.649 
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1 62. Toda raciocinio necessano, sem exceçâo, é dia
gramâticoa. lsto, é, construimos um icone de nosso estado de 
coisas hipotéuco e passamos a observà·lo. Esta observaçào leva-nos 
a suspeitar que algo é verdadeiro, algo que podemos ou nào ser 
capazes de formular corn precisào, e passamos a indagar se é ou 
nào verdadeiro. Para realizar-se este objetivo é necessârio formar 
um piano de investigaçào e esta é a parte mais dificiJ de toda a 
operaçào. Nào a penas ternas de selecionar os traças do diagrama ao 
quai ser.i pertinente prestar atençào, camo também é da maior 
importância voltar mais de uma vez a certos traças. Casa contnirio, 
embora nossas conclusôes possam estar corretas, nào serào as 
conclusôes particulares que estamos visando. A habilidade maior. 
porém. consiste na introduçào de abstraçties adequadas. Corn isto 
quero dizer uma tai transformaçào de nossos dïagramas de modo a 
que caracteres de um diagrama possam aparecer em outra diagrama 
coma sendo coisas. Um exemplo conhecido surge li, nas amilises, 
onde tratamos das operaçôes como sendo elas mesmas o sujeito das 
operaçôes. Permitam-me dizer que o estudo dessa operaçào de 
planejar uma demonstraçào matem<itica constituiria um piano para 
toda uma vidab. InUmeras rnâxirnas esparâdicas existem entre os 
matemâticos, e rnuitos livras de valor têm sido escritos sobre a 
assunta, mas nada que seja amplo e magistral. Corn a maderna 
matem<itica reformada e corn meus prôprios e outras resultados 
!Ogicos por base, uma tai teoria do piano da demanstraçào nào é 
mais uma tarefa sobre-humana. 

163. Tenda assim determinado o piano do raciodnio, 
passamos ao prôprio raciocinio. e este. como afirmei. pode Ser 
reduzido a três tipos de passosc. 0 primeiro consiste na ligaçào 
(cOpula) de proposiçôes separadas de modo a formarem uma 
proposiçào composta. 0 segundo consiste ern omitir algo de uma 
proposiçào sem que. haja uma possibilidade de nela introduzir um 
erro. 0 terceira consiste em inserir algo em uma proposiçào sem 
corn isso introduzir um erro. 

t 64. Os senhores padern ver exatamente no que consiste estes 
passos elementares da inferência no Dictionary de Baldwin sob o 
t6pico Lôgica Simbôlica d:Pode-se considerar o que segue co mo um 
espécime do que sejam tais passos: 

A e um cavala baio. 
Portanto, A é um cavala. 

Se alguém se perguntar como ê que se sabe que isto é certo, 
provavelmente esse alguêm responder<i que se imagina um cavala 
baio e que, contemplando-se essa imagem, vê·se que é urn cavala. 
Mas isso sô se aplica à imagem singular. Quai o tarnanha do cavala 
reprcsentado pJr esta irnagern'! Essa imagem seria a rnesma se a 
cavala fosse de tamanho diferente? Quai a idade do cavala 
representado? Seu rabo esta va cartado? Seria a mesma sep cavala 
tivesse tapa-olhos, e se fosse tem o senhor certeza de que seria a 

a. Ver v. 4. livra Il. ,Collecled Papers. para um csludo detalhado dos diagrn-
mas 

b. Ver 3.363: 3.559; 4.233. 
c. Ver 579: 2.442: 4.505: 4.565 
d. Ver v. 4, Jivro Il. Cap. 2., Collecled Papers 
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mesma se o cavala estivesse corn uma das muitas doenças que 
afligem os cavalas? Ternas certeza absoluta de que nenhuma desta~ 
circunstâncias pod.eria afetar a questào, par pouce que fosse. E 
muito f<icii formular razôes às dezenas: mas a dificuldade é que elas 
sào bem menas evidentes do que a inferência original~ Nào vejo 
coma pode o Iôgico dizer outra coisa senào que percebe que, 
quando uma proposiçào copulativa é dada, camo "A é um cavala e 
A é da cor baia" qualquer membre da cépula pode ser omitido sem 
que issa mude a proposiçào de verdadeira para falsa. Num sentido 
psicoiOgico, estou propenso a aceitar a palavra do psic61ogo se ele 
disser que uma tai verdade gerai nào pode ser percebida. Mas, o 
que, de melhor podemos fazer na légica? 

165. Alguém pode responder que a proposiçào copulativa 
contém a conjunçào "e" ou algo equivalente; e que o siguificado 
deste "e" é que toda a cOpula é verdadeira se e apenas se cada um 
de seus membros for singularmente verdadeiro, de tai forma que 
esta implicito no prOprio significado da proposiçào copulativa que. 
qualquer membre pode ser posta de lado. 

Concorda corn isto _plena}llente. Mas, afinal de contas, a que 
significa dizer tai coisa? E uma outra forma de dizer que 
aquilo que chamamÔs de significado de uma proposiçào abarca 
toda deduçào necessoiria e Obvia que dela resulte. Considerando·a 
camo um começo de anoilise sobre quai seja o significado da palavra 
"significado'', trata·se de uma observaçào valiosa. Mas, o que 
pergunto é coma pode ajudar·nos na passagem de um juizo aceito 
A para um outra juizo C a respeito do quai nos sentimos nào 
apenas confiantes coma estamos de fato igualmente seguros, corn 
exceçâo de um passive! erra que poderia ser corrigido assim que 
nos despertasse a atençào, e corn. exceçâo de um outra erra equ1va· 
lente? 

A isto, a defensor da explicaçào através da concepçào de "sig· 
nificado" pode responder: aquilo que é significado é aquilo que é 
pretendido ou objetivado; que um juizo é um ato volunt:ario, e nos
sa intençào é nào empregar a forma do juizo A, exceto na interpre· 
taçào de imagens as quais os juizos, correspondentes aC, na forma, 
padern aplicar-se. • 

166. Dizer que se trata de julZos perceptives referentes aas 
nessos prOprios propOsitos talv~z passa reconciliar o psicélogo cam 
a admissào do fato de os juizos perceptives envolverem a 
generalidade. Certameme, acredito que a certeza da matematica 
pura e de toda raciocinio necess:irio se deve à circunstância de que 
ele se relaciona corn objetos que.sào as criaçôes de nessos prOprios 
espiritos. e que o conhecimento matemâtico deve ser classificado 
junto corn o conhccimento de nossos prôprios propésitos~ Quando 
nos deparamos corn um resultado surpreendente na matemâtica 
pura, camo freqüentemente acontece, em virtude -de um raciocinio 
débil que nos Ievou a su par que tai resultado era impossivel, trata· 
·se essencialmente do mesmo tipo de fenômeno que se tem quando, 
perseguindo um objetivo, somas Ievados a fazer algo de que nos 
surpreendemos ao nos darmos conta de que o estamos fazenda, por 
ser algo contrârio, ou aparentemente contrario, a algum propésito 
mais fraco. 

Mas, se se supor que consideraçôes desse tipo permitem uma 
justificaçào IOgica dos principios IOgicos primârios, devo dizer que, 
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pelo contnirio. tais consideraçôes dcio u assmlltJ por prorado au 
admitir Premissas bem menus certas do que a cunclusào a ser 
~Labelecida. 

3. RACIOCÎNIO JNDUTIVOa 

167. Uma geraçâo e mcia de. moda~ evolucion<irias na 
filosofia nào bas tou de tu do pam extinguir o fogo da admiraçào pur 
John. Stuart Mill - es.\e filOsofo vigoroso porém fllisteu cujao,; 
inconsistências caiam·lhe tào bem que se transformou no chefe de 
orna e.\cola popular -.e. pur con-;eguinte. ainda havera aqueles que 
st! proponham a explicar os principios gerdis da IOgica formai. que. 
cornu j<i :-;e. demon:-.trou, !->ào princlpios matemâticos. atravc!.o,; da 
induçào. Todo aquele. que se apega a es. ... e. ponta de vista. 
atualmcnte. pode ser encarado camo alguém que possui orna noçào 
muito vaga da induçào; de tai forma que, aquilo que essa pe~soa 
pretende'dizer é que os principios ger.tis em questào derivam-se. de. 
imagens da imaginaçào atravës deum processo que é, gros.•w modo 
anâlogo à induçào. Compreendëndo-a desse modo, concordo plena
mente corn essa pessoa. Mas ela nào pode esperar que eu, em 1903, 
sinta mais do que uma admiraçào histôrica par concepçôes da indu
çào que esclareceram de forma brilhante esse assunto em 1843. A 
induçào é tào manifestamente inadequada para explicar a certeza 
desses princfpios que seria. perda de tempo discutir uma tai teoria. 

168. No entanto, jâ é bora de passar à consideraçào do Ra
ciocinio Induûvo. Quando digo que por raciocinio indutivo en
tenda um curso de investigaçâ.o experimental, nâ.o estou tomando 
''experimemo .. no ~entido cstreito de uma operaçào pela quai se 
varia as condiçôcs deum fcnOmeno qua~e a nossa vontade. Muitas 
vezes ouvimos c.•audio~os das ciéncias. que nào sào experimentai.,; 
nesta accpçào e~treita. lamentar-~e de que em seus departamentos 
eles ~e vejam privados deMe auxilio. Nào hâ dU.vida de que hâ 
muita mzào nc.\.'ili queixa; todavia. tai.,; pe.\.'iOa'i nào estào de modo 
algum impedida.,; de seguir exatamente o mesmo método JOgico. 
embura nào corn a mesma liberdade e facilidade. Um experimento, 
diz. Stückhardt. em !->CU excelente Sc/wu/ of Clzemislry. é uma 
pergunta fei ta à natureza b. Co mo todo interrogatOrio, baseia-se 
numa ~uposiçào. Se es.\a !->Uposiçâo estiver correta, cabe-se esperar 
um certo rc!->ultado ~ensivel !->ob certas circunstàncias que é passive! 
criar ou corn as quais, de qualquer forma. havera encontro. A 
pcrgunta é: SerJ. este o resultado'! Se a Natureza responder: ''Nào!", 
o experimenta~or obteve um importante conhecimento. Se a 
Natureza disser: "Sim! ... as idéias do experimentador permanecem 
como estào. apena.'i" um pouco mais profundamenteenraizada.o;;. Se a 
Natureza responder "'Sim" às primeiras vinte perguntas, embora 
e~-;as perguntas fos.'iem elaboradas de modo a tornar essa resposta 
tào surpreendente quanto possivel, o experimentador estarà seguro 
de se encontrar no caminho cerlo. uma vez que 2 â potência 20 
ultrapassa um milhâ.o. 

169. Laplace. era da opiniào que os experimentos afirmativos 
atrlbuem uma probabilidade definida à teoria; e essa doutrina e 

a Cf. vol. 2, livro Ill. B. Col/ected Papen>. 
b, Ver Die Schule der Chemie. Julius A. StOckhardl. parte 1. § 6. 
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ensinada até hoje na rna10na dos livras sobre probabilidades. 
embora conduza aos mais ridicules resultados e seja inerentemente 
autocontraditôria. Baseia~se numa noçào muito confusa do que se~ 
ja probabilidade. A probabilidade aplica~se à questao de se um ti~ 
po especifico de eventa ocorreri quando certas condiçôes pre~ 
determinadas sào preenchidas; e é a razào entre o nUmero de ve~ 
zes. a longo prazo. nas quais aquele resultado especifico se 
apresentaria a partir do preenchirnenta dessas condiçôes. e o 
nUmero total de. vezes nas quais aquelas condiçôes foram 
preenchidas no curso da experiência. Refere-se essencialmeme a urn 
curso da experiëncia ou. pela menas. de eventas reais. porque 
meras possibilidades nào sà.o 'passiveis de serem contactas. Os 
senhores padern. par· exempta. perguntar quai a probabilidade de 
que um dada tipo de objeta seja verrnelho. contanto que definarn 
suficientemente o que seja o verrnelho. A probabilidade é 
.5implesmente a razâo entre o nUmero de objetos desse tipo que sào 
vermelhos e o nUmero total de objetos desse tipo. Contudo. 
perguntar em abstrato quai a probabilidade de que·um tom de cor 
seja vermelho é absurdo. porque os tons de cores nào sào 
individuais capazes de serem contactas. Os senhores padern 
perguntar quai e a probabilidade de que 0 prôximo elemento 
quimico a ser descoberto apresente um peso atômico superior a 
cern. Mas nào padern perguntar quai a probabilidade.de que a lei da 
atraçào universal seja a do inversa do quadrado ate que possarn 
atribuir algurn significado à estatistica dos caracteres dos universos 
possiveis. Quando Leibniz. disse que este munda era o rnelhor 
passive!. ele pode ter tido urn vislumbre do significado. mas 
quando Quëteleta diz que se um fenômeno foi observado em m 
ocasiôes. a probabilidade que ele ocorra na (m+l )a. ocasiào éM + 1. 

M+2 
ele està dizendo um perfeilo absurdo. 0 Sr. F. Y. Edgworth afirma 
que de todas as teorias encetadas. a rnetade estâ carrela. Issa nào é 
abs\lrdo. porérn é ridicularnente falso. Pois. teorias dotada..<.> de 
elementos bastantes que as recomendem à discussào séria. exis~ 
tem, em rnë.dia. cm nUmero superior a duas para cada fenômeno a 
ser explicado. Poincaré, de outro lado, parece acreditar que todas as 
teorias estào erradas. e a Unica questào é saber quào erradas estào. 

170. A induçào consiste em partir de uma teoria. dela deduzir 
prediçôes de fenômenos e observar esses fenômenos a fim de ver 
quào de perlo concordam corn a teoria. A justificativa para 
acreditar que uma teoria experimental. que foi submetida a um 
certo nUmero de verificaçôes experimentais. seri no future prôximo 
sustentada quase tanta par verificaçôes ulteriores quanta o tem sida 
até agora, essa justificativa esti em que seguindo firmemente esse 
método devemos descobrir. a longo prazo. camo é que o problema 
realmente se apresenta. A razâo pela quai devemos assim proceder 
é que nessa teoria. se ela for admissivel mesme camo teoria, con~ 
siste simplesmente em supor que tais experimentas apresentarào. a 
longo· prazo. resultados de uma certa natureza. Contudo. nâo quero 
que pensem que estou dizendo que a experiência pode ser exaurida, 
ou que se pode aproximar de uma exaustào. 0 que quero dizer é 
que se hou ver uma série de objetos. digamos crozes e circulas, ten~ 

a Ver Lellres sur la théorie des probabilités, J.• carta 
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do esta série um começo mas nâo um fim, neste casa, seja quai Jbr 
o arranjo ou desejo de arranjo destas cruzes e circulas em toda a 
série interminâvel, esse arranjo deve ser passive! de ser descoberto. 
corn um grau indefinido de aproximaçào, através do exame de um 
nUmero suficientemente finito de arranjos sucessivos a começar no 
inicio da série. Este é um teorema passive! de uma demonstraçào. 
estrita. 0 principio da demonstraçào ê que tuda aquilo que nào tem 
fim nào pode ter outra modo de,ser exceto o da leie, portanto.seja 
quai for a natureza gerai que passa ter. deve ser descritivel, mas o 
tinico modo de descrever- uma série interminâvel consiste em enun
ciar explicita ou implicitamente a lei da sucessào de um termo apOs 
a outroL Mas cada um desses termes tçm um lugar ordinal finito 
desde o começo e. portante, se apresenta uma regularidade para to
das as sucessôes finitas a partir do começo, apresenta a mesma re
gularidade do começo ao fim. Assim. a validade da induçào depen
de da relaçào necess:iria entre o gerai e o singular. É exatamente is
to que constitui a base .do Pragmatisme. 

4. INSTINTO E ABDUÇÀOa 

171. A respeito da validade da inferëncia Abdutiva. hci pouco 
a dizer, embora esse pouco seja pertinente ao problema corn que 
estamos Jidando. 

Abduçào é o processo de formaçào de uma hip6tese 
explanatéria. É a tinica operaçào 16gica que apresenta uma idéia 
nova, pois a induçào nada faz além de determinar um valor. e. a 
deduçào meramente desenvolve as conseqüências necessârias de 
uma hip6tese pura. 

A Deduçào prova, que algo deve ser; a lnduçào mostra que 
alguma coisa é rea/mellie operativa; a Abduçào simplesmente 
sugere que alguma coisa pode ser. 

Sua tinica justificativa é que a partir de suas sugestôes a 
deduçào pode extrair uma prediçào que pode ser verificada por 
induçào, e isso, se é que nos é dado aprender algo ou compreender 
os fenômenos, deve ser realizado através da abduçào. 

Nào bei quaisquer razôes que the possam ser atribuidas. tanto 
quanta sei; e ela nào necessita de razôes. visto que simplesmente 
oferece sugestëes. 

172. Um bornem deve estar cabalmente louco para negar que 
a ciência efetuou muitas descobertas verdadeiras. Contudo. cada 
um dos itens singulares da teoria cientifica que estào hoje formados 
deve-se à Abduçao. 

Mas como é que toda essa verdade foi iJuminada por um 
processo no quai nào existe compulsào, nem tende para a 
compulsio? Seri por acaso? Considere-se a.multidào de teorias que 
poderiarn ter sido sugeridas. Urn fisico depara-se corn um novo 
fenômeno em seu laborat6rio. Como é- que ete sabe se as 
conjunçôes dos planetas têm algo a ver corn isso, ou se isso é assim 
porque, talvez, a irnperatriz vitiva da China, no mesmo memento 
hi urn ano atnis, pronunciou algurna palavra corn um poder 
mistico. ou se o fato se deve à presença de aigu rn espirito invisivel? 
Pense-se nos triJhôes e trilhôes de hip6teses que se poderiarn 

a. cr. 1.1 18, 2.623, 2.753. 
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formular e das quais apenas uma é verdadeira; toda via. apOs duas 
ou trés •. no maxima uma dtizia de conjeturas. 0 fisico dà, bas tante 
aproximadamente. cam a hip6tese corre ta. Se fosse ao acaso. nào é 
provâvel que pudesse fazê-lo nem ao transcurso de toda o tempo 
decorrido desde que a terra se solidificou. Os senhores poderào 
dizer que de. inicio se recorria a hip6teses astrol6gicas e mcigicas e 
que sO aas poucos aprendemos certas leis gerais da natureza em 
conseqUência das quais os fisicos procuram a explicaçào de seus 
fenômenos dentro das quatro paredes do Jaboratàrio. Mas quando 
se observa mais de perto essa questào. nào é passive! explicâ-la de 
forma alguma desse modo. Vejam o assunta em uma perspectiva 
ampla. 0 homem nào esta metido corn problemas cientificos par 
mais de vinte mil anos ou coisa assim. Mas seja dez \'ezes esse 
tempo. se quiserem. Mesmo assim. nào é nem a centésima 
milésima parte do tempo que se poderia esperar que estive!-.se à 
procura de. sua primeira teoria cientifica. 

Os senhores padern apresentar esta ou aquela excelente 
explicaçào psicolOgica da questào. Mas permitam-me dizer-lhes que 
toda a psicologia do munda deixani. o problema lOgico exatarnente 
onde ele estava. Eu poderia passar boras desenvolvendo es!-.e ponta. 
Devo pô-Jo de lado. 

Padern dizer que a evoluçào explica o fato. Nào duvido que 
seja a evoluçào. Mas quanta a explicar a evoluçào pela aca'iO. nào 
houve tempo suficiente para tanta. 

173. Seja camo for que o homem tenha adquirido sua 
faculdade de adivinhar os caminhos da Natureza. certamente nào o 
foi através de uma Iôgica critica e autocontrolada. Mesmo agora ele 
nào con~egue dar uma razào precisa para suas melhores 
conjecturas. Parece~me que a formulaçào mais clara que podemos 
fazer a respeilo da situaçao !Ogica - a mais livre de toda a mescla 
question:ivel de elementos -consiste ern dizer que o homem tem 
uma certa lntrovi~o (/nsiglu), mio suficientemente forte para que 
ele esteja corn mais freqüência certo do que errado. mas forte o 
suficiente para que esteja. na esmagadora maioria das vezes. corn 
mai'\ freqù.ência certo do que errado, uma Introvisào da Ter· 
ceiridade, os elementos gerais, da Natureza. Denomino-o de ln
trovisào porque e precisa relaciomi-Ja corn a mesma classe gerai 
de operaçOes a que pertencem os Juiz.os Perceptivo·s. Es1a 
Faculdade pertence, ao mesmo tempo. à natureza gerai do InsLinto. 
assemelhando·se aos instintos dos animais. na medida em que estes 
ultrapassam os poderes gerais de nossa razào e pelo fato de nos 
dirigir corno se possuissemos fatos situados inteiramente alérn do 
alcance de nossos sentidos. Assemelha-se também ao instinlo em 
virtude de sua pequena susceptibilidade ao erra. pois. emba ra esteja 
mais freqûentemente errado do que certo. a freqüência relativa corn 
que esta certo é, no conjunto. a coisa mais maravilhosa de nessa 
constituiçâo. 

174. Mais urna pequena observaçào e deixarei este tôpico de 
fado. Se perguntarem a um pesquisador porque nào tenta esta ou 
aquela teoria estranha. ele dirà; "Nào parece razodt•e/." É curioso 
que raramente usernos esta palavra_ali onde a !Ogica estrita de nosso 
procedimento e claramente divisada. Nào dizemos q:.te um erra 
matemd.tico nào é razo<ivel. SO chamamos de razmivel aquela 
opiniào que se baseia apenas no instinto ... 
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5. SIGNIFICADO DE UM ARGUMENTO 

175. Jà analisamos algumas razôes para sustentar que a idêia 
de sigu{f'icudo ê tai que envolve alguma referència a um propâ.o;iJo~ 
Mas. Signiftcado !-.Û se atribui a representamens. e o tinico ûpo de 
representâmen que tem um definido propOsito confe!-.SO é um 
··argumenta ... 0 propOsito confessa de um argumenta é o de 
detenninar uma acolhida de sua conclusào. e chamar a conclusào 
de um argumenta de seu significado é algo que esta em 
concordância com os usos gerais. Mas. devo observar que a palavra 
''significado .. nào tem sido reconhecida. até aqui. como sendo um 
tenno técnico da lôgica e. ao propô-la corno Lai (coh.a que me, é 
dado o direJLO de fazer· uma vez que tenho uma nova concepçào a 
exprimir. a da conclusào de um argumenta como sendo ~eu 
hucrpretante declamdo) deveriam reconhecer-me o direito de 
dcsvirtuar Jigeimmente a aceilaçào da palavm ''!-.ignificado .. de 
modo a ajustJ.-Ia a expres...,ào de uma conccpçàn cientifica. Parece 
natural U!ooal' a palavra sixn({icado pam denotar o interprctante 
dcclamdo de um simbolo. 

176. P0!-.!-.0 supor que todos os scnhores estào làmiliarizados 
corn a reitemda insistëncia de Kant segundo a quai o racioçinio 
ncce!-.!-.:Îrio nada faz alêm de explicar o sixu({inu/o de !-tUas 
premb!-.a!-. b Ora. a conccpçào que Kant Lem da nature7.a do 
raciodnio nccc. ....... ario é uma conccpçào profundamente errùnea. 
como o dcmonstra clammente a IOgica das relaçôc!-., c a distinçào 
por scr cMabelecida entre osjuizos analilicos e sintèticos. aos qua1s 
denomina t!lll outms oca~iôcs t! mais apropriadamente de juizos 
explauattirio.~ (er/iiutc.•mde) e amplia/ÎJ'O$ ( enreiœmdd. que ~c 
ba~cla naqucla conccpçào inicial. é tào visceralmente conf usa que é 
dificil ou impossivel fazer alguma coisa corn ela. Nào obstante. 
creio que proccdcremos bem cm aceitar a afirmaçào de Kant 
segundo a quai o raciocinio nece. ... ~<irio é meramente explanatOrio do 
signifTcado dos termos das premissas. S6 que invertendo o u~o a ~cr 
feiLo de~o,;a afirmaçào. ;\ saber. cm vez de adotarmos a conccpçào 
de !-.ignilicado dos IOgicos wolffianos. tai como elc o faz. e utililar 
es. ... c dito pam t!Xprimir aquilo que o raciodnio nece!-.!-.<lrio pode 
fazer. algo sobre o quai esta va profundamente enganado, procedere
mos melhor compreendendo o raciocinio necessàrio tal como a ma
temàtica e a 16gica das relaçôes compele-nos a compreendê~Jo. e 
usar aquele dito. o de que o raciocinio necessario explica apenas os 
significados dos termos das premissas, para fixar nossas idéias 
quanto àquilo que devemos entender por siguificado de um termo. 

177. Kant e os poucas 16gicos com cujos textos se achava 
familiarizado - esta va. longe de serum estudioso perfunct6rio da 
16gica, nào obstante seu grande poder natural como 16gica ~ 
consistentemente negligenciaram a 16gica da'\ relaçôes: e. coma 
canseqüência, a ünica explicaçào do significado de um Lerma que 
estavam em condiçôes de dar. "significaçào" do termo. na 
expressào deles. era que o significado era composta por Lados os 
termos que poderiam ser essencialmente predicados daquele Lermo. 

a Ver 166. 
b. Ver. por ex .. Krilik d,•r Rcdmm Vr:rmuiff, A.7. BIO, Il. 
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Por conseguinte, ou a analise da significaçào deveria estar em 
condiçôes de ser impelida cada vez mais à frente. sem limites -
opiniào que Kant a exprime numa passagem muito conhecida mas 
que ele nào desenvolveu- ou, o que era mais comum. acabava-se 
chegando a certas concepçôes absolutamente simples, tais como 
Ser. Qualidade. Relaçào, Atuaçào, Liberdade, etc.. que eram 
encaradas coma absolutamente incapazes de _uma definiçào e coma 
sendo luminosas e claras no mais alto grau. E espantosa a aceitaçào 
que esta opiniào teve, a saber, a de que essas concepçôes 
excessivamente abstratas eram em si mesmas simples e f3.ceis no 
mais alto grau, e isto apesar de repudiarem. co mo o faziam. o born 
senso. Um dos muitos serviços importantes que a 16gica das 
retaçôes têm prestado é o de demonstrar que essas assim chamadas 
concepçôes simples, nào obstante o falo de nào serem afetadas pelo 
tipo particular de combinaçào reconhecida na J6gica nào-relativa. 
sào, mesmo assim, passlveis de analise em virtude de irnplicarem 
vârios modos de relacionamento. Por exemple, concepçào aigu ma é 
tào simples quanta as de Primeiridade. Secundidade e Terceiridade; 
mas isto nào me impediu de defini-las, e defini-las de um modo 
bastante efetivo, uma vez que todas as asserçôes que fiz. a seu 
respeito foram deduzidas dessas definiçôes. 

178. U rn outra efeito da negligência cometida em relaçào à 
IOgica das relaçôes foi que Kant imaginou que toda raciocinio 
necess<irio era do tipo de um silogismo em Barbara. Nada poderia 
estar mais ridiculamente em conflito corn fatos que sâo bem 
conhecidosb. Pois se esse tivesse sida o caso, qualquer pessoa corn 
uma boa cabeça 16gica seria capaz, instantaneamente, de ver se uma 
dada conclusào derivava ou nào das premissas dadas; e. alérn do 
mais, o nûmero de conclusôes a partir de um pequeno nûmero de 
premissas seria muito moderado. Ora, é verdade que quando Kant 
escreveu, Legendre e Gauss ainda nào haviam demonstrado que um 
nUmero incontâvel de teoremas sào deduziveis a partir de umas 
poucas premissas da aritmética. Suponho, portante, que devemos 
desculpâ-Jo por mio saber disto. Mas é dificH compreender o estado 
de espirito a respeito desta questào par parte de !Ogicos que eram ao 
·mesmo tempo matemâticos. camo Euler, LamberL e Ploucquet. 
Euler inventou os diagramas lôgicos que sào conhecidos pela seu 
nome, uma vez que as reivindicaçôes feitas em favor de alguns de 
seus precursores podem ser postas de Iado coma despida..;; de 
fundamentoc; e Lambert utilizou-se de um sistema equivalenled; 
Ora, nâo necessite dizer que ambos estes homens eram ma
temâticos de grande poder. E sentimo-nos simplesmente atônitos 
diante do fato de parecerem eles dizer que todoS os raciocinios da 
matemâtica poderiam ser repreSentados por qualquer desses modos. 
Pode-se supor que Euler nunca prestou muita atençào à IOgica. Mas 
Lambert escreveu um extenso livra, em dois volumes, sobre o 
assunta, e e uma obra bastante superficial. Sente-se uma certa 
dificuldade em conceber que o autor dessa obra foi o mesmo 
bornem que chegou tào perto da descoberta da geometria nào-

a. Ibid., A656, 8684. 
b. cr. 4.427. 
c. Ver 4.353. 
d. Ver seu Neues Organo11, Bd. 1. S. III. 
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·euclidiana. A 16gica dos relatives estâ agora apta a demonstrar. 
numa forma estritamente- IOgica, o raciocinio da matem<itica. Os 
senhores encontrarào um exempta disso - embora um exempta 
simples demais para ressaltar todos seus traças- naquele capitula 
da IOgica de Schrôderd a no quai ete remodela o raciocinio de 
Dedekind em sua brochuia Was sind und was sol/en die Zah/eu; e 
se se objetar que esta anâlise era, fundamentalmente, o trabalho de 
Dedekind, que nào empregou o instrumental da lOgica das re· 
laçôes • respondo que toda o livra de Dedekind nào passa de uma 
elaboraçào sobre um texto par mim publicado muitos anos antes do 
American Journal of Mathematicsb, texto este que era resultado 
direto de meus estudos da 16gica. Estas amilises mostram que. 
embora a maioria dos estâgios do raciocinio apresentem uma 
considenivel semelhança corn Barbara, a diferença de efeito e, na 
verdade, bastante grande. 

179. No conjunto, portanto. se par significado deum termo. 
proposiçào ou argumenta. entendermos a totaJidade do iriterpre· 
tante gerai pretendido, neste casa o significada de um argumenta é 
expliCita. E sua conclusâa; ao passa que a significada de uma 
proposiçào ou terma é tudo aquilo cam que essa proposiçào ou 
terma poderîa contribuir para a conclusào de um argumenta 
demonstrativo. Mas. conquanto se passa considerar t.itil esta 
ami.lise, ela nào é suficiente para eliminar toda a absurdo ou para 
habilîtar·nos a julgar quanta ao mâximo do pragmatisme. Aquilo 
de que necessitamos é uma explicaçào do significado Ultimo deum 
termo. É a este problema que nos devemos dedicar. 

a Vor/esungen über die Algebre der Logik (Exakte Logik), Bdlll,l2. 
b. Ver vol. 3, n. • VII. 



4. Pragmatismo e Abduçao 

1. AS TRÈS PROPOSIÇOES COTÀRIAS 

180. Ao final de minha ûltima conferência enunciei très 
proposiçôes que me parecem dar ao pragmatisme seu caniter 
peculiar. A lim de referir-me a elas brevemente esta noite, vou 
chamâ-las. por ora, de proposiçôes cotarias. Cos, colis é uma pedra 
de amolar. Essas proposiçôes me parecem afiar a mâxima do 
pragmatlsmo. 

181. Estas proposiçôes cotdrias sào as seguintes: 
( 1) Nihil es/ in intel/ecws quod IWII prius fueril in sensu. 

Toma esta proposiçào num sentido algo diferente do de 
AristOtelesa. Por intel/ecJus entende o significado de qualquer 
representaçào em qualquer tipo de cogniçào. virtual, simb61ica ou 
seja co mo for. Berkeley b e os nominalistas de seu ti po negam que 
tenhamos uma idéia, qualquer que seja, de um triângulo em gerai, 
que nào seja nem equilâtero. is6sceles ou escaleno. Mas ele nào 
pode negar que existam proposiçàes sobre os triângulos em gerai, 
proposiçàes estas que sào falsas ou verdadeiras; e desde que este e o 
casa, o fato de termos ou nào.uma idéia deum triângulo em algum 
sentido psicol6gico, a mim. camo 16gico, nào importa. Ternas um 
illlellectus. um significado do quai o triângulo em gerai e um 
elemento. Quanta ao outra termo. in sensu tomo·o no sentido de 
num juizo perceptivo, o ponta de partida ou primeira premissa de 
toda o pensamento critico e controlado. Passa agora a enunciar 
aquilo que concebo camo sendo a evidência da verdade desta 
primeira proposiçào cotiria. Prefiro, porém, começar por lembrar
·lhés quais sao as très proposiçôes. 

(2) A' segunda. é que os juizos perceptivos contêm elementos 
gerais, de tal forma que proposiçàes universais sào dedutiveis a 

a Ver de Anima, Iivro Ill, Cap. 8 
b. Ver The l'rinciples of Human Knowledge, § 13, 
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partir deles segundo a maneira pela quai a !Ogica da'i relaçOes 
mostra que as proposiçôes particulares normalmente. para nào 
dizer invariavelmente, permitem que as proposiçôes universais 
sejam necessariamente inferida'i a partir deles. lsto eu jâ coloquei de 
modo suficiente ern minha ûltima conferëncia. Esta noite. j<i toma 
camo certa a verdade dessa proposiçào. 

(3) A terceira proposiçào cotâria è que a inferëncia abdutiva se 
transforma no juizo perceptivo sem que haja urna linha clara de 
demarcaçào entre eles: ou cm outra<; palavras. nossas primeiras 
premissas. os juizos perceptivos. devem ser encarados coma um 
casa extrema das inferëncias abdutivas, dao; quais diferem par estar 
absolutamente alèm de toda critica. A sugestào abdutiva advém-nos 
coma num lampejo. É um ato de introvisào (insighl), embora de 
uma introvisào extremamente falivel. É verdade que os diferentes 
elementos da hip6tese jâ estavam em nossas mentes antes; mas é a 
idéia de reunir aquilo que nunca tinhamos sonhado reunir que 
lampeja a nova sugestào diante de nossa contemplaçào. 

Par sua parte, o juizo perceptivo é o resullado de um 
processo, embora um processo nào suficientemente consciente para 
ser controlado. ou. para enunciar a-; coisas de um modo mais 
verdadeiro. nào controhivel e, portante, nào totalmente consciente. 
Se fôssemos submeter este processo subconsciente a uma amilise 
IOgica. descobririamos que ele termina naquilo que a amilise 
representaria camo sendo uma inferëncia abdutiva, que se ap6ia 
sobre o resultado de um processo similar que uma anâlise I6gica 
similar representaria camo terminando numa inferência abdutiva 
similar. e a<;..;;im par diante ad infinitum. Esta anâlise seria exata
mente anâloga âquela que o sofisma de Aquiles e a Tartaruga aplica 
à perseguiçào da Tartaruga par Aquiles, e deixaria de representar o 
processo real pela mesma razào. Ou seja, assim coma Aquiles nào 
tem de realizar a série de esforços dis tintas que ele faz na sua repre
sentaçà.o, da mesma forma este processo de formaçâo de juizo per
ceptivo, par ser subconsciente e, portanto, nào passivel de uma 
critica 16gica, nâo tem de realizar atos separados de inferência, mas 
realiza seu ato num Unico processo continuo. 

2. ABDUÇÀO E JUiZOS PERCEPTIVOS 

182 Jâ apresentei meu sumârio de motivas em favor de 
minha segunda proposiçào cotâria e naquilo que vou agora dizer 
tratarei esse fato camo suficientemente provado. Ao discutir aquela 
proposiçào, evitei toClo recurso a coisas camo fenômenos especiais, 
sobre os quais nào creio que a fùosofia deva basear-se, de modo al
gum. Mesmo assim, nâo hâ mal algum em utilizar observaçôes es
peciais num modo meramente abdutivo para lançar luz sobre 
doutrinas jâ estabelecidas e para ajudar o espirito a apreendê-Jas; e 
hâ alguns fenômenos que, creio, realmente nos ajudam a vero que 
é que se entende cam a afirmaçào de que os juizos perceptivos 
contëm elementos gerais, e que também conduzirâo, naturalmente, 
a uma consideraçâo da terceira proposiçào cossai. 

183. Vou apresentar-lhes uma figura que me lembro ter meu 
pai (Benjamin Peirce) desenhado em uma de suas conferências. Nào 
me lembro o que essa figura pretendia mostrar; mas nâo pas
sa imaginar que outra coisa poderia ser exceto minha proposiçâo 
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cotiria n° 2. Se assim for. ao manter essa proposiçâo estarei, subs· 
tancialmente. seguindo suas pegadas. embora nào reste dUvida que 

ele teria colocado essa proposiçào de 
uma forma bem diferente da minha. 
Eis a figura (ainda que eu nào passa 
desenhâ-la tào bem quanto ele o fez). 
Consiste numa linha em forma de 
serpentina. Mas, no memento em 
que é completada, parece ser uma 
muralha de pedra. 0 fato é que ha 

dois modos de conceber·se o assunta. Ambes, peço que observem, 
sâo modos gerais de c/assificar a lin/ta, classes gerais nas quais a 
linha é classificada. Mas a preferência resoluta de nessa percepçào 
por um modo de classificar o percepto .demonstra que esta classifi· 
caçào estâ contida no juizo perceptive. E o que acontece.com aquela 
figura esboçada. sem sombra e bem conhecida, de alguns degcaus* 
vistos em perspectiva. De înicio, ternas a impressào de estar olhan
do os degraus de cima; mas alguma parte inconsciente de nossa 
mente parece cansar-se de receber essa forma e de repente parece
mos ver os degraus por baix o. e desta forma o juîzo perceptive. e o 
prOprio percepto. parece ficar oscilando de um aspecta gerai para o 
outro num cielo continuo. 

Em todas as ilusôes visuais desse tipol das quais umas trinta 
sào bem conhecidas, a coisa. mais notâvel e que uma certa teoria da 
interpretaçâo da figura dâ sempre a impressào de ser dada na per· 
cepçào. Da, primeira vez em que nos é apresentada,' ela parece estar 
tâo completamente além do controle da critica. racional qvanto o 
esta qualquer percepto; mas, apés muitas repetiçôes da experiência 
agora familiar. a ilusâo desgasta-se. tornando-se inicialmente menas 
definida e acabando, ao fim, par desaparecer par completa. Isto de
monstra que estes fenômenos sào verdadeiros elos conectivos entre 
abduçôes e percepçôes. 

184. Se o percepto ou o juizo perceptive fosse de uma tal na
tureza que estivesse de toda desligada da abduçào, seria de esperar 
que o percepto fosse inteiramente livre dos caracteres que sào 
prOprios às interpre/açàes. enquanto que dificilmente pode deixar 
de apresentar tais caracteres se for meramente uma série continua. 
daquilo que. discreta e conscientemente realizadas, seriam as abdu
çôes. Ternas aqui. desta forma, quase uma verificaçào cniciaJ da 
minha terceira proposiçào cotiria. Neste casa. quai é o fato? 0 fato 
é que nâo h3. necessidade de ir além das observaçOes comuns da vi· 
da comum para encontrar uma variedade de modes amplamente di· 
ferentes pelos quais a percepçào é interpretativa. 

185. Toda a, série dos fenômenos hipnéticos, muitos dos 
quais pertencem ao dominic da observaçào ordinâria de todos os 
dias - tai camo o fato de acordarmos na bora em que queremos 
acordar, e isto em termos mais precisas do que nosso eu interno 
poderia super~ envolve o fato de que percebemos aquilo que esta
mas preparados para interpretar, embora seja bem menas per
ceptive! do que qualquer esforço expresso poderia habilitar-nos a, 
perceber; enquanto isso. deixamos de perceber aquilo para cuja in
terpretaçào nào estamos preparados, embora exceda em intensidade 

• A ilusào da eM:ada re\'en.iveJ. em p~1co!ogja da percepçào. {N .. do T.) 
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aquilo que deveriamos perceber corn a maior facilidade se nos im
poruissemos corn sua interpretaçào. Para mim, é surpreendente que 
o rel6gio de meu gabinete soe a cada meia hora do modo mais 
audivel possivel e mesmo assim eu nunca o ouça. Eu nào saberia 
dizer se o mecanisme que o faz soar estâ funcionando ou nào, a 
menas que esteja desarranjado e soe fora de bora. E se issa acon
tecer seguramente hei de ouvi-lo tocar. Outra fato familiar é que 
percebemos, ou parecemos perceber, certos objetos diversamente 
daquilo que realmente sào, acomodando-os à sua intençâo ma
nifesta. Os revisores de provas recebem altos salârios porque as 
pessoas comuns deixam de ver erras, de imprensa. uma vez que 
seus olhos os corrigem. Podemos repetir o senlido de uma con
versa. mas freqüentemente nos enganamos a respeito das palavras 
que foram pronunciadas. Alguns politicos acham que é esperteza 
veicular uma idéia que eles cuidadosamente se abstêm de enunciar 
em palavras. 0 resultado é que um repOrter qualquer poderâ jurar 
sinceramente que determinado politico lhe disse algo que o politico 
teve o maior cuidado em nào dizer. 

Iria cansi~los se me estendesse mais a respeito de algo tào 
conhecido. particularmente pelas estudiosos da psicologia, quanta a 
interpretatividade do juizo perceptive. Trata~se na verdade de nada 
mais que o casa extrema dos Juizos Abdutivos. 

186. Se se ad mi tir esta terceira proposiçào cotaria, a segunda, 
a de que o juizo perceptive contém elementos gerais, também hâ de 
ser admitida; e quanta à primeira. segundo a quai todos os ele
mentos gerais sào dadas na percepçào, essa perde a maior parte de 
sua importância. Pois se um elemento gerai fosse dada de outra 
modo que nào através do juizo perceptive. s6 poderia aparecer 
primeiramente numa sugestào abdutiva, e isto parece redundar 
agora, substancialmente, na mesma coisa. Nâo apenas opina, no en
tanta, que toda elemento gerai de toda hip6tese, por mais extra
vagante e sofisticada que passa ser. é dada em alguma parte da per
cepçàa, mas aventura-me mesmo a afirmar que todajorma gerai de 
reunir conceitas é. em seus elementos. dada na percepçào. A fim de 
decidir se isto é ou nào assim. cumpre formar· uma noçào clara da 
diferença exata entre juizo abdutivo e juizo perceptive. que é seu 
casa-limite. 0 Unico sintama pela quai é possivel distinguir os dois 
é que nào podemos formar·a menor concepçâo do que seria negar o 
juiza perceptive. Se julgo que uma imagem perceptiva é ver melba, 
passa conceber que um outra bornem nào tenha esse mesmo per
cepto. Passa conceber também que ete possui este percepto mas 
nunca pensou se ete é vermelho ou nào. Passa conceber que, 
mesmo figurando as cores entre suas sensaçôes, ele nunca teve sua 
atençàa dirigida para elas. Ou posso conceber que, em vez da ver· 
melhidào, uma concepçào algo diferente surja em sua mente; par 
exemple, que ele julgue que este percepto tenha uma certa quentura 
de cor. Posso imaginar que a vermelhidào de meu percepto seja ex
cessivamente esmaecida e opaca de tai forma que dificilmente se. 
pode ter certeza de se tratar ou nào de vermelho. Mas, que um 
bornem qualquer tenha um percepta similar ao meu e se pergunte 
se este percepto é vermellto, o que implicaria que ele julgou 
que algum percepto é vermelho, e que, à base de um cuidadoso 
exame deste percepto, declare que o percepto decidida e claramente 
nào é vermelho. quando eu o julgo preponderantemente vermelho, 
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isso eu nào passa campreender. Uma sugestào abdutiva, en~ 
tretanta, é algo cuja verdade pode. ser questionada ou mesma ne~ 
gada. 

187. Samos !evadas asstm a admitir que a prova da 
incouceplibilidade é a Unico meio de distinguir entre uma abduçào 
e um juizo perceptive. Ora, concorda corn tuda aquilo que Stuart 
Mill tao convincentemente disse em seu Examination t~( Hamilton 
a respeito da profunda impossibilidade de confiar na prova da 
inconceptibilidadea. A quito que. hoje, é para nOs inconcebivel pode. 
amanhà. demonstrar-se concebivel e mesmo provâvel; de tal forma 
que nunca podemos estar absolutamente seguros de que um juizo é 
perceptive e nâo abdutivo: e isto pode aparentemente constituir 
dificuldade no caminho de nos satisfazermos corn o falo de que a 
primeira proposiçào couiria seja verdadeira. 

Eu poderia demonstrar-lhes facilmente que esta dificuldade, 
embora teoricamente formidâvel. na pnitica equivale a nada ou 
quase nada para uma pessoa destra na formulaçâo de investigaçôes 
desse tipo. Mas isto é desnecessârio, dada que a objeçào que sobre 
ela se baseia nâo tem força légica alguma. 

188. Nâo hâ dUvida, em relaçâo à primeira proposiçào 
couiria, que esta proposiçâo decorre, camo conseqüência necessâria, 
da possibilidade de que aquilo que sào na verdade abduçôes foram 
confundidas corn percepçôes. Pois a questao é se aquilo que é 
realmente um resultado abdutivo pode conter elementos estranhos a 
suas premissas. Deve-se lembrar que a abduçào, embora se veja 
bem pouco embaraçada pelas narmas da légica, é, nâo obstante, 
uma inferência IOgica, que afirma sua conclusâo deum modo ape
nas problem<itico ou conjetural, é verdade, mas que, mesmo assim 
possui uma forma. légîca perfeitamente definida. 

189. Muito antes de eu te1 ctassificado a abduçào camo uma 
inferëncia, os JOgicos reconheceram que a operaçâo de adotar uma 
hipétese explicativa - que é exatamente aquilo em que consiste a 
abduçào - estava sujeita a certas condiçôes. Ou seja, a hipétese 
nâo pode ser admitida, mesmo enquanto hip6tese, a menas que se 
suponha que ela preste contas dos fatos ou de alguns deles. A 
forma da inferência, portante, é esta: 

Um fato surpreendente, C, é observado; 
Mas se A fosse verdadeiro, C seria natural, 
Donde, hâ razào para suspeitar-se que A é verdadeiro. 
Assim, A nâo pode ser inferido abdutivamente ou, se 

preferirem uma outra expressào, nâo pacte ser abdutivamente 
conjeturado até que toda seu conteUdo esteja presente na premissa. 
"Se A fosse verdadeiro. C seria natural"'. 

190. Quer esta seja ou nào uma explicaçâo correta da questao, 
a mera sugestao de sua possibilidade mostra que o simples fato de 
as abduçôes poderem ser confundidas corn as percepçôes nào afeta, 
necessariamente, a força que um argumenta tem de mostrar que 
nà.o é possfveJ obter concepçôes inteiramente novas a partir da 
abduçào. 

191. Mas quando a explicaçào dada de abduçào é proposta 
camo prova de que todas as concepçôes devem ser subs
tancialmente dadas na percepçào, encetam-se trës objeçôes. A sa
ber, em primeiro lugar, pode-se dizer que rnesmo que esta seja a 

a. Cap. XXI 
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forma normativa da abduçào, a forma corn a quai a abduçào 
deveria conformar, pode ser que novas concepçôes suJjam de uma 
maneira que desafie as normas da I6gica. Em segundo Iugar, 
deixando de fado esta objeçào, pode-se dizer que o argumenta 
demonstraria ser excessive, pois se fosse v3lido, seguir-se-ia que 
hip6tese alguma poderia ser tào fantâstica a punta de nào se 
apresentar totalmente na experiència. Em terceira lugar. pacte-se 
dizer que admitindo-se que a conclusào abdutiva "A é verdadeiro" 
baseia-se na premissa "Se A é verdadeiro, C é verdadeiro'', ainda 
assim seria contrârio ao conhecimento comum afirmar que os 
antecedentes de todos os juizos condicionais sào dadas na percepçào 
e, assim, é quase certo que algumas concepçàes têm origem 
diferente. 

192. Em resposta à primeira destas objeçôes, cumpre 
observar que é apenas na deduçào que nào existe diferença alguma 
entre um argumenta vd/ido e um argumenta forie. Um argumenta 
é vâlido se possui a espécie de força que professa terese tende para 
o estabelecimento da conclusào no modo pela quâl pretende fazê· 
Jo. Mas a questào de. sua força nào diz respeito à comparaçâo 
do devida efeito do argumenta corn suas pretensôes mas, 
simplesmente, à questào de. quai a grandeza de seu devida efeito. 
Um argumenta nào deixa de ser légico par ser fraco. desde.que nào 
finja possuir uma força que nào possui. Suponho que é à vista 
destes fatos que os melhores légicos modernos que nào pertencem à 
escala. inglesa nunca dizem uma palavra a respeito das falâcias. 
Entendem que nào existe algo do ti po de um argumenta ilégico em 
si mesmo. U rn argumenta sO é falacioso na medida em que 
errônea embora nào ilogicamente. se infere que ete professou algo 
que nào realizou. Talvez se passa dizer que se todos nossos 
raciocinios se conformam corn as Jeis da Iégica. isto. em todo casa. 
nada é exceto uma proposiçào em psicologia que meus principios 
me impedem de reconhecer. Mas nào o estou apresentando apenas 
camo um principio da psicologia. Pois um principio da psicologia é 
uma verdade contingente, enquanto que este. camo sustenta. è uma 
verdade necessâria. Ou seja, se uma fal&:icia nada envolve em sua 
conclusào que nào se achava em suas premissas, isto é, nada que 
nào se achava num conhecimento prévio qualquer que contribuiu 
para sua sugestào, neste caso as formas da IOgica invariavelmente e 
necessariamente nos habilitarào logicamente a explicâ·la camo devi
da a um erro oriundo do usa de uma argumentaçào légica porém 
fracaa. Na maioria dos casas, isto se deve a uma abduçào. A con· 
clusào de uma abduçào é problem&:itica ou conjetural, mas nào estâ 
necessariamente no grau mais baixo da conjetura, e aquilo que cha· 
marnas de juizos assertivos sâo, mais precisamente, juizos proble
mâticos corn um alto grau de esperança. Portante, nâo hâ dificulda
de alguma em sustentar que as fal&:icias se devem apenas a erros que 
sào logicamente vâlidos, embora sejam fracas argumentaçOes. Se, 
entrçtanto, uma fal&:icia contiver algo na conclusào que nào estava 
nas premissas de modo algum, isto é, que nào estava em nenhum 
conhecimento anterior ou em nenhum conhecimento que influen
ciasse o resultado, neste casa de nova se cometeu um erra, devida, 
tai camo antes. a uma inferência fraca; sô que, neste casa, o erra 

a. cr. 2so. 
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consiste em considerar co mo sendo uma inferência aquilo que, cam 
relaçào a este nova elemento, nào é de modo algum uma inferëncia. 
Essa parte da conclusào que introduz o elemento totalmente nova 
pode ser separada do resto corn o quai nào tem nenhuma ligaçào 
16gica, nem aparência de ligaçâo I6gica. A primeira emersoio deste 
nova elementa à cansciëncia deve ser encarada camo um juizo per~ 
ceptivo. Samos irresistivelmente Jevados a julgar que ternas cons
ciência dele. Mas a canex<io desta percepçào cam outras elementos 
deve ser uma inferência 16gica ordinâria, sujeita a erra tai coma to· 
da inferência. 

193. Quanta â segunda objeçào. a de que. segundo minha 
explicaçào da abduçào, toda hipôtese, par mais fanuistica que seja. 
deve ter-se apresentado inteiramente na percepçào, tenho a dizer 
apenas que isto sO poderia surgir na mente de alguém de toda 
inexperiente na I6gica das relaçôes. e aparentemente esquecido de 
qualquer outra modo de inferëncia salvo a abduçào. A deduçào 
realiza, primeiramente, a coligaçào simples dos diferente~ juizos 
perceptivos em um toda copulativo e, a scguir. corn ou sem a ajuda 
de outras modos de inferência. é inteiramcnte capaz de transformar 
esta proposiçào copulativa de modo a colocar algumas de suas 
partes numa conexào mais intima. 

194, Todavia, a terceira objeçào é, realmente, a mais séria. 
Nela reside o nO da questào; e para refutâ-Ja, seria necessârio toda 
um tratado. Se o antecedente nào é dada num juilo perceptive, 
neste casa ele deve primeiro emergir na conclusào de uma infe
r:ência. Neste ponta, samos obrigados a traçar a distinçào eritre 
a forma material e a forma J6gica. Corn a ajuda da JOgica das 
relaçôes, seria fâcil demonstrar que toda a matéria 16gica de uma 
conclusào deve estar contida, em qualquer dos modos da inferência, 
gradativamente, nas premissas. Em Ultima instância, portanto, deve 
provir da parte nào controlada da mente, porque uma série de atos 
controlados precisa ter um começo. Mas, quanto à .forma 16gica, 
seria de qualquer modo extremamente diflcil de apresenti-la da 
mesma maneira. U ma induçào, par exemple, conclui uma razào de 
freqliëncia; mas nâo hâ nada a respeito de uma tal razào nos casas 
singulares em que ela se baseia. De onde vëm as concepçôes de 
necessidade dedutiva, de probabilidade. indutiva, de expectabilidade 
abdutiva? De onde vern a pr6pria concepçào de inferência? Essa é a 
Unica dificuldade. Mas, o autocontrole e o carâter que distingue os 
raciocinios dos processos pelas quais os juizos perceptives sào 
formados, e o autocontrole, de qualquer espécie, é puramente 
inÎhilôrio. Nào dâ origem a nada. Portanto, nào pode ser·no ato da 
adoçào de uma inferëncia. no ato de declani-la razoâvel, que as 
concepçôes formais em questao padern emergir pela primeira vez. 
Deve serna primeira percipiência que o fato deve acontecer. E quai 
é a natureza disso? Yejo que instintivamente descrevi o fenômeno 
camo uma "percipiëncia". Nào quero argumentar a partir de 
palavras; mas uma palavra pode fornecer uma valiosa sugestào. 0 
que pode ser nosso primeiro contato corn uma inferëncia, quando 
ela ainda nào esta_ adotada. a nào ser uma percepçào do munda das 
idéias? Em sua primeira sugestao. a inferência deve ser pensada 
camo uma inferëncia, porque quando é adotada sempre hâ 0 
pensamento de que assim se poderia raciocinar em toda uma classe 
de casas. Mas o mero ato da inibiç<lo nào pode propor este 
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conceito. Portanto. a inferência deve ser pensada camo uma 
inferência em sua primeira sugestào. Ora, quando uma inferência é 
pensada como uma inferência, a concepçào torna-se uma parte da 
maté ria do pel15(Jmento. Par conseguinte, o mesmo argumenta que 
usamos corn relaçào à matéria em gerai aplica-se à concepçào da 
inferência. Mas, estou pronto a mostrar em detalhes, e de fato 
virtualmente jâ mostrei. que todas as formas da I6gica padern ser 
reduzidas a combinaçàes da concepçào de inferëncia, da_ concepçào 
de outridade e da concepçào de um carâter. Hâ. é ôbvio, 
simplesmente formas de Terceiridade, Secundidade e Primeiridade, 
das quais as duas tiltimas sào inquestionavelmente dadas na percep
çào. Par conseguinte, toda a forma I6gica do pensamento é assim 
dada em seus elementos. 

3. PRAGMATISMO -·A LOGICA DA ABDUÇÀO 

195. Parece~me, ponanto, que minhas très proposiçëes co
tirias têm uma base satisfatéria. Todavia, como outras pessoas pa
dern nâo consideni~las tào certas quanto eu o faço, proponho-me a, 
em prime1ro lugar, nào levâ~las em conta e mostrar que, mesmo 
que sejam postas à parte co mo duvidosas, cumpre reconhecer e se
guir uma mâxima que praticamente pouco difere, na maioria de 
suas aplicaçôes, da mix1ma do pragmatisme; e feito isto, mostrarei 
como o reconhecimento das proposiçëes cotarias afetarào o as~ 
sunto .. -

196. Se os senhores examinarem corn atençào a questào do 
pragmatismo, verào que ela nada mais é exceto a questào da IOgica 
da abduçào lsto é, o pragmatisme propëe uma certa mAxima que, 
se sOlida, deve tornac desnecessâria qualquer norma ulterior quanta 
à admissibilidade das hipéteses se colocarem co mo hipôteses, isto é, 
como explicaçôes dos fenômenos consideradas como sugestôes 
auspiciosas; e, mais ainda, isto é tudo o que a mâxima do 
pragmatisme pretende realmente fazer, pelo menos na medida em 
que esta restrita à légica e em que nào é compreendida como uma 
proposiçào em psicologia. Pois a mâxima do pragmatisme é que 
uma concepçào nào pode ter efeito légico algum, ou importància a 
diferir do efeito de uma segunda concepçào salvo na medida em 
que, tomada em conexào corn outras concepçôes e intençôes, 
poderia concebivelmente modificar nossa conduta pnitica de um 
modo diverso do da segunda concepçào. Orn, é indiscutivel que 
filésofo a/gum admitiria qualquer regra que proibisse, em bases 
formalistas, uma investigaçào sobre como deveriamos, corn 
consistência. moldar nossa conduta pnitica. Portante. uma mâxima 
que vise apenas consideraçOes possivelmente pniticas nâo ne~ 
cessitar.i de qualquer suplemento a fim de excluir uma hipétese 
qualquer como sendo inadmissivel. Todos os filésofos estâo de 
acordo em que toda hipétese que ela admitir, deveria ser admitida. 
Por outro lado, se for verdade que nada além dessas consideraçôes 
tem um efeito ou importância lOgica qualquer, .é evidente que a 
mâxima do pragmatisme nào pode descartar qualquer tipo de 
hipétese que se deveria admitir. Assim, a mâxima do pragmatismo, 
se verdadeira, recobre totalmenle toda a Iogica da abduçào. Resta 

a Ver 363. 
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indagar se esta mâxima nào pacte ter um efeito légico ulterior. Se 
tiver, de alguma forma deve afetar a inferëncia indutiva ou 
dedutiva. Mas é evidente que o pragmatismo nào pode interferir na 
induçao, porque a induÇ<io simplesmente nos ensina aquilo que 
ternas de esperar camo resultado da experimentaçào. e é evidente 
que qualquer expectativa desse tipo pode concebivelmente dizer 
respeito à conduta prâtica. Num certo sentido, ela deve afetar a 
deduçao .. Tuda aquilo que atribuir uma regra à abduçào. impondo 
desta forma um limite sobre as hip6teses admissiveis, destruini as 
premissas da deduçào, corn issa tornando possivel uma reductio 
ad absurdum e outras formas equivalentes da deduç<io que, de 
outra modo, nào seriam possiveis. Mas, neste momento. pode-se 
fazer trës observaçOes. J>rimeira, afetar as premissas da deduçào 
nào é afetar a l6gica da deduçào. Pois no processo da deduçào em si 
mesmo nào se apresenta nenhuma concepçào contra a quai se 
poderia esperar que o pragmatisme objetasse, a nào ser os atos de 
abstraçào. A respeito disso, tenho tempo apenas para dizer que o. 
pragmatismo nào deveria fazer objeçôes desse tipo. Segunda, 
nenhum efeito do pragmatismo que for a conseqüència de seu 
efeilo sobre a abduçào pode demonstrar que o pragmatisme é algo 
mais do que uma doutrina a respeito da Iôgica da abduçào. 
Terceira, se o pragmatisme é a doutrina de que toda concepçào é 
uma concepçio de efeitos pniticos concebiveis, isto faz cam que a 
concepçào tenha um alcance muito além da pnitica. Permite 
qualquer vôo da imaginaçào, contanto que esta imaginaçào se 
depare, em tiltima instância, corn um efeito prâtico passive!; assim. 
à primeira vista pode parecer que muitas hipôteses sào excluidas 
pela mâxima pragmâtica. quando nào o sào. 

197. Admitindo, entào, que a questà.o do Pragmatisme é a 
questiio da Abduçào, consideremo-la sob esta forma. 0 que é a boa 
abduçào? Camo deveria ser uma hip6tese explanatôria a fim de 
merecer a classiticaçao de hipôtese? Naturalmente, ela deve explicar 
os fa tas. Mas, que outras condiçôes deve preencher para ser boa? A 
questào da excetëncia de alguma coisa depende de se essa coisa 
preenche seus objetivos. Portanto, quai ë o objetivo de uma hi
pôtese explanat6ria? Seu objetivo é, apesar de isto estar sujeito à 
prova da experiência, o de evitar toda surpresa e o de levar ao esta
belecimento de um hâbito de expectativa positiva que nâo deve ser 
desapontada. Portanto, qualquer hipôtese pode ser admissivel, na 
ausência de quaisquer razôes especiais em contrârio, contanto que 
seja capaz de ser veriticada experimentalmente, e a penas na medida 
em que é passivel de uma tal verificaçào. É esta, aproximadamente, 
a doutrina do pragmatisme. Mas exatamente aqui se coloca, diante 
de nôs, uma ampla questào. 0 que devemos entender par verifica
çào experimental? A resposta a issa envolve toda a 16gica da in
duçào. 

198. Permitam-me irdicar-Jhes as diferentes opiniôes que. 
sobre este assunta, encontramos atualmente defendidas por muita 
gente - talvez nào de um modo consistente, mas acreditando 
defendê-las. Em primeiro lugar, ternas pessoas que sustentam que 
nào se deveria admitir hipôtese alguma mesmo camo hipôtese, a 
nào ser na medida em que sua verdade ou fa!sidade for capaz de 
ser diretamente percebida. Isto, tanto quanta posso entender. é o 
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que tinha em mente Augusto Comtea, considerado em gerai o 
primeiro a formular esta. mixima. Naturalmente, esta maxima da 
abduçào pressupôe que, coma as pessoas dizem, .. sô devemos 
acreditar naquilo que, realmente vernas .. ; e. hti escritores muito 
conhecidos. e escritores de nào pequena força intelectual, que 
susten tarn que nào é cientifico fazer prediçôes- que, portante, nào 
é cientifico esperar alguma coisa. E que deveriamos restringir 
nossas opinièes âquilo que realmente percebemos. Quase nào 
precisa dizer que. essa posiçào nào pode ser mantida de forma 
consistente. Ela se refuta a si mesrna, pois ela mesma é uma 
opiniào que se relaciona corn mais do que aquilo que realmente esta 
no campo da percepçào momentânea. 

199. Em segundo lugar, estào aqueles que sustentam ser pos
sivel esperar que uma teoria que suportou um certo nUmero de 
verificaçôes experimentais, poder.i suportar um outro nûmero de 
outras verificaçôes similares e ter uma verdade gerai aproximada, 
sendo a justificativa disto o fato de que este tipo de inferência 
deveria, a longo prazo. mostrar-se correto, como expJiquei numa 
conferência anteriorb~ Mas. estes lôgicos recusam-se a admitir que 
jamais possamos ter o direito de concluir definitivamente que uma 
hipôtese. C exataiiU!Ilte verdadeira. ou seja. que ela seria capaz de 
suportar provas experimentais um nûmero infinite de vezes; pois, 
dizem. nenhuma hipôtese pode ser· submetida a uma série 
interminâvel de comprovaçôes. Querem que digamos que uma 
teoria é verdadeira porque, sendo todas nossas idéias mais ou 
menos vagas e aproximadas, a que pretendemos dizer quando 
afirmamos que uma tearia é verdadeira e que ela é muito 
aproximadamente verdadeira. Mas nàa nos permitirào dizer que 
qualquer coisa propasta coma uma antecipaçào da experiência 
poderia alirmar-se exata, porque a exatidào na experiência 
implicaria experiências numa série interminàvel. o que é 
impossivel. 

200. Em terceiro lugar. grande parte dos hamens de ciência 
sustenta que é demais dizer que a induçào deve restringir-se âquilo 
para o que pode haver evidëncia experimental posiliva .. Frisam que 
a rationale da induçào, tal como è entendida pelas lôgicos do 
segundo grupo. autoriza-nos a sustentar uma teoria, contanto que 
ela seja tai que se implicar alguma falsidade, algum dia a 
experiëncia detectaci essa falsidade. Portanto.temos o direito. dirào 
etes. de inferir que alguma coisa IIUJlca ocorrer.i, desde que seja de 
uma natureza tal que nào poderia ocorrer sem ser detectada. 

201. Quero evitar. nesta conferência. disculir quaisquer 
desses pontas. porque a substância de toda argumentaçâa sôlida 
sobre o pragmatisme j;i foi apresentada, tal coma a concebo, nas 
conferëncias anteriores, e nào hâ um fim para as formas pelas quais 
ela poderia ser enunciada. Entretanto. devo extraie desta colocaçào 
os principios lôgicos que pretendo enunciar na conferëncia de 
amanhà c sobre multiplicidade e continuidade; e a fim de tornar 
clara a relaçâo entre esta terceira posiçào e as posiçôes de nûmeros 

a. Ver Cours de philosophie positive. Jiçiio 28. 
b. Ver 170. 
c. Hi uma gravaçào da quinla das conferência<o de Lowell. "A doutrina da mul

ûplicidade, da infinitude e da continuidade", pronunciada a 7 de dezembro de 1903. 
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quatro e cinco, precisa antecipar um pouco algo que expllcare 
melhor amanhà. . . _ 

202. 0 que as pessoas que susrentam esta tercelfa pos1ça 
deveriam dizer sobre o sofisma de Aquiles? Ou melhor ... o que s 
veriam obrigadas a dizer quanto' ao fato de Aqui1es alca.n~r a 
tartaruga (corn Aquiles e a tartaruga sendo pontas geometncos) 
supondo-se que nosso ûnico conhecimento foj deriv~do in· 
dutivamente de observacôes das posiçôes relativas de Aqutles e da 
tartaruga naqueles estadios do desenvolvimento que o sofisma su
pôe e admitindo-se que Aquiles realmente se move duas vezes 
ma~ depressa do que a tartaruga? EJas deveriam dizer que se nâ.o 
pudesse acontecer de Aquiles. num daqueles estâdios de seu pro· 
gresse. acabar par entim chegar a uma certa distância finita da tar· 
taruga que ele seria incapaz de dividir ao meio, $em que soubésse
mos desse fato, neste caso teriamos o direito de concluir que ele 
poderia dividir ao meio toda distância e, por conseguinte, que lhe 
seria dado tornac a distància que o separa da tartaruga menor do 
que todas as fraçôes dotadas de. uma potência de dois para denomi
nador. Portanto, a menos que esses IOgicos supusessem uma distàn
cia menor do que qualquer distância mensur.ivel, o que seria con .. 
tnirio a seus principioS', ver-se-iam obrigados a dizer que AquHes 
poderia reduzir a distância que o separa da tartaruga a zero. 

203. A razâo pela quai seria contrario a seus prindpios 
admitir uma distância menor do que uma distância mensunivel é 
que o modo pelo quai defendem as induçàes implica em que 
diferem dos logicos da segunda classe pelo fato de estes logicos da 
terceira classe admitirem que podemos inferir uma proposiçâo que 
implique uma multiplicidade infinita e que. portanto. implique a 
realidade da prOpria multiplicidade infinita. enquanto que seu modo 
de justificar a induçào excluiria toda muHipJicidade infinita cam 
exceçào do grau mais baixo desta, o da multiplicidade de todos os 
nUmeros inteiros. Isto porque, cont referência a uma muJtipHcidade 
maior do que esta nào seria verdadeiro que aquilo que nào ocorre 
numa posiçâo ordinal finita numa série nào poderia ocorrer em 
qualquer Jugar dentro da. série infinita - que é a ûnica razào por 
eles admitida para a conclusâo indutiva. 

Mas. consideremos agora, uma outra coisa que esses IOgicos 
seriam obrigados a admitir. A saber. suponhamos que um poligono 
regular qoalquer tenha todos os vértices ligados ao centro através 
de raios. Neste caso, se houvesse um nUmero finito particuJar 
qualquer de lados para um poligono regular corn raios assim 
traçados, que apresentassem a propriedade singular de que fosse 
impossivel bissectar todos os ângulos por novos raios iguais aos 
outras e pela conexào das extremidades de cada novo raio com as 
dos dois raios antigos adjacentes a fim de perfazer um novo 
poligono corn o dobro do nUmero de. ângulos - se, digo eu, 
bouvesse um nUmero finito qualquer de lados em relaçào aos quais 
isto nào pudesse ser feito- pode-se admitir que seriamos capazes 
de descobri-lo. A questào que estou propondo supde ar
bitrariamente que eles admitem isso. Portanto, os referidos lôgicos 

Nào parece possfveJ, en:t virtude de uma discrepância de datas, que esta sej;t a confe
rênc:ia a que se alude:, roas nenhuma outra foi descoberta. No enLmlO, ver vol. 4. li· 
vro J. n. VI. 
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da terceira classe teriam de admitir que todos os poligonos 
desse tipo poderiam ter seus lados duplicados desta forma e que, 
par conseguinte, haveria um poligono de uma multiplicidade 
infinita de lados que, pelas seus principios. nào poderia ser outra 
coisa a nào ser o circula. Mas, prova-se facilmente que o perimetre 
desse poligono. isto é, a circunferëncia do circula, seria in
comensurâvel, de modo que uma medida incomensurâvel é real. e 
portante segue-se, facilmente, que todao; essa'i extensàes sào reais 
ou possiveis. Mas estas excedem em multiplicidade a Unica 
multiplicidade que tais I6gicos admitem. Sem se recorrer à geo
metria, poder-se-ia obter o mesme resultado, supondo-se apenas 
que tenhamos uma quantidade indefinidamente bissectivel. 

204. Somas assim levados a uma quarta opiniào mutto co
'mum entre os matemâticos, que geralmente sustentam que toda 
quantidade real irracional (digamos de extensào, par exemplo), 
quer seja algébrica ou transcendental em sua expressâo gerai, e 
tào possivel e admissivel quanta qualquer quantidade racional. mas 
que em gerai raciocinam que se a distância entre dois pontas é me
nor do que uma distância determinâvel, isto é, menor do que uma 
quantidade finita, neste casa essa distância nào é nada. Se for este o 
cao;o, é-nos passive! conceber, cam precisào matemâtica, um estado 
de coisas a favor de cuja realidade concreta pareceria nào haver 
argumenta sOlido algum. par malo; fraco que fosse. Par exempta, 
podeihos conceber que a diagonal de um quadrado é in
comensunivel corn seu fado. Isto é, se primeiro declararmos uma 
extensào qualquer comensunivel corn seu fado. a diagonal diferirâ 
dessa par uma quantidade finita (e par uma quantidade co
mensuniveU, e no entanto. par mais acuradamente que possamos 
medir a diagonal de um quadrado aparente, sempre haverâ um 
limite para nossa precisào, e a medida sempre s.eri comensurâvel. 
Desta forma. nunca poderiamos ter uma razâo para pensar issa de 
outra modo. Além do mais, se nào houver, camo eles parecem 
sustentar. nenhum outra ponta numa linha além daqueles situados 
a distânciao; determinâveis corn uma aproximaçào infinita. segue-se 
que se uma linha possui uma extremidade, pode-se conceber esse 
ponta extrema camo se retirado a fim de deixar a Jinha sem uma 
extremidade, enquanto se deixa todos os outras pontas tais camo 
estào. Neste casa, todos os pontas permanecem discretas e separa
dos; e a linha poderia ser quebrada num ntimero qualquer de posi
çôes sem se perturbar as relaçOes dos pontas uns corn os outras. 
Sob esse ponta de vista, cada ponta tem uma existência independen
te, e nào pode haver a fusào de um ponta corn outra. Nào existe 
uma continuidade de pontas no sentido em que a continuidade im
plica na generalidade. 

205. Em quinto lugar, é passive! sustentar que podemos estar 
certos ao inferir uma verdadeira generalidade, uma verdadeira 
continuidade. Mas mio vejo camo podemos estar certos ao fazer 
issa, a menas qu~; aomttarnos as très proposiçOes cotarias e em 
particular a de que uma tai continuidade é dada na percepçâo; isto 
é, seja quai for o processo fisico subjacente, parecemos perceber 
um genuino fluxp de tempo tal que os instantes se fundem uns nos 
outras sem rnanterem uma individualidade separada. 

Nà.o me seria necess<irio negar uma teoria. psiquica que. faria 
disto algo ilus6rio, num sentido tal que se poderia dizer que tuda 
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quanto esta além de uma critica 16gica é ilus6rio. mas confessa 
suspeitar muito que uma tal teoria psicol6gica envolveria uma 
inconsistência 16gica; e, na melhor das hip6teses, ela nada poderia 
fazer para resolver a questào 16gica. 

4. AS DUAS FUNÇàES DO PRAGMATISMO 

206. Hâ duas funçôes que podemos exigir propriamente que o 
Pragmatismo realize; ou, se mio o pragmatismo, seja quai for a 
doutrina verdadeira da L6gica da Abduçào, ela deveria prestar estes 
dois serviços. 

Ou seja, em primeiro lugar, deveria desembaraçar~nos 
rapidamente de todas as idéias essencialmente obscuras. Em 
segundo lugar, deveria apoiar, e ajudar a tornar distintas, idéias 
essencialmente claras mas cuja apreensâo é mais ou menas dificil; e, 
em particular, deveria assumir uma atitude satisfatOria em relaçâo 
ao elemento da terceiridade. 

207. Destes dois oficios do Pragmatismo, atualmente nâo se 
necessita tanta do primeiro quanta dele se precisa va hâ um quarto 
de século atnis quando enunciei aquela mâxima. 0 estado do 
pensamento I6gico melhorou bas tante. Hâ trin ta anos atrâs a, 

quando, camo conseqüência de meus estudos de lôgic<J das relaçôes, 
eu disse aas fi16sofos que todas as concepçôes devem ser definidas, 
corn a ùnica exceçào das concepçàes concretas e familiares da vida 
cotidiana, esta minha opiniào foi considerada, par todas as escolas, 
camo profundamente incompreensivel. Na época, a doutrina era. 
tal co mo continua a ser em dezenove dentre vin te tratados de 16gica 
que atualmente aparecem, a de que nào hâ modo algum de definir· 
se um termo a nào ser através da enumeraçào de todos seus 
predicados uni versais, cada um dos quais é mais abstrata e gerai do 
que o termo definido. Assim, a menos que este pracesso passa 
continuar indefinidamente, a que se canstituia numa dautrina 
pauco seguida. a explicaçào de urp canceita deve deter~se em idéias 
puras tais camo Ser Puro, Açàa, Substância e coisas do gênera, que 
eram consideradas idéias tào perfeitamente simples que nâa se 
podia dar explicaçào alguma delas. Esta doutrina grotesca foi 
destruida pela I6gica das relaçàes. que demanstrou que as 
concepçàes mais simples, coma Qualidade, Relaçào, Auto
consciência eram definiveis e que seria de grande utilidade lidar 
corn tais definiçàes b • Atualmente, embora sejam bem poucos os 
que de fato estudam a légica das relaçàes, raramente nos 
deparamos corn um filôsofo que continue a juJgar que a maioria 
das relaçàes gerais sào particularmente simples em . todos os 
sentidas corn exceçào de um sentido técnico; e, par certa, a tinica 
alternativa é considerar coma senda as mais simples as naçôes 
aplicadas na pnitica da vida familiar. Dificilmente encontrariamos 
hoje um homem do nive! de Kirchhoff. na ciência. dizendo que 
sabemos exatamente a que a energia faz, mas nada sabemos, par 
menas que seja. sobre o que é a energia. c Pois a resposta seria que, 
sendo a energia um termo numa equaçào dinâmica. se soubermos 
coma aplicar essa equaçào, sabemos corn issa o que ·é a energia, 

a Ver 400. 
b. Ver, por ex .. 3.217 
c. Ver Vor/esungell û.math.Physik. bd.I,Vorrede, de Kirchhoff, Leipzig. 1874-6 
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embora possamos suspeitar que haja uma lei mais fundamental 
subjacente às leis do movimento. 

208. Na presente situaçào da tilosofia, é muito mais im
portante que nossa m3.xima da abduçào lide.adequadamente cam 
a terceiridade. A pertmëncia urgente da questao da terceiridade. 
neste memento de colapso da calma agn6stica, quando vernas que a 
principal diferença entre os fiiOsofos diz respeito à extensào em que 
concedem em suas teorias um lugar aas elementos da terceiridade. 
essa pertinëncia, coma diziamos, é evidente demais para que se 
insista nesse ponta. 

209. Admitirei camo certo que, no que se refere ao 
pensamento. demonstrei suficientemente que a. terceiridade é um 
elemento nào redutivel à secundidade e à primeiridade. Mas mesmo 
que se admita issa, pode~se tomar trës atitudes a respeito: 

( 1) Que a terceiridade. embora seja um elemento do fenômeno 
mental. niio deve ser admitida numa teoria do real parqué niio é 
experimentalmente verificâvel; 

(2) Que a terceiridade é experimentalmente verific<ivel, ou seja, 
é inferivel por induçào (abduçào?) embora niio passa ser diretamen
te percebida; 

(3) Que é diretamente percebida, e da quai as outras 
proposiçàes cotirias dificilmente padern ser separadas. 

21 O. A pessoa que assumir a primeira posiçiio niio deve 
admitir lei gerai alguma camo sendo realmente operativa. Acima de 
tudo. portanto, niio deve admitir a lei das leis, a .lei da uniformidade 
da natureza. Deve abster-se de fazer qualquer prediçào, embora 
qualificada par uma confissiio de falibilidade. Mas essa posiçiio 
praticamente mio pode ser mantida. 

211. A pessoa que assumir a segunda posiçào sustentarâ que 
a terceiridade é uma adiçào que a operaçào da abduçào introduz a 
mais sobre aquilo que suas premissas de alguma forma contëm. e 
que este elemento, embora niio percebido na expenëncia. é justifica~ 
do pela experiëncia. Neste caso, sua concepçào da realidade deve 
ser tai que separe completamente o real da percepçào; e o enigma; 
para ela, seri o fato de conceder-se tamanha autoridade à percepçào 
corn respeito àquilo que é real. 

Nào creio que pessoa alguma passa sustentar de maneira 
consistente que hâ Iugar no tempo para um eventa entre dois 
eventas qua1squer separados no tempo. Mas mesmo que o pudesse 
sustentar, seria forçada a reconhecer (se pudesse apreender as 
razàes) que o conteûdo do tempo consiste em estados separados. 
mdependentes e imutiveis, e nada mais. Niio haveria nem mesmo 
uma ordem determinada de seqüëncia entre esses estados. Essa 
pessoa poderia insistir que uma ordem de seqüëncia é. por nôs. 
mais prontamente apreendida; porém, nada além. disso. Toda 
pessoa satisfaz-se plenamente corn o fato de haver algo camo a 
verdade, do contrario nào faria pergunta alguma. Que a verdade 
consiste numa conformidade corn algo, independentemente de ela 
pensar que assim seja. ou indeoendentemente da opiniào de 
qualquer outra pessoa sobre o assunto. Mas para a pessoa que sus
tenta esta segunda opiniiio, a ûnica realidade que poderia haver se
ria a da conformidade corn o resultado ûltimo da investigaçào. Mas 
nào haveria caminho algum de investigaçào possivel a niio ser no 
sentido em que seria mais fâcil para ela interpretar o fenômeno; e, 
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ao final; a pessoa seria forçada a dizer que nào havia.reali.dade alg~· 
ma corn exceçào de que agora, neste instante, ela considera mais 
ficil um certo modo de pensar do que outro. Mas · isso viola a 
prOpria idéia de realidade e de verdade. 

212. A pessoa que assume a terceira posiçcio e que aceita as 
proposiçëes cotârias apegar-se-â, do modo mais firme possivel, ao 
reconhecimento de que a critica I6gica esta Iimitada àquilo que 
podemos controlar. No futuro talvez possamos controlar mais. mas 
devemos considerar aquHo que podemos controlar agora. Alguns 
elementos. podemos controlar de uma maneira limitada. Mas o 
conteU.do do juizo perceptivo nào pode ser controlado sen· 
sivelmente agora, nem hâ uma esperança racional de que passa vir 
a sê-lo. As m8.ximas 16gicas têm tào pouco a ver corn essa parte da 
mente, de todo incontrolada, quanta corn o crescimento do ca· 
belo e das unhas. Podemos ser vagamente capazes de ver que, em 
parte, depende dos acidentes do momento. em parte daquilo que é 
pessoa! ou cacia'!. em parte é comum a todos os organismes bem 
ajustados cujo equilfbrio tem estreita margem de estabilidade, em 
parte de tudo aquilo que se compëe devastas co!eçàes de elementos 
independentemente variiveis, em parte de tudo aquilo que reage. e 
em parte de tudo aquilo que tem um modo de ser. Mas a soma 
disso tudo é que nossos pensamentos log!camente controlados 
compàem uma pequena parte da mente, uma simples r.orescência 
de um vasto complexo. que podemos cha'mar de mente instintiva, 
na quai esta pessoa nâo dirâ ter fé, porque isso implica na 
possibilidade de desconfiança, mas sobre a quai ela elabora. 
competindo a sua 16gica ;)Cf verdadeira corn aquela. 

Esta bastante claro que essa pessoa nào teni. dificuldade 
alguma corn a Terceiridade, porque ela sustentarâ que a 
conformidade da açâo corn as intençëes gerais é dada na percepçào 
tanta quanta o elemento da prôprîa açào, que realmente nào é 
sepanivel de uma tai intencionalidade gerai. Nào pode haver dU vida 
de que tai pessoa permitirâ amplamente às hip6teses todo o campo 
de açâo que Ihes deve ser permitido. A ûnica questào consiste em 
saber se ela conseguird. excluir das hfp6teses tudo aquilo que nào 
for claro e que nào fizer sentido. Pergunta-se se essa pessoa nào 
manifestar.i uma propensà.o chocante para as concepçôes 
antropom6rficas. Devo confessar que receio que essa pessoa esta· 
ni înclinada a ver um elemento antropomôrfico, ou mesmo 
zoom6rfico, se nào fisiom6rfico, em toctas as nossas conéepçàes. 
Mas ela estani protegida de todas as hip6teses obscuras e absurdas. 
0 pragmatismo seni mais essencialmente significante para tai 
pessoa do que para qualquer outra I6gico, pela razào de que é na 
açào que a energia légica retorna âs partes incontroladas e nào 
cdticâveis da mente. Sua m<ixima serâ a seguinte: 

Os elementos de todo conceito entram no pensamento 16gico 
através dos portôes da percepçào e dele saem pelas port6es da açào 
utilitâria; e tuda aquilo que nào puder exibir seu passaporte em 
am bos esses portàes deve ser apreendido pela razào co mo elemento 
nào autorizado. 

A digestào destes pensamentos é demorada, senhoras e 
senhores; mas quando, no futuro. forem refletir sobre tudo aquilo 
que eu disse. tenho confiança em que nào lhes parecerào 
desperdiçadas as sete boras que passaram ouvindo estas idéias. 





5. Questôes Referentes a 
Certas Faculdades 
Reivindicadas Pelo Homem· 

Questào 1. Se, atra11és da simples contemplaçào de uma 
cog!liçào, independentemente de qualquer Colzllecim~nlo a/lJerior 
e sem raciocinar a partir de siguos, es/amos corre/ame/lie 
capacitados a ju/gar se essa cogniçào foi delerminada por uma 
cog11içào prévia ou se se refere imediatamente a seu objeto~ 

213. Neste texte, o terme intuiçào serâ tornade coma 
significando uma cogniçào nào determinada par uma cogniçào 
prévia.do mesme objeto. e que, portante. estâ determinada por algo 
exterior à consciênciab . Que me seja permitido chamar a atençào 
do leitor para este ponta. lutuiçào, aqui. ser.i quase a mesma coisa 
que "premissa que nào é, ela mesma. uma conclusâo"; sendo a 
Unica diferença o fato de que as premissas e conclusôes sâo juizos, 
enqoanto que uma intuiçào. tal como se enuncia sua definiçào. pode 
ser um tipo qualquer de cogniçào. Mas assim como uma 

a. Journal c~( SJ)f!CIIfatil'(! Phyfosophy. vol. 2. pâg...,, 103-114 ( 1868): planejaçto 
como Ensaio IV do "'Search for a Method". 1893. 

1. A palavra ituuilus aparece pela primeira vez coma um termo t.écnico no Mo
tw/ogium de Santo An.c;elmo. (Mono/ogium. LXVI: cf. Prantl. Ill. $.332. 746). Este 
au tor pretendia estabclccer uma distipÇào entre noltso conhccimento de Deus e no.<:.SO 
conhccimento da.<> coisas finit.as (e. no munda seguinte. de Deus tambemh e pemando 
num dito de Sào Paulo. "Yidc:mus nunc pc:r spc:cufum ill ac:nlgmatc:: 1111/C autc:mfa~ 
cie ad faciem."' (LXX). chamou a primeira de c:speculaçiio e a Uitima de ùUuiçào. 
Este UM> de ''cspcculaçào'' nào proliferou. uma vez que a pala\'Ja jâ tinha um outra 
s.ignificado exato e bem diferente. Na ldade Média. o termo "cogniçào intultiva·· ti
nha dois sentidos principais: primeiro. em oposiçào à cogniçào abstrativa. significava 
o conhecimento do pres~nte enquanto pre!tente, e é este o sentido que tem em An.c;el• 
mo: ma.<>. em segundo lugar. coma nào ~ permitia que uma cogniçào intuitiva fos...e 
determinada por uma cogniçào pré via. passau a ser usado co mo sendo o oposto de 
cogniçào di.o;cu~iva (ver Scotus,,/n selllelll .. hvro 2. qucstào 9) e é qua.c;e este o senti
do em que emprego esse termo. Ê tambem qua.<>e o mcsmo sentido em que Kant o 
uûliza. sendo a primeira distipÇào expressa atraves de-seu se11wirio e nào~st:llsârio. 
(Ver WC"rA.e. heraultg. Rosekranz. Thl. 2. S. 713. 3 1. 41, 1 00). Uma enumeraçào dos 
seis significados de 1ntuiçào pode ser encontrada no Rdd. de Hamilton. p. 759. 
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conclusào {boa ou ma) é determinada na mente daquele que 
mciocina par suas premissas, da mesma forma cogniçàes que nào 
sejam juizos padern ser determinadas por cogniçôes prévias: e uma 
cogniçào que nâo é assim determinada, e que portanto é 
determinada diretamente pela objeto transcendental, deve ser 
denominada de intuiçào. 

214. Ora, é evidente que é uma coisa ter uma intuiç<io. e outra 
saber intuitivamente que é uma intuiçâo, e a questào consiste em 
saber se estas duas coisas, distinguiveis no pensamento, estào, de 
fato, invariavelmente conectadas, de forma talque podemos sempre 
diStinguir intuitivamente entre uma intuiçâo e uma cogniçào 
determinada par uma outra. Toda cogniçào, enquanto algo pre
sente, é, par certo, uma intuiçào de si mesma. Mas a de
terminaçào de uma cogniçào par uma outra cogniçào ou por um 
objeto transcendenta1 nào faz parte, pela menas na medida em que 

,assim parece obviamente a principia, do conteUdo imediata daquela 
cogniçào, embora parecesse ser um elemento da açào ou paixào do 
ego transcendental, que nào esti imediatamente, talvez, na 
consciência; todavia, esta paixào ou açào transcendental pode 
invariavelmente determinar uma cogniçào de si mesma, de modo 
que, de fato, a determinaçào ou nâo·determinaçâo da cogniçâo por 
uma outra pode ser uma parte da cogniçâo. Neste casa, eu diria que 
tivemos um poder intuitive de distinguir uma intuiçâo de uma 
outra cogniçào. 

Nâo hâ evidências de que ternas esta faculdade, exceto que 
parecemos sentir que a ternas. Mas o peso desse testernunho 
depende inteirarnente do fa ta de se supor que nos é dada o poder de 
distinguir neste sentimento, se o sentimento é o resultado de 
educaçâo, velhas associaçôes, etc. ou se é uma intuiçâo cognitiva; 
ou, em outras palavras, depende d~ se pressupor a pr6pria matéria 
sobre a quai versa o testernunho. E este sentimento infalivel? E é o 
juizo que '!- ele diz. respeito infalivel, e assim par diante, ad 
infinilum? Supondo·se que um bornem realmente pudesse 
encerrar·se numa fé desse tipo, ele seria, por certo imperme<ivel a 
ven:lade, à .. prova·evidência". 

215. Mas, comparemos a teoria corn os fatos hist6ricos. 0 
poder de intuitivamente distinguir as intuiçôes de outras cogniçôes 
nâo impediu que se debatesse acaloradamente a respeito de quais as 
cogniçôes que sào intuitivas. Na Idade Média, a razâo e a autorîda
de externa eram consideradas coma duas fontes coordenadas do 
conhecimento, assim camo o s3.o, agora, a razâo e a autoridade da 
intuiçâo; a tinica diferença é que a feliz artificio de considerar-se as 
enunciaçôes da autoridade camo sendo essencialmente indemons
tniveis ainda nâo fora descoberto. As autoridades nâo eram todas 
consideradas infaliveis, nâo mais do que o sào as razôes; mas quan
do Berengarius disse que a autoritariedade de uma autoridade parti
cular deve basear-se na razâo, a proposiçâo foi desprezada camo 
sendo opinativa, impia e absurctaa. Assim, a credibilidade da 
autoridade era encarada, pelas homens daquela época, camo sendo 
simplesmente uma premissa U.Itima, coma uma cogniçâo nào 
determinada por uma cogniçào prévia do mesmo objeto ou, em 

a. Ver PrantJ, Il, 73. 
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nessos termes, coma uma intuiçào. É estranho que eles tenham 
pensado dessa forma se, camo a teoria ara em discussào supôe, 
podiam ter visto que ela nào era uma premissa ûltima simplesmente 
contemplando a credibilidade da autoridade, tai camo um faquir faz 
corn seu deus! Ora, e se nossa autoridadè interna tivesse de supor· 
tar o mesmo destina. na histOria das opiniôes, tal coma aconteceu 
corn aquela autoridade externa? Seri que se pode dizer que é abso
lutamente certo aquilo de que muitos homens sâos, bem informa
dos e meditatives ji duvidaram72 

216. Toda advogado sabe coma é dificil para as testemunhas 
estabelecer uma distinçào entre aquilo que viram e aquilo que 
inferiram. lsto se observa particularmente no casa de uma pessoa 
que estâ descrevendo os atos de, um medium espirita ou de um 
ilusionista perito. A dificuldade é tamanha que freqtientemente o 
prOprio ilusionista se surpreende corn a discrepância entre os fatos 
reais· e as declaraçôes de uma testernunha inteligente que nào 
entendeu o truque. U ma parte do truque, bas tante. cornplicada, dos 
anéis chineses consiste ern pegar-se dois sOiidos anéis encadeados, 
falar dcles como se estivessem separados - tomando-se esse falo 
corno se fosse certo - e entào fingir que estào sendo encadeados, 
entregando-os irnediatamente a urn espectador para que este possa 
ver como sào sôlidos~ A arte disto consiste, prirncirarnente, em 
suscitar a forte suspeita de que um deles estâ quebrado. Vi 
McAlister realizar este ato corn tamanho sucesso que uma pes
soa sentada perto dele, corn todas suas faculdades empenhadas 
em detectar a ilusào, estaria pronta a jurar que viu os anéis sen
do reunidos e. talvez. se o ilusionista nào bouvesse realizado 
declaradamente urna ilusào, essa pessoa teria considerado uma 

2. A propo.\içâo de Berengarius cstâ conûda na :;eguinte cil.açào de !'.CU De Sacra 
CrJt!11a. "Maximi plane cortil!> est, per mnnia ad dialecticam COI!{ugere, quia co11• 
fugere ad eam ad rallrmem e.~l crulfugere. quo qui mm cml/ltgil, cum secudum ro
lionem .\11 foetus ad imagine111 dei, !>1111111 /unwrcm rcfiquil, nec prJlest remll'ari de 
di ill diem ad imagim:m del ... A maL" notâvel caracteristica do pensamento medievo, 
em gerai, é o cterno recurso à autoridade. Quando Fredig1sus e outras pretendcm 
provar que a escuridào é uma coi.o,a, embora tenham evidentemente derivado essa 
opiniào da". meditaçôcs nominaJistico-platônicas. colocam o a.<.,sunto nos seguintes ter
mas~ "Deus chamou a cscuridào de noite .. : neste casa. ela é certamente uma coL...a. 
ca..o;o contrârio antes de ter ela um nome nada haveria. llCI}l mesmo uma ficçào a de
nominar. (Ver Pramil.ll. 19). Abelardo COIIl'rages. p. 179) acha v<ilido citar Boécio, 
quando e1oote diz que o espaça conta três dimensôcs e q1.1ando diz que um individuo 
nào pode eslar em dois Jugare1oo ao momo tempo. 0 au tor de De Generib11s et Spe
ciebus (ibid. p. S 17), trabalho de superior qualidade. ao argumentar contra uma dou
trina platônica. diz que se tuda 0 que e universal é etemo. a forma e a'matéria de 
SOcratcs. sendo rigorosamente universais. s.io ambas eterna'> e. ponanlo, Sôcrates nào 
foi cnado por Deus. mas, sim teve apena<> junladas sua." partes, "q11od quantum a l'e

m d,•t•ict, pa/am e.H," A autoridade é o ûitimo tribunaJ de apelaçào. 0 mesmo autor. 
quando numa pa."-...agcm duvida de uma colocaçào de Boécio (ibid .. p. 535). acha ne
cesS<irio indicar uma raz:io e.special do por quë, neste casa. mio é absurdo assim pro
ceder. Exceplio pnJbaJ reg ulam ill casibus 11011 exceplis. Autoridadcs reconhecidas 
eram às vezes. :;cm dt.ivida. discutida-. no século XII: ao; miltua." contradiçôes entre 
ela" a."-'ieguram esse falo; ca autoridade dos filôsofos era cort,.iderada inferior à dos 
teôlogos. Mesmo a."sim. seria impo.,.sivel dcscobrir uma pa"-....agem onde a autoridade 
de AristOte! cs C diretamente negada a respeito de uma quest:io IOgica qualquer. "'S11111 
el mu/li errorcs elus". diz_ John de SaJisbury (Metalogicon, livra IV. Cap. XXVIII) 
"qui ill scrip/lJris lam ''1/micis, quam .fidelibus porerum ùl!'elliri: l'en/Ill 111 /ogica 
parem hab/lisse 11011 /egilur" "Sed nihii ad1·ersus Aristolelem", diz AbeJardo. e. 
em outra pa."-....agem. "Sed si Ariswtelem Peripateliconw1 pn"ncipem cu/pare possu-
1111/S, quam amplius ill llacarle recepimus"? A idé1a de prosseguir sem uma autori
dade, ou de subordinar a autoridade a razào, n:io lhe ocorre. 
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dûvida a respeito desse fato camo sendo uma dtivida de sua pr6pria 
veracidade. Isto certamente parece mostrar que nem sempre é 
muito f<icil distinguir entre uma premissae uma conclusao, que nào 
dispomos do poder infalivel de fazer issa. e que de fato nossa ûnica 
segurança em casas dificeis reside em alguns signas a partir dos 
quais podemos inferir que um dada fato deve ter sida visto ou deve 
ter sida inferido. Ao tentar relatar um sonho. toda pessoa acurada 
freqüentemente deve ter sentido que era tarefa sem esperança tentar 
separar as interpretaçàes da vigilia e os preenchimentos dos vazios 
e estabelecer uma distinçào entre estes e as imagens fragment:irias 
do prôprio sonho. 

217. A mençâo aas sonhos sugere um outra argumenta. Um 
sonho, até onde chega seu contet.ido, é exatamente camo uma 
experiëncia real. É confundïdo corn uma experiência real. No 
entanto, toda munda acredita que os sonhos sào determinados, 
conforme a lei da associaçào de idéias, etc .• par cogniçèes prévïas. 
Se se disser que a faculdade de reconhecer iniuitivamente as 
intuiçëes esta adarmecida, responderei que issa é mera suposiçào, 
sem qualquer fundamento. Além do mais, mesmo, quando acarda· 
mas, nâo acharnas que o sanho diferiu da realidade, a nào ser par 
certos traças, camo a obscurescëncia e a fragmentariedade. Nào é 
incomum que um sonho seja tâo vivido que uma sua recordaçào é 
confundida cam a recordaçào de um evento real. 

218. Tanta quanta sabemos, uma criança possui todos os 
poderes perceptives do bornem adulte. Todavia, que seja ela 
interrogada sobre coma sabe aquilo que ela sabe. Em muitos casas, 
a criança the dirà que nunca aprendeu sua lingua pâtria: sempre a 
conheceu, ou soube·a desde que passau a ter consciëncia. Parece, 
assim, que ela nào possui a faculdade de distinguir, par simples 
contemplaçào, entre uma intuiçào e uma cogniçào determinada par 
outras. 

219. Nào pode haver düvida de que, antes da publicaçào do 
livro de Berkeley sobre a Visào a , geralmente se acreditava que a 
terceira dimenS<io do espaça era imediatamente intuida embora, 
atualmente. quase todos admitam que ela é conhecida através da 
inferência. Estivemos coutemplaudo o objeto desde a criaçào 
mesma do bornem. mas esta descoberta nào foi feita até que 
começamos a raciocinar sobre ela. 

220. 0 leitor està informado sobre o ponta cego da retina? 
Pegue um exemplar desta revista. vire a capa para cima de modo a 
expor o papel branco. coloque·a lateralmente sobre a mesa à quai 
deve estar sentado e ponha duas moedas sobre ela, uma perto da 
beirada esquerda e outra na beirada direita. Ponha a mào esquerda 
sobre o olho esquerdo e corn o olho direito olhefixamente para a 
moeda à· esquerda. A seguir, corn a miio direita, mo va a. moeda da 
direita (que agora é vista claramente) em direçàa à miio esquerda. 
Quando ela chegar a um lugar perto do meio da pâgina, 
desap:ireceii - o Ieitor niio a podeni ver sem virar o olho. Leve 
essa moeda para mais perto da outra, ou afaste-a desta e ela 
reapareceii: mas naquele ponta particular nào se consegue vê-la. 
Assim, parece que hâ um ponta cego quase no meio da retina; e 
isto é confirmado pela anatomia. Segue-se que o espaça que vernas 

a. An Essay Towards a New Theory of Vision, 1109, 
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de imediato (quando nosso olho esta fechado) mio é, coma 
imaginâvamos, uma aval continua, mas sim um anel, cujo 
preenchimento deve ser obra do intelecto. Que exemplo mais 
notavel se poderia desejar da impossibilidade de distinguir entre 
resultados intelectuais e dadas intuitives, através da mera 
contemplaçâo? 

221. U ma pessoa pode distinguir ent17e. diferentes texturas de 
tecido pela tato; mas nâo de imediato, pois é necessârio corn que 
seus dedos se movam sobre o pano, o que demonstra que ela é 
obrigada a comparar as sensaçëes deum dada momento corn as de 
um outra. 

222. A altura de um tom depende da rapidez da sucesséio das 
vibraçôes que atingem o ouvido. Cada uma dessas vibraçôes produz 
um impulsa sobre o ouvido. Produza-se um impulsa singular des· 
se tipo sobre o ouvido e sabemos, experimentalmente, que ele é 
percebido. Portante, hâ um hom motiva para crer que cada um dos 
impulsas que forma um tom é percebido. Nem hâ razào para que 
assim nâo seja. De modo que esta é a Unica suposiçâo admissîvel. 
Portanto, a altura de um tom depende da rapidez corn que certas 
impressôes sào sucessivamente transmitidas para a mente. Estas 
impressdes devem existir anteriormente a qualquer tom; par 
conseguinte, a sensaçào de altura é determinada par cogniçôes 
prévias. Nâo obstante, isto jamais seria descoberto através da mera 
contemplaçéio daquela sensaçâo. 

223. Pode-se aduzir um argumenta similar corn referência à 
percepçào de duas dimensàes do espaça. Esta parece ser uma 
intuiçiio imediata. Mas se fôssemos ver de imediato uma superficie 
extensa, nossas retinas deveriam espalhar·se por essa superficie 
extensa. Ao invés disso, a retioa consiste em intimeras pontas 
apontando na dueçâo da luz, e cujas distâncias entre uma e outra 
sâo decididamente maiores do que o mfnimo visfvel. Suponha-se 
que cada uma dessas extremidades de nervos veicule a sensaçào de 
uma superficie ligeiramente colorida. Mesmo assim, aquilo que 
vernas de imediato deve ser nào uma superficie continua, mas uma 
coleçào de manchas. Quem poderia descobrir isto par ruera 
intuiçào? Mas todas as analogias do sistema nervoso sào contra a 
suposiçâo de que a excitaçâo de um nerva singular passa produzir 
uma idéia tao complicada quanta a de espaça, par menor que seja. 
Se a excitaçào de nenhuma destas extremidades de nervos pode 
transmîtir de imediato a impressào de espaça, a excitaçâo de todas 
também nâo pode fazê·lo. Pois a excitaçâo de cada uma produz 
alguma impressâo (conforme as anàlogias do sistema nervoso) e, 
por conseguinte, a soma dessas impressàes é uma condiçào neces· 
sâria de toda percepçào produzida pela excitaçào de todos; ou, em 
outras palavras, uma percepçào produzida pela excitacâo de todos é 
determinada pelas impressôes mentais produzidas pela excitaçiio de 
cada um. Este argumenta é confirmado pela fato de que a exis
tência da percepçào do espaça poder explicar·se totalmente pela 
açâo das faculdades que sabemos existirem. sem supor que ela seja 
uma impressào imediata. Para isto, devemos ter em mente os se· 
guintes fatos da fisio·psicologia: 1) A excitaçâo de um nervo em si 
mesma nào nos informa onde esta situada sua 'extremidade. Se, 
através de uma operaçào cinirgica, certes nervos sào deslocados, 
nossas sellSQ.ç.àes desses nervos nào nos informam sobre o desloca· 
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mento. 2) Uma sensaçào singular nào nos informa quantos nervos 
ou ·extremidades de nervos sào excitados. 3) Podemos distinguir en
tre as impressôes produzidas pelas excitaçôes de diferentes extre
midades de nervos. 4) As diferenças de impressôes produzidas par 
diferentes excitaçôes de extremidades de nervos similares sâo 
similares. Seja uma imagem momentânea que se forma na retina. 
Pela n. 2. a impressào corn issa produzida seria indistinguivel da
quito que se poderia produzir pela excitaçào de algum nerva sin
gular concebivel. Nào e concebivel que a excitaçào momentânea de 
um nerva singular devesse produzir a sensaçào de espaça. Portanto. 
a excitaçào momentânea de todas as extremidades de nervos da re
tina nào pode, imediata ou mediatamente. produzir a sensaçào de 
espaça. 0 mesmo argumenta se aplicaria a toda imagem imutivel 
na retina Suponha·se. entretanto, que a im,agem se mova sobre a 
retina. Neste caso, a excitaçào peculiar que num momento afeta 
uma extremidade de nerva, oum momento posterior afetar:i uma 
outra extremidade. Estas transmitirào impressôes que sào muito 
.similares, de acordo corn 4. e que todavia s<io distinguiveis, de 
acoédo corn 3. Poe conseguinte, as condiçôes para a recogniçào de 
uma relaçào entre estas impressôes estào presentes. Entretanto, co· 
mo h:i um nUmero muito grande de extremidades de nervos afe
tadas por um nUmero muito grande de excitaçôes sucessivas. as 
relaçàes das impressôes resultantes serào quase inconcebivelmente 
complicadas. Ora. e lei conhecida da mente que. quando fenômenos 
de uma extrema complexidade se apresentam. que todavia se re
duziriam à ordem ou à simplicidade mediata através da aplicaçâo de. 
uma certa concepçào, esta concepçâo mais cedo ou mais tarde surge 
na aplicaçào daqueles fenômenos. No caso em exame. a concepçào 
da extensào reduziria os fenômenos à unidade e. portanto, sua 
gênese é totalmente explicada. Resta explicar. apenas, por que as 
cogniçôes prévias que a determina nâo sào mais claramente apreen
didas. Para esta explicaçâo,, farei referência a um estudo acerca de 
uma nova lista de categorias. Seçào 5 J • acrescentando apenas que, 
assim. co mo somas capazes de reconhecer nossos amigos através de 
certas aparências embora nào possamos dizer o que sào essas 
aparências e embora nâo tenhamos consciência de um processo 
qualquer do raciocinio, da mesma forma, em todo os casas em que 
o raciocinio for f:icil e natural para n6s, por mais complexas que 
possam ser as premissas, elas mergulham na insignificância e 
esquecimento na proporçâo da satisfatoriedade da teoria nelas 
baseada. Esta teoria do espaça confirma-se pela circunstância de 
que uma teoria exatamente similar é imperativamente exigida pelas 
fatos corn referência ao tempo. É obviamente impossivel que o per
curso do tempo seja imediatamente sentido. Pois, neste casa, deve 
haver um elemento desse sentimento em cada instante. Mas num 
instante nào hâ duraçào e, portanto. nenhuma sensaçâo imediata de 
duraçào. Por conseguinte, nenhuma destas sensaçàes elementares é 
uma sensaçâo imediata da duraçào e, par conseguinte, a soma de 
todas elas também nào o é. Por outra lado, as impressàes de 
qualquer momento s<io muito complicadas - contendo todas as 
imagens (Ou elementos de imagens) de sentido e mem6ria, e cuja 

J. Proceedings of 1he American Academy, 14 de maio de 1867 (1.549). 
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complexidade é reduzivel à simplicidade mediata atraves da con
cepçao do tempo • . 

224. Portante, temos uma variedade de fatos, todos os quais 
sào rapidamente explicados através da suposiçâo de que nào temos 
faculdade intuitiva alguma de distinguir o intuitive das cogniçôes 
media tas. Alguma hipOtese arbitniria,poden:i explicarde outra modo 
qualquer um desses fatosi esti é a t.inica.teoriaque os faz apoiarem
se uns nos outras. Além do mais, fato algum requer a suposiçào da 
faculdade em questàao. Quem quer que jâ tenha estudado a 
natureza da prova verâ que hâ razôes muito fortes para nào 
acreditar na existência desta faculdade. Estas razôes hào de tornac
se ainda mais fortes quando as conseqüências da rejeiçào dessa 
faculdade, neste texto e no seguinte, forem esboçadas de um modo 
mais completa. 

4. A teoria acima do espaça e do tempo nào conflita tanto corn a de Kant quanto 
parece. Na verdade, constituem soluçàes para questëes diferentes. KanL. é verdade, 
faz do espaço edo tempo intuiçàes, ou melhor, formas de, intuiçào, mas nào é essen· 
cial â sua teoria que a intuiçào SJgnifïque mais do que "representaçào individual .. A 
apreensào do espaça e do tempo resulta, segundo ele. de um processo mental -a 
"Synthesis der Apprehension in der Anschauung" (Ver Crilik d. re/nell Vernut({t. 
ed. 1781. p. 98 et seq.) Minha teoria é simplesmente uma explicaçào dcsta hip6tese. 

A essência da Estética Transcendental de Kant esta contida em dois principios. 
Primeiro. que as proposiçôes universais e necess<i.rias nào sào dadas na experiëncia. 
Segundo, que os fatos universais e necess<i.rios sào determinados pelas condiçàes da 
experiëncia em gerai. Por proposiçào universal entende-se simplesmente aquela que 
afïrma algo do todq de uma esfera- e nào necessariamcnte aqucla em que todos os 
homens acreditam. Par proposiçào necessâria entende-se aquela. que afirma aquilo 
que afirma. nào simplesmente a respeito das condiçàes reais das coisas. mas de toda 
passive! estado de coisas: isto nào significa que essa proposiçào seja uma proposiçào 
em que nào possamos Ueixar-de ver. A experiëncia. no primeiro principio de Kant, 
nào pode ser usada coma produto do entendimenlO objetivo. mas cumpre tom<i·la 
considerada como sendo as primeiras impressôes do sentido corn consciëncia reuni-. 
das e elaboradas pela imaginaçào em imagens. junto corn tuda aquilo que dai se de
duz logicamente. Ne!>te sentido, pode-se admitir que as proposiçôes universais e ne· 
cessirias nào sào dadas na expenência. Mas. nesse caso, tampouco nào sào dadas na 
experiëncia quaisquer conclusàes indutivas que se poderia extrair da experiëncia .. De 
fato. constitui uma funçào peculiar na induçào produzir proposiçàes universais e ne
cessârias. Kant ressaJta. na verdade, que a universalidade e a necessidade das indu
çôes cientificas sào apenas os anilogos da universalidade e da necessidade filosOficas: 
e islO é verdadeiro. na medida em que nào se permite nunca aceitar uma conclusào 
cientifica sem uma cert.a desvantagem indefinida. Mas isto se deve à insuficiëncia do 
nûmero de casas: e seja quais forem os casas que se possam ter, na quantidade que se 
desejar. ad injbtitum, uma proposiçào verdadeiramente universal e necessiria é mfe
rivel._ Quanta ao segundo principio de Kant. ode que a verdade das proposiçôes uni
versais e necess<i.rias depende das condiçàes da experiëncia gerai. ele ë. nada mais. na
da menas: que o principio da lnduçào. Vou a um parque de diversôes e tiro doze pa
cotes deum saco de surpresas. Ao abri-los, descubro que cada um deles contém uma 
bola vermelha. Aqui esta um fato uni versai, Depende, portanto. das condiçôes da ex
periêncla. Quai e a condiçào da cxperiência? Consiste apenas em que as bolas sejam o 
conteûdo dos pacotes tirados do saco, isto é. a·Unica coisa que determinou a experiên· 
cia foi o ato de retirar os pacotes do saco. lnfiro. neste casa. conforme o principio de 
Kant. que aquîlo que for retirado do saco contera uma bola vermelha. Isto é induçào. 
A plique-se a induçào nào a uma experiëncia limitada qualquer mas a todas as expe
riências humanas e ter-se-3. a filosofia kantiana. na medida em que for corretamente 
desenvolvida~ 

Os sucessores de Kant, no entanlO, nào se contentaram corn esta doutrina. Nem 
deveriam fazê-lo. Pois existe um terceira principio: "Proposiçëes absolutamente uni· 
versa1s devem ser analiticas.:· Pois tuda aquilo que for absolutamente universal esta 
privado de toda conteûdo ou determinaçào, pois toda determinaçào existe atraves da 
negaçào. 0 problema. portanto, nào é coma podem ser sintéticas as proposiçàes um
versais. mas sim como é {iue as proposiçàes universais aparentemente sintéticas pa
dern ser desenvolvidas pelo pensamenlO apenas a partir do puramente indeterminado. 
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Questào 2. Se temos uma autoconscü!ncia intuiliva. 
225. A Autoconsciência, tal camo o termo é aqui utilizado, 

deve ·ser distinguida tanto da consciêocia em termos gerais, quanta 
do sentido interno e da pura apercepçào. Toda cogniçào é uma 
consciència do objeto tal camo é ele representado; par autocons
ciência entende--se um conhecimento de nôs mesmos. Nâo mera 
sensaçâo das condiçôes subjetivas da consciência, mas de nossas in
terioridades pessoais. A pura apercepçào é a auto-asserçâo do ego;' 
a autoconsciência, tai camo aqui se. entende, é a recogniçâo de mi
nha interioridade privada. Sei que eu (nâo apenas o eu) exista. A 
questào é: camo sei disso: par uma. faculdade intuitiva especial ou 
esse conhecimento é determinado par cogniçôes prévias? 

226. Ora, nào é evidente par si que tenhamos uma tai 
faculdade intuitiva. pois acabamos de mostrar que nào dispomos de. 
nenhum poder intuitive de distinguir uma intuiçào de uma cogni
çào determinada pelas outras. Portante, a existência ou nào existên
cîa deste poder deve ser determinada a partir da evidência, e a ques
tâo consiste em saber se é possivel explicar a autoconsciência pela 
açào de,faculdades conhecidas sob certas condiçôes que sabidamen
te existem, ou se é necessârio supor uma causa desconhecida para 
esta cogniçào e., neste casa, se uma faculdade intuitiva da autocons
ciência é a causa mais provivel que se pode supor. 

227. Deve-se observar inicialmente que nào hi, ao que se 
sabe, autoconsciência em crianças de bem pouca idade, Kant ji 
ressaltou s que o emprego atrasado da palavra muito comum "eu ... 
nas crianças, indica nelas a presença de uma autoconsciência 
imperfeita e que, portante, na medida em que nos é admissivel 
extrair alguma conclus<io corn respeito ao estado mental daqueles 
que sào aipda mais jovens, esta hâ de depor contra a existência de 
qualquer autoconsciência nelas. 

228. Par outra fado. as crianças manifestam muito ceda os 
poderes do pensamento. De fato, é quase impossivel indicar um 
periodo em que as crianças ji nào apresentem decidida atividade 
intelectual em direçôes nas quais o pensamento é indispenscivel ao 
seu bem-estar. A complicada trigonometria da visâo, e os delicados 
ajustes dos movimentos coordenados sào amplamente dominados 
bem ceda. Nào hi razâo para se pôr em dU vida um grau semelhan
te de pensamento corn referência a elas mesmas. 

229. Pode-se observar sempre que uma criança de tenra idade 
jâ examina seu prOprio corpo corn moita atençào. Hâ todas as 
razôes para que isso assim seja, pois, do ponta de vista da criança, 
seu corpo é a coisa mais importante do universo. SO aquilo que ela 
toca é que tem uma sensaçâo concreta e presente; s6 aquilo que ela 
encara é que tem cor concreta; s6 aquilo que esti em sua lingua é 
que tem um gosto concreto. 

230. Ninguém questiona que, quando uma criança ouve um 
som, ela pensa nâo em si mesma na condiçào de ouvinte, mas sim 
no sino ou em outras objetos na condiçào de soantes. E o que 
acontece quando ela quer mover uma mesa? Seni que pensa em si 
mesma camo desejosa desse ato ou apenas na mesa coma algo 
adequado para se mover? Estâ. fora de dûvida que é o segundo 
pensamento que nela ocorre; e até que seja provada a existência de 
uma autoconsciência intuitiva, deve-se considerar coma uma 

S. Werke, vii (2). Il. 
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suposiçào arbitniria e sem fundamento a resposta que aponte para 
a primeira destas duas alternativas. Nào hâ nenhuma razào v3.1ida 
para pensar que ela seja menas ignorante de sua pr6pria condiçào 
peculiar do que o adulto irado que nega estar tomado de paixào. 

23 L No entanto. a criança logo deve descobrir. pela 
observaçào. que as coisas que sào adequadas para serem mudadas 
estao na verdade aptas a sofrer essa mudança. depois de um contato 
corn aquele corpo particularmente importante chamado Marinho ou 
Joàozinho. Tai consideraçào torna este corpo ainda mais importante 
e central, uma vez que estabelece uma conexào entre a aptidào de 
uma coisa para ser mudada e a tendência nesse corpo para tocâ-la 
antes de ela ser mudada. 

232. A criança aprende a compreender a linguagem; isto é, 
em sua mente se estabelece uma conexào entre certos sons e certos 
fatos. Ela jâ havia percebido anteriormente a conexào entre esses 
sons e os movimentos dos lâbios de corpos algo semelhante ao 
corpo central. e jâ ha via tentado a experiência de pôr sua mào sobre 
aqueles l<ibios e descobrira que o som. nesse casa. ficara abafado. 
Assim, a criança liga essa linguagem a corpos que sào um tanta 
semelhantes ao corpo central. Através de esforços, tào pouco 
energéticos que deveriam talvez, ser chamades antes de instintivos 
do que tentatives, aprende a produzir aqueles sons. E assim começa 
a conversar. 

233. Deve ser par essa época que a criança começa a 
descobrir que aquilo que as pessoas ao seu redor dizem é a melhor 
evidência do fato. Tanta que o testemunho é inclusive uma marca 
mais forte do fato do que o sào os prôprios /alos, ou melhor, do 
que aquilo que é mister pensar agora camo sendo as pr6prias 
aparências. (Devo ressaltar, athis, que isto permanece assim no 
curso da vida; um testemunho pode convencer um homem que ete 
estâ louco.) Uma criança ouve dizer que o fogàO esta quente. Mas 
nâo esta, ela diz; e de fato aquele corpo central niio esta tocando o 
fogào, e fria ou quente sô esti aquilo que esse corpo toca. Mas ela 
toca o fogào, e descobre que aquele testemunho se confirma deum 
modo notavel. Assim, ela se torna consciente da ignorância, e é 
necess<irio supor um eu ao quai essa ignorância pode ser inerente. 
Destarte, o testemunho d<i o primeiro esboço da autoconsciência. 

234. Mais ainda, embora normalmente as aparências sejam 
apenas confirmadas ou meramente suplementadas pela testemunho, 
héi uma certa classe notavel de aparências que sào continuamente 
contrariadas pela testemunho. Estes sào aqueles predicados que 
sabemos serem emocionais. mas que ela distingue através da 
conexâo destes corn os movimentos daquela pessoa central, ela 
mesma (que a mesa quer mover·se, etc.) Estes juizos sào 
geralmente negados par outras. Além do mais, ela tem razôes para 
acreditar que também os outras possuem tais juizos que sào 
inteiramente negados par toda o resto. Assim, ela acrescenta à 
concepçào de aparência co mo sendo concreçào do fato, a concepçào 
disso coma sendo algo privado· e v<ihdo a penas para um corpo. Em 
suma, o erro surge, e sO se explica corn o Pressuposto de um eu 
que é falivel. 

235. A ignorância e o erra sâo tuda aquilo que distingue 
nossos eus privados do ego absoluto da pura apercepçào. 

236. Ora, a teoria que, a bem da clareza, foi assim enunciada 
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~e uma forma especifica. pode ser resumida camo segue: Na idade 
que as crianças sào sabidamente autoconscientes, sabemos que elas 
se tornara~ conscientes da ignorância e do erra; e sabemos que, 
corn essa 1dade, possuem poderes de compreensào suficientes para 
capaciui-las a inferir. da ignorância e do erra, suas pr6prias existên
cias. Assim, descobrimos que faculdades conhecidas, atuando sob 
condiçôes que se sabe que existem, emergiriam à autoconsciência. 0 
ûnico defeito essencial na explicaçào deste assunta esta e.m que. em
bora saibamos que as crianças exercem tanta compreensào quanta 
aqui se supôe, nào sabemos se elas a exercem exatamente des te mo
do. Mesmo assim, a suposiçào de que elas assim procedem esta in
finitamente mais apoîada nos fatos do que a suposiçào de uma fa
culdade totalmente peculiar da mente. 

237. 0 Unico argumenta que vale a pena ressaltar quanta a 
existência de uma autoconsciência intuitiva é o seguinte: Estamos 
mais certos de nessa prépria existência do que de qualquer outra 
fato; uma premissa nào pode determinar que uma conclusào seja 
mais certa do que ela mesma é; par conseguinte, nessa pr6pria 
existência nào pode ter sido inferida de qualquer outra fato. A 
primeira premissa deve ser admitida. mas a segunda premissa 
baseia-se numa teoria desacreditâda da Icigica Uma conclusào nào 
pode ser mais certa do que algum dos fatos cujo suporte é 
verdadeiro. mas ela pode facilmente ser mais certa do que qualqÛer 
um daqueles fatos. Supanhamos, par exempta, que umas daze 
testemunhas depôem sobre uma ocarrência. Neste casa, minha 
crença nessa ocorrência repousa sobre a crença de que em gerai é 
precisa acreditar em cada um desses homens quando sab 
juramento. Todavia, o fato atestado torna-se mais certo do que o 
crédita a ser em gerai dada a qualquer daqueles homens. Do 
mesme modo, parn a mente desenvolvida do bornem. sua prépria 
existência é sustentada par todos os ou/ros fatos, sendo, portante, 
incomparnvelmente mais certa do que qualquer destes fatos. Mas 
nào se. pode dizer que ela seja mais certa do que o fato de existir um 
outra fato, pasto que nào hâ dûvida alguma perceptive! em 
quatquer dos casas. 

Deve-se concluir, portante, que nào hâ necessidade de super
se uma autoconsciência intuitiva. dado que a autoconsciência pode, 
facilmente. ser o resultado de inferência. 

Questào 3. Se temos um poder intuitivo de distinguir entre 
os elemetJtos sub}elivos de diferentes llpos de cogniç6es. 

238. Toda cogniçào envolve algo representado, ou aquilo 
de que estamos conscientes, e alguma açào ou paixào do eu pela 
quai ela se torna representada. 0 primeiro deve ser dep.ominado de 
elemento objetivo, e o segundo de elemento subjetivo da cogniçào. 
A prOpria cogniçào é uma intuiçào de seu element() objetivo, que 
portante, pode também ser denominado de .objeto imediato. 0 
elemento subjetivo nào é, necessariamente, conhecido de imediato, 
mas é passive! que uma tai intuiçào do elemento subjetivo de uma 
cogniçâo de seu caniter, quer seja sonhar, imaginar, conceber, 
acreditar~ etc., devesse acompanhar toda cogniçào. A questào 
consiste em saber se isto é assim. 

239. Poderia parecer, a primeira vista, que hâ um roi 
esmagador de evidência a. favor da existêncïa de um tai poder. É 
imensa a diferença entre ver uma cor e imaginâ-la. Hâ vasta 
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diferença entre o mais vivido dos sonhos e a realidade. E se nào 
dispuséssemos de nenhum poder inuitivo para distinguir entre 
aquilo que acreditamos e aquilo que meramente concebemos. 
jamais poderiamos ao que parece distinguHos; dada que se o fizése 
semas através do raciocinio, colocareseeia a questào de saber se o 
prOprio argumenta foi acreditado ou concebido, e isto deve ser res
pondido antes que a conclusào passa ter alguma força. E assim, hae 
veria um regressus ad infinilum. Além do mais. se nào sabemos 
que acred.itamos, neste casa, de acordo corn a natureza do casa. nào 
acreditamos. 

240. Mas, cumpre notar que nào sab.emos intuitivamente da 
existência desta faculdade. Pois ê uma faculdade intuitiva. e nào 
podemos saber intuitivamente que uma cogniçào ê intuitiva. 
Portante, a questâo consiste em saber· se é necess<irio super a 
existëncia desta faculdade, ou se os fatos sào expliciveis sem esta 
suposiçào. 

241. Em primeiro lugar. portante. a diferença entre aquilo 
que é imaginado ou sonhado e aquilo que é concretamente 
experimentado nào constitui argumenta a favor da existência de tai 
faculdade. Pois nào se questiona que existam distinçàes naquilo 
que est.i presente na mente, mas a questào é saber se, ine 
dependentemente de quaisquer distinçëes desse tipo nos objetos 
imedialos da consciência, nos ê dado um poder imediato qualquer 
de distinguir entre diferentes modos de consciência. Ora. o prOprio 
fato da imensa diferença nos objetos imediatos do sentido e da 
imaginaçào explica de modo suficiente o fato de distinguirmos entre 
essas faculdades; e ao invés de ser um argumenta a favor da 
existência de um poder intuitive de distinguir os elementos 
subjetivos da consciência, constitui antes uma poderosa réplica: a tai 
argumenta, na medida em que. se faz referência à distinçào do 
· sentido e da imaginaçào. 

242. Passando à distinçào de crença e concepçào, deparamoe 
nos corn a afirmaçào de que o conhecimento da crença é essencial 
para sua existência. Ora, podemos. de modo inquestionâvel, 
distinguir uma crença de uma concepçào, na maioria dos casas. 
através de um sentimento peculiar de convicçào; e é mera questào 
de palavras se definimos a crença camo aquele juizo que é 
acompanhado par este sentimento ou camo aquele juizo a partir do 
quai um bornem agini. De modo conveniente, podemos chamar a 
primeira de crença sensorialista e a segunda de crença ativa .. 
Admitirese-â seguramente, sem que haja necessidade de relacionar
se fatos a respeito. que nenhuma des tas envolve necessariamente a 
outra. Considerando·se a crença no sentido sensorialista, o poder 
intuitive de reorganizâ·la equivaleni simplesmente à capacidade 
para a sensaçào que acompanha o juizo. Esta sensaçâo, camo outra 
qualquer, é um objeto da consciência e, portante, a capacidade 
dessa sensaçào nào implica em recogniçào intuitiva alguma de 
elementos subjetivos da consciência. Se se considerar a crença no 
sentido ativo. podeese descobriela pela observaçâo dos fatos 
externes e pela inferência a partir da sensaçào de convicçao que 
normalmente a acompanha. 

243. Assim, os argumentas a ·favor deste poder peculiar de 
consciência desaparece e a presunçào é, novamente. contra uma tal 
hipOtese. Além do mais, camo se deve aamitir, que os objetos 
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imediatos de duas faculdades quaisquer sào diferentes, os fatos nào 
tornam essa suposiçào necess3ria em qualquer grau. 

Questào 4. Se temos algum poder de instropecçào, ou se to· 
do nosso conhecimento do munda interna deriva da observaçào 
dos fatos externos. 

244. Nào se pretende aqui tomar par certa a realidade do 
munda extemo. Apenas, hâ um certo conjunto de fatos que sào 
normalmente considerados camo externes, enquanto outras sào 
considerados coma internas. A questao consiste em saber se os ûlti· 
mas sào conhecidos de outra modo que nào seja através da inferèn
cia a partir dos primeiros. Par introspecçâo entende uma percepçào 
direta do munda interna, mas nâo necessariamente uma percepçào 
interna desse munda. Nem pretende limitar a significaçào dessa pa
lavra. à intuiçào, mas sim a ampliaria a todo conhecimento do mun
do interne que n:io deriva da observaçào externa. 

245. H:i um sentido em que qualquer percepçào tem um 
objeto interna, a sa ber o sentido em que toda sensaçâo é par
cialmente determinada por condiçôes internas. Assim, a sensa
çào de vermelhidâo é aquilo que é, devida à constituiçào da men
te; e neste sentido é uma sensaçào de algo interna. Por con
seguinte, podemos derivar um conhecimento da mente a partir de 
uma consideracâo desta sensaçâo, mas esse conhecimento seria, 
de fato, uma inferência da vermelhidào como sendo um predicado 
de algo externe. Por outro lado, hi certos outras sentimentos -as 
emoçôes, por exemple - que parecem surgir em primeiro lugar, 
nào como predicados, e que parecem referir-se apenas â mente. 
Poderia parecer, neste caso, que por meio destes sentimentos pode· 
se obter um conhecimento da mente, e que nào é inferido a partir 
de nenhum car.iter das coisas externas. A questào esti em saber se 
isto realmente é assim .. 

246: Embera a introspecçào nào seja necessariamente intuiti
va, o fato de pessuirmes esta capacidade nào é evidente por si mes
mo, pois nâo temos faculdade intuitiva alguma de distinguir entre 
diferentes modes subjetivos da consciência. Esse poder, se existe, 
deve ser conhecido através da circunstância de que os fatos nào sàe 
expliciveis sem ele. . 

247. Corn referência ao argumente acima sobre as emoçôes, 
cumpre admitir que se um bornem esti furioso, sua ira, em gerai, 
nào implica nenhum car.iter constante e determinado em. seu 
objeto. Mas, por outro lado, dificilmente se pode questiona'r que 
exista algum caniter relativo na coisa externa que o torna furioso. e 
um pouco de reflexào bastarâ. para mostrar que sua ira consiste em 
dizer ele, pa1a si mesmo, .. esta coisa é vil, abominâvel, etc.•• e que 
dizer .. estou furioso" é antes sinal de uma razào em segundo grau. 
Da mesma forma. qualquer emoçào é uma predicaçào concernente 
a algum objeto, e a principal diferença entre isto e um juizo inte
lectual objetivo é que enquanto este é relative à natureza humana 
ou à mente em gerai, o primeiro é relative às circunstâncias parti
culares e à dispesiçào de um bornem particular num memento par
ticular. Aquilo que aqui se diz das emoçôes em gerai, é particular
mente verdadeiro, no tocante ao sentido de beleza e ao senso moral 
Born e mau sào sentimentos que surgem inicialmente como predi-
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cados e que portanto sào predicados ou do nào-eu ou sào determi
nados por cogniçôes prév1as (nào havendo poder intuitive algum de 
distinguir os elementos subjetivos da consciência). 

248. Resta apenas, portante. indagar, se é mister supor um 
poder particular de instrospecçào que dê conta do sentimento de 
querer. Ora. a voliçâo, enquanto distinta do desejo, nâo é senào o 
poder de concentrar a atençào, de ~bstrair. Par conseguinte, o 
conbecimento do poder de abstrair pode ser inferido a partir de 
objetos abstratos. tai camo o conhecimento do poder de ver se 
infere a partir de objetos coloridos. 

249. Parece, portanto. que nâo h<i razâo para supor-se um 
poder de introspecçào e, por conseguinte, o Unico modo de se in
vestîgar uma questào psicolOgica é por inferência a partir de fatos 
externos. 

Questào 5, Se podemos pensar sem signas. 

250. Esta é uma questào familiar. mas. até agora, nào ha 
melhor argumenta afirmativo do que o fato de que o pensamento 
deve preceder toda signa. lsto pressupàe a impossibilidade de uma 
série infinita. Mas Aquiles. é um fato. irâ ultrapassar a tartaruga. 
Camo isto acontece é uma pergunta que nâo precisa necessariamen
te ser respondida agora, na medida em que issa certamente acon
tece. 

25 l. Se seguirmos o enfoque dos fatos externes, os Unicos 
casos de pensamento que nos é dada encontrar sào de pensamento 
em signas. Nào hà. de modo clara, qualquer outra pensamento 
que passa ser evidenciado pelas fatos externes. Mas jâ vimos que 
é' sO através dos fatos externes é que o pensamento pode ser em 
gerai conhecido. Desta forma. o tinico pensamento possivelmente 
conhecivel é o pensamento em signas. Mas um pensamento que 
nào se pode conhecer nào existe. Toda pensamento, portante. deve 
necessariamente estar nos signas. 

252. Um bornem diz a si mesmo: "AristOte!es é um bornem; 
portanto, é falivel". Neste casa, nào pensou ele aquilo que nào dis
se para si mesmo, i.e, que todos os homens sào faliveis1 A resposta 
é que ete assim o fez, na medida em que isto esta dito em seu 
porlamo. De acordo cam isto. nossa questào nào se relaciona corn 
o fato. mas é mera solicitaçâo de distintividade para o pensamento. 

253. Da proposiÇâo de que toda pensamento e um signe, se
gue-se que toda pensamento deve endereçar-se a algum outra 
pensamento. deve determinar algum outra pensamento, uma vez 
que essa é a essência do signa. Assim. esta nâo passa de uma outra 
forma do axioma familiar segundo o quai na intuiçâo, i.e .• no 
presente imediato, nâo hi pensamento ou que tuda aquilo sobre que 
se reflete tem um passade. Hinc /oquor inde esJ. 0 fato de que a 
partir de um pensamento deve ter havido um outra pensamento 
tem um an<ilogo no fato de que a partir de um momento passado 
qualquer, deve ter havido uma série infinita de mementos. 
Portanto, djzer que o pensamento nâo pode acontecer num instante, 
mas que requer um tempo, nào é senâo outra maneira de dizer que 
toda pensamento deve ser interpretado em outra, ou que toda 
pensamento esta em signas. 

Questào 6. Se um sig no pode 1er a/gum significado uma 
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vez· que, por esta definiçào, é o signo de a/go absolu ta mente 
incog1wscive/. 

254. Pareceria que pode, e que as proposiçoes universais e 
hipotêticas sào exemples disse. Assim, a proposiçào universal 
••todos os ruminantes sào nssipedes'' fala de uma passive! infia 
nidade de animais e nào importa quantos ruminantes possam ter 
sida examinados, deve remanescer a possibiJidade de haver outras 
animais que nào o foram. No casa de uma proposiçào hipotética, a 
mesma coisa é ainda mais manifesta, pois uma tal prooosiçâo nào 
fala a penas do estaao real de coisas, mas de toda possivel estaao oe 
coisas, todos os quais nào sâo conheciveis, na medida em que 
apenas um deles p_ode existir. 

255. Par outra fado, todas nossas concepçôes sâo obtidas par 
abstraçôes e combinaçOes de cogniçôes que ocorrem inicialmente 
nos juizos da experiência. Par conseguinte, nào pode haver uma 
concepçâo do absolutamente incognoscivel. uma vez que nada disse 
ocorre na experiência. Mas o significado de um terme e a 
concepçâo que ete veicula. Par conseguinte, um terme nào pode ter 
um significado desse tipo. 

256. Se se disser que o incognoscivel é um conceito composto 
do conceito nào e do conceito cognoscivel. pode-se responder que 
nào é um simples terme sincategoremâtico e nào um conceito em si 
mesmo. 

257. Se pensa .. branco" nào irei tào longe quanta Berkeley a 
ao ponta de dizer que pensa numa pessoa venda. mas direi que 
aquilo que pensa é da natureza de uma cogniçào e. portante, de 
qualquer outra coisa que pode ser experimentada. Par conseguinte, 
o mais elevado conceito que se pode atingir par abstraçôes a partir 
de juizos da experiência - e, portante, o mais elevado conceito que 
pode ser atingido em gerai - é o conceito de algo que é da 
natureza de uma cogoiçào. Neste casa. nào ou a quito que é outro 
que nào, se é um conceito. é um conceito do cognoscivel. Par 
conseguinte, o nào-cognoscivel, se conceito, é um conceito da 
forma .. A. nào-A ... e é, pela menas, autocontraditOrio. Assim, a 
ignorância e o erra sO padern ser concebidos coma correlatives a 
um conhecimento real e à verdade. sendo estes da natureza das 
cogniçôes. Contra qualquer cogniçào hâ uma réalidade desconheci
da porém conhecivel; mas contra tadas as possiveis cogniçôes llli 
apenas aquilo que é autocontraditOrio. Em suma. cognoscibilidade 
(em seu sentido mais amplo) e ser nào sào metafisicamente, a mes
ma coisa, mas sào termes sinônimos. 

258. Ao argumenta das proposiçôes universais e hipotéticas a 
respasta é que embara a verdade delas nàa passa ser canhecida cam 
certeza absoluta, ela pode ser conhecida em termos provâveis por 
induçàa. 

Questào 7. Se hâ a/guma cogniçào nào determinada por 
uma cogniçào anterior. 

259. Pareceria que hâ ou que houve. pois uma vez que ternas 
cogniçôes, que sào determinadas par cogniçôes anteriores. e estas 

a. Cf. A 1rea1ise concerning hu man knowledge. § § 1-6 



QUESTOES REFERENTES A CERTAS FACULDADES... 255 

par cogniçôes anteriores, deve ter havido uma cogniçào )Jrimc:ira 
nesta série ou entào o estado de. nossa. cogniçào oum momento 
qualquer é completamente determinado, de acordo corn a'\ leis da 
16gica, pela nosso estado oum momento anterior. Mas h;i muitos 
fatos contra esta tiltimasuposiçào e, portanto, a favor das cogniçOes 
intuitivas. 

260. Par outra lado, dada que é impossivel saber intuitiva
mente que uma dada cogniçào nào é determinada par uma cogniçâo 
anterior, o ûnico modo pela quai se pacte tomar conhecimento disto 
éPar inferência hipotética a partir dos fatos observados. Mas indi
car a cogniçào pela quai uma dada cogniçâo foi determinada é expli
car as determinaçôes daquela cogniçâo. E este é o Unico modo de 
explicâ-las. Pois algo inteiramente fora da consciência e que se pode 
supor que a determinada sô pode, co mo tai, ser conhecido e portan
te indicado na cogniçâo determinada em questâo. Deste modo, su
par que uma-cogniçào é determinada apenas por algo absolutamen
te externo é supor que suas determinaçôes nào sào passiveis de ex
plicaçào. Ora. esta é uma bipôtese que nào tem fundamento em cir
cunstância alguma, na medida em que a Unica justificativa possfvel 
para uma.bipôtese é que ela explica os fatos, e dizer que etes sào ex
plicados e ao mesmo tempo supô-los inexplicâveis é autocontradi
t6rio. 

261. Se se objetar que o car.iter peculiar do vermetlw nào é 
determinado por nenhuma cogniçào anterior responderei que esse 
cariter nào é um car.iter do vermelho camo cogniçào, pois se 
houver um bornem para o quai as coisas vermelhas tiverem a mes
ma aparëncia que as azuis têm para mim, e vice-versa. os olhos des
se bornem lhe estào indicando os mesmos fatos que indicariam se 
ele fosse coma eu. 

262. Além do mais. nào conhecemos poder algum_ pelo quai 
se pudesse. conhecer uma intuiçào. Pois, camo a cogniçào esta 
começando. e se acha portanto num estado de mudança, apenas 
no primeiro instante ela seria uma intuiçào. E, portanto. sua 
apreensào deve nào ocorrer em momento algum e deve ser um 
eventa que nào ocupa momento algum6. Além do 'mais. todas as 
faculdades cognitivas que conhecemos sào relativas e, por conse
guinte, seus produtos sâo relaçàes. Mas a cogniçào de uma relaçào 
é determinada por cogniçôes prévias. Portante, nào se pode conhe
cer cogniçâo alguma que nào seja determinada par uma cogniçào 
anterior. Portante, ela mio existe primeiro porque é absolutamente 
incognoscivel e. segundo, porque uma cogniçào sô existe na medida 
em que' é conhecida. 

263. A réplica ao argumenta de que deve haver uma primeira 
cogniçào é a seguinte: Refazendo nosso percurso a partir das 
conclusàes para as premissas, ou a partir de cogniçôes determinadas 
para as que as determinam, chegamos, em todos os casas, a um 
ponto além do quai a consciência na cogniçào determinada é mais 
vivida do que na cogniçào que a determina. Ternas uma consciência 
menos vivida na cogniç3o que determina nossa cogniçào da terceira 

6. Este argumenta, entretanto, cabre apenas pane da questào~ Ele nào demonstra 
que nào exisle uma cogniçào nào determinada exceto por outra como ela. 
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dimensào do que nesta Ultima cogniçào; uma consciência menas 
vi vida na cogniçào que determina nossa cogniçâo de- uma superficie 
continua (sem um ponta cego) do que nesta Ultima cogniçàd; e uma 
consciência menos vivida das impressàes que determinam a 
sensaçào de tom do que nessa prépria. De fato, quando chegamos 
suficientemente perto do munda externo esta é a regra universal. 
Om, seja uma linha horizontal que represente uma cogniçâo e que 
a extensao da lioba sirva para medir (par assim dizer} a vivacidade 
da consciência nessa cogniçào. Camo um ponto nào tem extensào, 
corn base neste principio ele representarâ um ob jeta totalmente fora 
da consciência. Seja uma linha horizontal sob a Primeira que 
represente uma cogniçâo que determina a. cogniçào representada 
pela primeira linha e que tem o mesmo objeto desta Ultima. Que a 
distância finita entre essas duas linhas represente que se trata de 
duas cogniçôes diferentes. Corn esta ajuda ao nosso pensamento. 
vejamos se "'deve haver uma primeira cogniçào". Suponhamos que 
um triângulo invertido V seja gradualmente mergulhado na âgua. 
Num momento ou instante qualquer, a superficie da âgua traça 
uma linha horizontal através desse triângulo. Esta linha representa 
uma cogniçào. Num momento subseqüente, passa a haver uma 
linha seccional dessa forma constituida, numa parte superior do 
triângulo. Esta representa uma outra cogniçào do mesmo objeto 
determinada pela primeira, e que. tem uma consciência mais vivida. 
0 vértice do triângulo representa o objeto externo à mente que 
determina ambas estas cogniçôes. 0 estado do triângulo antes de 
atingir a âgua representa um estado de cogniçào que nada contém 
que determine estas cogniçôes subseqüentes. Neste caso. dizer que 
se houver um estado de cogniçào pelo quai todas as cogniçôes 
subseqüentes de um certo objeto nâo sào determinadas, deve haver 
subseqüentemente alguma cogniçào desse objeto nâo determinada 
poe cogniçôes anteriores do mesmo objeto, equivale a dizer que, 
quando a triângulo é mergulhado na âgua, deve haver uma linha 
seccional produzida pela superficie da âgua abaixo da quai nenhuma 
linha de superficie fora produzida desse modo. Mas trace alguém a 
lioba horizontal onde ete quiser. tantas linhas horizontais quanta 
lhe a prouver padern ser especificadas a distâncias finitas abaixo dela 
e. uma abaixo da outra. Pois qualquer uma dessas secçôes estâ a al
guma distància acima do vértice. casa contrârio, nào é uma linha. 
Seja a essa distància. Neste casa, houve secçôes similares nas dis
tâncias l/2a. l/4a, l/8a. l/16a, acima do vértice. e assim par 
diante tanta quanta se quiser. Assim, nào é verdade que deve haver 
uma primeira cogniçào. Que o leitor explique as dificuJd3.des légicas 
deste paradoxe (sâo idênticas às do paradoxe de Aquiles) do modo 
camo quiser. Contenta-me corn o resultado. na medida em que os 
principios do leitor sejam totalmente aplicados ao casa particular 
das cogniçàes que se determinam uma às outras. Negue o movi
mento. se parecer adequado fazë-lo; s6 que. neste casa, negue o 
processo de determinaçào de uma.cogniçào por outra. Diga que ins
tantes e linhas sâo ficçôes; s6 que diga, neste casa, que estados de 
cogniçào e juizos sào ficçôes. 0 ponta sobre o quai aqui se insiste 
nào é esta ou aquela soluçào légica da dificuldade, mas simplesmen
te ode que a cogniçào surge por um processo de começar. tai coma 
ocorre qualquer outra mudança. 

Num texto subseqüente levantarei as conseqüências destes 
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principios. corn referëncia às questôes da realidade. da indivi
dualidade e da validade das leis da logica. 





6. A~gumas Conseqüëncias 
de Quatm ~ncapaddades· 

1. 0 ESP[RITO DO CARTESIANISMO 

2 64. Descartes é o pai da filosofia maderna. e o esp1rito do 
cartesianisme - aquele que o distingue principalrnente do 
escolasticismo que ele substituiu - pode ser resumidameme 
enunciado coma segue: 

1. 0 cartesianisme ens ina que a fïlosofia deve começar com a 
dllvida universal, ao passa que o escolasticisrno nunca questionou 
os principios fundamentais.' 

2 .. Ensina que a comprôvaçào final da certeza encontra-se na 
consciència individual. ao passa que o escolasticismo se baseou no 
testemunho dos doutas e da lgreja Catôlica. 

3. A argumentaçào multiforme da Id ade Média é substituida 
por uma linha singular de inferëncia que freqüentemente depende 
de premissas imperceptiveis. 

4. 0 escolasticismo tinha seus mistérios de fé. mas 
empreendeu uma explicaçào de todas as coisas criadas. Todavia, hâ 
muitos fatos que o cartesianisme nâo apenas nào explica camo tam
bém torna absolutamente inexplicâveis, a menas que dizer que 
"Deus os fez assim" hâ de ser considerado camo uma explicaçâo. 

265. Corn efeito. a maioria dos fiiOsofos modernes tem sida 
cartesiana em alguns ou todos estes aspectas. Agora, sem querer 
retornar ao escolasticismo, parece-me que a ciência e a lôgica 
modernas exigem que nos coloquemos sobre uma plataforma bem 
distinta da que ele oferece. 

1. Nào podemos começar pela dtivida completa. Devemos 
começar corn lados os preconceitos que realmente ternas quando 
encetamos o estudo da filosofia. Estes preconceitos nào devem ser 
afastados par uma mâxima, pois sâo coisas a respeito das quais nào 

a. Journal of Speculati~·e PhilosopiJy. v .. 2. pp. 140·157 (1868): planejado como 
o ensaio V do "Search for a Melhod ... 1893. 
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nos ocorre que possam ser questionadas. Par conseguinte, eMe 
ceticismo inicial seni mero auto~engano. e nào dûvida real: e 
ninguém que siga o método cartesiano jamais ficaci satisfeito 
enquanto nào recuperar formalmente todas aque!as crenças que. 
formalmente, abandonou. Portanto. é uma preliminar tào imilil 
quanta seria ir ao POlo Norte a !im de chegar a Constantinopla 
baixando·se regularmente par um meridiano. No decorrer de ~eus 
estudos, é verdade, uma pessoa pacte achar razôes para duvidar 
daquilo em que começou acreditando; ma'i !!esle casa ela duvida 
porque tem uma razào positiva para tanta, e nào em virtude da 
m<ixima cartesiana. Nào pretendemos duvidar. filosoficamente, 
daquilo de que nào duvidamos em nossos coraçôes. 

2. 0 mesmo formalisme aparece no critéria cartesiano, que 
consiste no seguinte: "Tuda aquilo de que eu estiver claramente 
convencido é verdadeiro". Se eu estivesse realmelllc cunvcncido. 
nào necessitaria do raciocinio e nào exigi!'ia comprovaçào de certeza 
alguma. Mas fazer a..,!o,jm de individuais singulare!o, os juiLes da 
verdade é coisa ba:-.lante perniciosa. 0 resultado é que os 
metafisicos concordar.lo todos que a metafisica alcançou um grau 
de certeza muito além das ciências fisicas - :-.ô que nào podcm 
concordar a respeito de nada mais. Em ciências em que os homens 
chegaram a um acordo. quando uma tcoria é trazida à baila. 
considera~se que ela estâ em prova até que este acordo seja 
alcançado. Conseguido isto. a que~tào da certeza torna ociosa. 
porque nào resta ninguém que duvide da teoria. lndividualmente. 
nào podemos razoavelmente esperar atingir a filosofia Ultima que 
perseguimos; sô podemos procurâ-la. portante. para a comunidade 
dos fil6sofos. Por conseguinte. se mentes disciplinadas e imparciais 
examinarem cuidadosamente uma teoria e se recusarem a aceiti-la, 
isto deveria criar dUvidas na mente do prôprio autor da teoria. 

3. A fïlosofia devcria imitar as cièncias hem sucedida'i em 
seus métodos. ao ponto de :-.ù proceder a partir de premissa'i 
tangiveis que possam ser submetidas a um exame cuidadoso. e 
confiar antes no gtande nUmero e na variedadc de seus argumentas 
do que no caniter conc)u!o,ivo de um argumento qualquer. Seu 
rnciocinio nào deve formar uma cadeia que nào seja mais forte do 
que o mais fraco de se us elos. mas sim um cabo cujas fi bras padern 
ser muitîssimo finas, contanto que sejam suficientemente nume· 
rosas e estejam intimamente conectadas. 

4. Toda filosofia nào idealista pressupôe algum fim Ultimo ab~ 
solutamente inexplicavel, nào analisâvel; em suma. algo re
sultante de uma mediaçào que nào é, por sua vez, suscetivel de 
mediaçào. Ora. o fato de algo sr..•r a!o,sim inexplicâvel Ml pode ser 
conhecido através do raciocinio a partir dos signos. Mas a Unica 
justificativa para uma inferência_ a parlir de signos e que a 
conclusào explique o fato. Supor que o fato seja ab~olutamente 
inexplicâvel é nào o explicar e, por conseguinte, esta !o,Upo~içào 
nunca é permitida. No Ultimo nUmero de~ta revista ap!lrece um 
trabalho intitulado "Questôes referentes a certas faculdades 
reivindicada'i pelo bornem" (Texto n,' 1) que foi escrito corn este 
espirito de oposiçào ao carte.sianismo. Aquela critica a certas 
faculdades resultou em quatro negativas que, por conveniência, 
podem ser aqui repetidas: 

1. Nào temos poder algum de Introspecçào ma'i sim, todo 
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conhecimento do munda interna deriva-se, par raciocinio 
hipotético, de nosso conhecimento dos fatos externes. 

2. Nào ternas poder algum de Intuiçào mas, sim, toda 
cogniçâo é determinada logicamente par cogniçôes anteriores. 

3. Nào ternas poder algum de pensar sem signas. 
4. Nào ternas concepçào alguma do absolutamente 

incognoscivel. 
Estas proposiçôes nào padern ser encaradas coma certas e, a 

fim de submetê-las a mais uma verificaçào, propomo-nos agora a 
desenvolvê-las até suas conseqüências. De inicio, podemos conside
rar apenas a primeira delas; a seguir, traçar as conseqüências da 
primeira e da segunda; depois, ver o que· resultarâ' se assumirmos 
também a terceira; e, finalmente, acrescentar a quarta a nossas pre
missas hipotéticas. 

2. AÇÀO MENTAL 

266. Aceitando a primeira proposiçào, precisamos deixar de 
lado tedos os preconceitos que derivam de uma filosofia que baseia 
nosso conhecimento do mundo externo em nossa autoconsciência. 
Nâo podemos admitir colocaçâo alguma concernente àquilo que se 
passa dentro .de nés, a nào ser camo hip6tese necessâria para 
explicar o que acontece naquilo que hahitualmente chamamos de 
mundo externo. Além do mais, quando aceitamos sobre tais bases 
uma faculdade ou modo de açào da mente nào podemos, 
naturalmente, adotar qualquer outra hip6tese cam o prop6sito de 
explicar qualquer fato que passa ser explicado através de nossa 
primeira proposiçào, mas devemos levar esta Ultima tào longe 
quante possivel. Em outras palavras .. devemos, tanta quanta nos é 
dada fazer sem o auxilio de hip6teses adicionais, reduzir todos os 
tipos de açào mental a um tipo gerai. 

267. A classe de modificaçôes da consciência corn a quai 
devemos começar nossa investigaçâo deve ser uma classe cuja 
existência seja indubitâvel, e cujas leis sejam hem conhecidas e que, 
portanto (dada que este conhecimento vern do exterior) que segue 
mais de perto os fates externes; isto é, deve ser algum tipo de 
cogniçào. Aqui podemos admitir hipoteticaniente a segunda 
proposiçào daquelê texto inicial, segundo a quai nâo hâ 
absolutamente uma primeira cogniçào de um objeto, IDa$, sim, que 
a cogniçâo surge através de um processo continuo. Devemos 
começar, portante, corn um processo de cogniçâo, e corn aquele 
processo cujas leis sào melhor compreendidas e que seguem mais 
de perto os fatos externes. Outro processo nào hâ além do processo 
de inferência vâlida, que procede de suas premissas. A, para sua 
conclusào, B, somente se, de fato, uma proposiçào coma B for 
sempre ou habitualmente verdadeira quando uma proposiçào camo 
A for verdadeira. Portante, é uma conseqtiência dos dois primei
ros prinCipios, cujas iesultados devemos levantar, o fato de que 
devemos, tante quante podemos, sem qualquer oUtra suposiçào 
exceto a das razôes da mente, reduzir toda açào mental à fOrmula 
do raciocinio vâlido. 

268. Mas serâ que a mente passa de fato par um processo 
silogistico? 0 fate de que uma conclusào - coma algo que exista 
na mente de modo independente, ta1 camo uma imagem -
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repentïnamente substitua de modo similar duas pre rn issas exislentes 
na mente constitui algo de que seguramente. se pode du vidar. Mas 
constitui tema de constante experimentaçào o fatO de que se um bo
rnem acredita nas premissas, no sentido em que ele agid segundo 
elas e dini. que elas sào verdadeiras, sob certas condiçàes favoriveis 
também estani pronto a agir conforme a conclusào e a dizer que es
ta é verdadeira. Portante. algo acontece, dentro do organismo. que 
é equivalente ao processo silogistico. 

269. Uma inferência vâlida pode ser completa ou iucomple
laa. Urna inferência incompleta é aquela cuja validade depende de 
alguma matéria de fato nâo contida nas premissas. Este fato im
plicito poderia ter sido enunciado cam uma premissa. e sua relaçào 
corn a conclusào é a mesma quer seja explicitamente colocado ou 
mio, uma vez que ele é, pela menas virtualmente. considerado co
mo certo: de forma tal que toda argumenta vâlido incompleto é vir
tualmente completa. Os argumentas completas dividem-se em sim
Ples e complexas b. Um argumenta complexa é aquele que. a partir 
de très ou mais premissas, conclui aquilo que poderia ter sida con
cluido através de passos sucessivos de.raciocinios que seriam. cada 
um dos quais. simples. Assim. uma inferëncia complexa, ao final. 
vern a ser a mesma. coisa que uma sucessào de inferências simples. 

270. Um argumenta completa. simples e vâlido. ou silogis
mo, pode ser apoditico ou provdvelc. Um silogismo apoditico ou 
dedutivo é aquele cuja validade depende incondicionalmente da re
laçào do fato inferido corn os fatos colocados nas premissas. Um si
logismo cuja validade dependesse nào apenas de suas premissas. 
mas da existência de algum outra conhecimento. seria impossivel; 
pois ou este outra conhecimento seria colocado, casa em que seria 
parte das premissas. ou seria aceito implicitamente. casa em que a 
inferência seria incompleta. Mas em silogismo cuja validade depen
de em parte da nào-existència de algum outra conhecimento é um 
silogismo provdvel. 

271. AJguns exemptas tornarào claro este ponta. Os dois 
argumentas seguintes ::;ào apoditicos ou dedutivos: 

1. Série aigu ma de dias dos quais o primeiro e o littimo sejam 
dias diferentes da semana excede. em um. um mültiplo de sete dias: 
ara. a primeiro e o ültimo dia de. qualquer ana bissexto sào dias 
diferentes da semana e. porlanlo. ana bisssexto algum consiste em 
um nûmero de dias maior do que um mültiplo de sete. 

2. Entre as vogais mio existe tetras duplas: mas uma das te
tras duplas (w) é composta de duas vogais: par conseguinte. uma le
tra composta par duas vogais nào é necessariamente. ela mesma 
uma vogal. 

Em ambos estes ca.-;os é evidente que. enquanto as premis.sas 
forem verdadeiras. seja o que for que outras fatos possam ser. as 
conclusôes serào verdadeiras. Par outro lado. suponha-se que 
raciocinemos do seguin te modo: "U rn certo home rn contraiu cOtera 
asi:itica. Achava-se em colapso. livido. fria, e sem pulsa perceptive!. 
Foi copiosamente sangrado. Durante o processo. ele saiu do 
colapso. e na manhà scguinte esta va born o suficiente para ficar de 

a. cr. 2.466 
b. cr. 2.470 
c. cr. 2.sos 
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pé. Portanto, os sangramentos tendem a curar· a cOtera ... Esta é 
uma inferëncia bastante provâx_el. contanto que as premissas 
representem toda nosso conhecimento sobre o assunta. Mas se 
soubés.semos, par exempta, que a recuperaçcio de um estado de 
c61era tende a ser repentina. e que o médico que relatou este casa 
tinha conhecimento de uma centena de outras tentativas desse 
método de cura sem ter comunicado o resultado destas. entào a. 
inferência perderia toda sUa validade. 

272. A ausência de conhecimento que é essencial para a 
validade de qualquer argumenta provâvel relaciona·se cam alguma 
questào que é determinada pela prOprio argumenta. EsJa, questao. 
coma outra qualquer, consiste em se certos objetos possuem certos 
caracteres. Par conseguinte, a ausência de conhecimento consiste, 
ou em se além dos objetos que, conforme as premissas. possuem 
certos caracteres, outras objetos quaisquer os possuem; ou se além 
dos caracteres que. conforme as premissas. pertencem a certos 
objetos. quaisquer outras caracteres nào necessariamente 
implicados nestes pertencem aas mesmos objetos~ No primeiro 
casa. o raciocinio procede camo se todos os objetos dotados de 
certes caracteres fossem conhecidos, e isto ê induçào: no 5egundo 
casa. a inferência procede coma se todos os caracteres necess<irios 
para a determinaçào de um certo objeto ou classe fossem 
conhecidos. e isto é !Jiptitese. Pode se tornar mais clara esta. 
distinçào par meio de exemples. 

273. Suponha-se que contemos o nUmero de.ocorrências das 
diferentes letras em um certo livra inglês. que podemos denominar 
A. Naturalmente, cada nova letra que acrescentamos à nossa lista 
alterarâ o nUmero relative de ocorrências das diferentes tetras; mas 
conforme prosseguimos corn nessa contagem. esta modificaçào serâ 
càda vez mener. Suponha-se que êtescubramos que à medida que 
aumentamos o nUmero de tetras contactas, o nUmero relative de e 's 
aproxima-se de Il 114% do total, o de t's 8 1/2%, o de a 's, 8%, 
ode s's. 7 1/2%. etc. Suponha-se que repitamos as mesmas obser-. 
vaçôes corn uma meia dUzia de outras textes em inglês (que pode
mos designar por B, C, D, E, F, G) corn resultados similares. Neste 
casa, podemos inferir que em toda texto inglês, de uma certa exten· 
sào, as diferentes tetras ocorrem aproximadamente corn essas mes .. 
mas freqüências relativas. 

Ora. este argumenta depende. para sua validade. do fato de 
nào conhecermos a proporçào de letras oum texto em inglês 
qualquer além de A, B. C, D, E, F e G. Pois se conhecermos es
sa proporçào corn relaçào a H, e ela nào for aproximadamente a 
mesrna que nos outras casas. nossa conclusào é de pronto 
destruida: se for a rnesma. a inferência legitima édeA. B. C. D. E. 
F. G e H. e nào apenas dos primeiros sete. lsto. portante, é uma 
induçào. 

Suponha-se, a seguir~ que um trecho deum texto cifrado nos 
seja entregue, sem a chave para sua decifraçâo. Suponha-se que 
descubramos que esse texto con~ém pouco menas de 26 caracteres, 
um dos quais ocorre cam uma freqtiência de Il %; outra. 8 1/2%. 
outra. ·g% e um quarto. 7 1/2%. Suponha-se que ao substituirmos 
estes caracteres pare , t, a es respectivamente. percebemos camo é 
possivel substituir os outras caracteres par tetras singulares de 
modo a fazerem sentido em inglês, contanto que admitamos que 
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esses termos seJam soletrados de forma errada em alguns casas. Se 
o texto for de alguma extensào considenivel~ podemos inferir corn 
grande probabilidade quai seja o significado do cédigo. 

A validade deste argumenta depende do fato de nào haver 
outras caracteres conhecidos do texto cifrado que pudessem ter 
alguma importância no casa, pois se houver - · se sovbermos~ par 
exempta, se hâ ou nào uma outra soluÇ<io para o texto - deve-se 
admitir que exerceni seus efeitos apoiando ou enfraquecendo a con· 
clusào. HipOtese, portante, é isto. 

274. Toda raciocinio vâlido é dedutivo. indutivo. ou 
hipotético: ou entào, combina duas ou mais destas caracteristicas. A 
deduçào é bastante bem abordada na maioria dos manuais de 
IOgica, mas ser.i necessârio dizer umas poucas palavras sobre a 
induçào e a hipOtese a fim de tornar mais inteligivel o que se segue. 

275. A induçào pode ser definida coma um argumenta que se 
desenvolve a partir da presunçào de que todos os membres de uma 
classe ou agregado possuem todos os caracteres que sào comuns a 
todos aqueles membros, da classe a cujo respeito isto é conhecido. 
tenham ou nào seus membros tais caracteres; ou, em outras 
palavras, aquilo que pressupôe ser verdadeiro de toda uma coleçào 
aquilo que é verdadeiro de um certo nUmero de casas nela tomados 
ao acaso. Poder-se-ia chamar isto de argumenta estatistico. A longo 
prazo, este argumenta deve, em gerai, permitir conclusôes bastante 
corretas a partir de premissas verdadeiras. Se ternas um saco de fei
jôes em parte brancos e em parte pretos, contando as proporçôes 
relativas das duas cores existentes em. vârios punhados diferentes, 
podemos aproximar-nos mais ou menas das proporçôes relativas 
das duas cores no saco toda, uma vez que uma quantidade suficien
te de punhados constituiria todos os feijôes existentes no saco., A 
caracteristica central e chave da induçào é que, tomando-se a con
clusào assim obtida camo premissa maior de um silogismo e se essa 
proposiçào enuncia tais e tais ob jetas da classe cm questao. coma 
sendo premissas menores, a outra premissa da induçào decorrerâ 
das outras dedutivamente.a Assim, no exempta acima, concluimos 
que ta dos os livras em inglês têm cerca de Il 1/4% de suas letras 
constituidos par e's. A partii dai coma premissa maior, junto corn 
a proposiçâo de que A, B, C, D, E, F e G sào livras em inglês, se
gue-se dedutivamente que A, B, C, D, E, F e G têm cerca de Il 
l/4% de suas tetras que sào e 's. De acordo cam esta colocaçào a 
induçàa foi definida par Aristételes b, camo sendo a inferência da 
premlSsa maiar de um silaglSma a partir de suas premissas mena
res e da conclusàa. A funÇào de uma induçào é substituir uma série 
de moitas sujeitos por uma série timea que os abarca a todos e- mais 
uma quantidade indefinida de outras. Assim, é uma espécie de .. re
duçàa da variedade à unidade ''. 

276. A hipOtese pode ser definida camo um argumenta que se 
desenvolve a partir da suposiçâo de que um caniter do quai se sabe 
que envolve necessariamente uma certa quantidade de outras 
caracteres, pode ser provavelmente predicado de qualquer objeto 
possuidor de. todos os caracteres que se sabe envolvidos par esse 

a cr. 2.623. 
b. Cf. Aristételes, Ana/yslica Priora, livro III, œp. 23. 
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caniter. Assim camo a induçao pacte ser consîderada a inferência da 
premissa maior de um silogismo. da mesma forma a hip6tese pode 
ser considerada a inferência de uma premissa mener, a partir das 
outras duas proposiçôes. Assim, o exemple acima citado consiste de 
duas inferêllcias das premissas menaces dos seguintes silogismos. 

1. Todo texto em inglês de alguma extensao no qua! tais e tais 
caracteres denotam e, t, a e s tem cerca de Il 1/4 % de sua 
totalidade constituidos pelo primeiro tipo dosses traços, 8 l/2 do 
segundo, 8% do terceiro e 7 1/2% do quarto. 

Este texto secreta é um texto inglês de alguma extensào, no 
quai tais e tais caracteres denotam e, t, a e s, respectivamen
te; ··· Este texto secreta tem cerca de Il 1/4% de seus caracteres 
do primeiro tipo, 8 1/2% do segundo, 8% do terceiro e 7 1/2% 
do quarto. 

2. U m trec ho esc rita corn um alfabeto dessa espécie faz 
sentido quando tais e tais letras s:ïo individualmente substituidas 
par tais e tais caracteres. 

Este texte secreto esta escrito corn um tai alfabeto. 
:. Este texto secreta faz sentido quando tais e tais substituiçôes 

sào feitas. 
A funçào da hip6tese é substituir uma grande série de 

predicados, q~e nâo formam em si mesmos unidade alguma, por 
uma série singular (ou pequena quantidade) que os envolve a todos, 
junto (talvez) corn uma quantidade indefinida de outros predicados. 
Portanto, também é uma reduçào da variedade à unidade 1 . Todo 
silogismo dedutivo pode ser colocado sob a forma 

Se A, entào B; 
Mas A: 

... B 
E como a premissa menor desta forma surge camo 

antecedente ou razâo de uma proposiçào hipotética, a inferência 
hipotética pode ser denominada de raciocinio a partir do 
conseqüente para o antecedente. 

1. Muitas pessoas versa.das em lOgica objetaram que apliquei, aqui, o termo hi
pdlese deum modo absolutamente errôneo, e que aquilo que designa por esse nome 
é um argumenta a partir da analogia. Ser.i suficiente replicar que o exemplo do texto 
cifrado foi dado como uma ilustraçào adequada da hipôtese segundo Descartes (Nor
mal 10 Oeuvres choisies, Paris, 1865, p. 334), Leibniz CNouv.Ess., livra 4, Cap. 
12, § 13, Ed. Erdmann. p. 383) e (coma soube através de D. Stewart: Works. v. 3, 
p. 305 el seq.> Gravesande, Boscovicb, Hartley e G.L.Le Sage. 0 termo Hipôtese foi 
utilizado nos segUintes sentidos: 1. Pela tema ou proposiçào que forma o assunta de 
um discurso. 2. Por uma suposiçào. AristOteles divide as suposiçôes, ou proposiçôes 
adotadas sem nenhuma razio, em definiçôes e bipOteses. Estas sào proposiçôes que 
enunciam a existência de algo. Assim, o geOmetra diz: "Seja um triângulo". 3, Por 
uma coodiçào em sentido gerai. Diz-se que procuramos outras coisas que nâo a felici
dade f~ imo8 foe wc; , condicionalmente. A melhor reliuiblka é a idcalmente per
feita; a segunaa. a melhor na terra; a terceira, a melbor E~ }lrro8éoewc; nas cir
cunstânciaç, Liberdade é inr68 EOLÇ ou condiçâo da democracia. 4. Pela ante
cedente de uma proposiçâo bipotética. 5. Por uma questâo oratOria que supôe fatos. 
6. Na Synopsis de Psellus, pela referência deum sujeito às coisas que ele denota. 7. 
Mais comumente nos tempos modernes, pela concll!sào de um argumenta a partir da 
conseqüência edo conseqUente para o antecedente. E este o uso que faço desse termo. 
8. Por uma tai conclusào quando fraca demais para constituir uma teoria aceita no 
corpo de uma ciência. (Cf. 2.5 Il, 2. 707). 

Cito algumas autoridades em apoio do sétimo uso: 
Chauvin- Lex/con Rationale, 1. ed.- ''Hypothesis est propositio, quae assu

.mitur ad probandum aliam veritatem incognitam. Requirunt multi, ut haec hypothe
sis vera esse cognoscatur, etiam antequam appareat, an alia ex ea deduci possint. 
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277. 0 argumente a partir da analogia, que um popular 
estudioso da 16gica a denomina de raciocinio a partir de particulares 
para particulares, deriva sua validade do fato de combinar os 
caracteres da induçào e da hipOtese, sendo analisâvel quer numa 
deduçào ou numa induçâo, ou numa deduçào e numa hip6teseb. 

278. Mas embora a inferência seja. assim, de ttës espécies 
essencialmente di fe rentes, pertence também a um gênera. V imos 
que nào se pode derivar legitimamente conclusào alguma que nào 
passa ser alcançada através de sucessôes de argumentas que têm, 
cada um. duas premissas. e que nào implicam em ncnhum fato nào 
afirmado. 

279._ Cada uma dessas premissas ê uma proposiçào que 
afirma que certes objetos têm certes caracteres. Cada.termo de uma 

Verum aiunt alii. hoc unum desider.ui. Ul hypothesis prq vera admittatur. quod 
nempe ex hac talia deducitur~ quae respondent phaenomenis. et satisfaciunt omnibus 
difficultatibus. que hac parte in re. et in iis quae de ea apparent. occurrebant.'' 

NeM./1111 - ''Hactenus phaenomena coelorum et maris nostri per vim gravilatis 
exposui • .sed causam gravitatil> nondum a.ssigna\'Î ..• Rationem vero harum gravitatis 
proprictatum ex phaenomcni'i nondum potui deducere. et hypotheses non fingo. 
Quicquid enim ex phaenomeni.,; non deducitur. hypm/u:sls \'ocanda est. .. ln hac 
Philosophia Propositiones deducuntur ex phaenomenis. et redduntur generales per in· 
ductionem~·· Pri11cipia. Ad fln. 

Sir Wm. Hami/tml -·"Hip{jteSf!S. isto é. proposiçôes que .s:io as.sumidas corn 
probabilidade a fim de explicar ou provar algo que de outra forma nào pode .ser ex
plicado ou pro\·ado. ·• Lecllm!s ml Logic (ed, amJ. p. 188. 

"0 nome llipôtese é atribuido. de modo mais enfàûco, a suposiçôes provisôria'i 
que .servem para explicar o..,; fenômenos 'enquanto sâo ob.sen·ados. mas que s6 sào 
aceitas co mo \'erdadeiras .se.forem ao final confirmada'i através de uma jnduçào corn· 
pleta" - ibid .. p. 364, 

"Quando se apre.<.enta um fenômeno que nào pode .ser explicado por principio al
gum dos possibilitados pela experiência. .sen timo-nos descontentes e inquietas: e surge 
um esforço de descobrir aigu ma causa que pos...a. pelo menas provisoriamente. expli· 
car este fenômeno: e esta c:ausa é ao final reconhecida como vilida e \'erdadCJra se. 
através dela. descobre·se que esse fenômeno obtém uma exphcaçào completa e perfei· 
ta. 0 juizo no quai um fenômeno se relaciona corn uma tai causa problenuitica é de
nominado de Hipâf('S(' ... Ibid. p. 449, 450. Ver tambêm Lect11res ml Metapll,uics, 
p. 117. 

J.S.Mi/1- "Uma hip6t.ese ê uma suposiçâo qualquer que aventamos (quer sent 
ptu\'a' reais. quer a p.slllr oe provas confessadamente in..,;utiCJem..:sl a fim dC:: tentar a 
partir dela dcduzir conclu!>Oes.em acordo co.m fato..,; que sa~emos serem tealS: .• com a 
idêia de que 9! a'i conclusôes a que as hipoteses levam sao \'erda~h~" .• conhecJd~'i. a 
prOpria hip6tcse. deve f..er ou verdadcira ou PfO\'a\·elmente \'etdade~ra. - Logtc 16. 
ed). \'. 2. P~ 8 llh·ro Ill. Cap. XIV. § 4). 

Kant - ··se wdus as cot/Sf!qi.Ïf!lllr!S de uma cogniçào sào lt:rdadeims, a 
prripria cagniçàtJ ë 1erdudeira ... Ponanto. nos ê pe~mitido conc~uir do conseqUente 
para uma razao.. f..effi que sejamo.o; capazcs. de dctermmar esta raza_o. Do co~plexo de 
todo.'i os con.o;equentes sO podemos conCIUir a \'crdade de uma razao dcu;rmmada. .. ·~ 
dificuldade de!>te modo de.inferêncJa posilira e dirf!lu Cmodus,ponens> e que a totab· 
dade dos con.o;equentes nào pode .ser apoditicamente recon~~ida. e ~ue. por:anto. por 
este modo de infcrência !>Omo..,; le\· ados apena'\ a uma cogmçao pro\'a\·el e lupolf!I1Ctl

mellle verdadeira tHiptitesesJ:' -·Logik por Jasche~ Werke. Ed. Rosenk, e Sch .. v. 
3. p. 221. . .. . 

"Uma hip6tese é o JUlgamento da \'erdade de uma razao rom ba<oe na sufic1enc•a 
dos con.o;equentes:· - ibidu p. 262 . . 

Herbart-·"Podcmos le\·antar hip6te:.es. dai deduzir con.-.equente.... c ~epaiS \'er~-
ficar· se estes estào de acordo corn a l'xoeriência. Tais suposiçôes denommam-se h•
pôteses:• - Einleilung; Werke. v. 1. p. SJ. 

BeneJ.e - "lnferência'i afirmatÎ\'a'i a part1r do con..-.eqûente para o antecedenlC. 
ou hip6teses.'' - S.utem der Lagik. "·· 2. 103., 

Nào seria diticil multiplicar e:.tas citaçôes. 

a, Ver J.S. Jl.hll. Logic. livra Il. Cap., J. § J. 
b. Ver 2.5 13. 
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tal proposiçào representa. ou certos ob jetas ou certos caracteres. A 
conclusâa pode ser encarada coma uma proposiçào substituida em 
lugar de cada uma das premissas, justificando-se a 'substituiçào pela 
fato enunciado na outra premissa. Conseqüentemente, a conclusào 
e derivada de uma das premissas através da substituiçàa do sujeita 
da premissa par um navo sujeita. ou do predicada da premissa par 
urn nova predicado, ou por ambas as substituiçôes. Ora, a 
substituiçào de um termo par outra pode justificar-se apenas na 
medida em que o terme substituido representa apenas aquilo que e 
representado no terme substituido. Portante, se a conclusào for 
denotada pela fOrmula 

s é p 
e se esta conclusào derivar, par uma mudança de sujeito, de uma 
premissa que pode ser expressa pela fOrmula 

M é P. 
neste caso a outra premissa deve afirmar que tudo aquilo que for 
representado par S é representado par M. ou que 

Todo S é um M; 
enquanto que, se a conclusào, S é P, é derivada de uma. das 
premissas par uma mudança de predicado, essa premissa pode ser 
esc rita 

S é M; 
e a outra premissa deve afirmar que todos os caracteres implicados 
em P estao implicados em M, ou que 

Tudo o que é M é P. 
Ern qualquer dos casas, portante, o silogismo deve ser capaz 

de exprimir-se na forma 
S é M; M é P: 

... s é p 
Finalmente, se a conclusào difere de uma ou outra de suas 

premissas, tanto no sujeito camo no predicado, a forma do 
enunciado da conclusào e da premissa pode ser alterada de modo 
que tenham um terme cornu m. lsto sem pre é passive! fazer, pois se 
P e a premissa e C a conclusâo, padern ser assim enunciadas: 

0 estado de coisas representado em P e real, e 
0 estado de coisas representado em C e real. 
Neste casa, a outra. premissa deve virtualmente afirmar. de 

alguma forma, que toda estado de coisas tai camo é representado 
par c e 0 estado de coisas representado em p. 

Por conseguinte, todo raciocinio valida tem uma forma gerai; 
e ao tentar reduzir toda açàO mental âs fOrmulas da inferëncia vâli
da, procuramos reduzi-la a um Unico tipo singular. 

280. Um obstaculo aparente a reduçào de toda açào mental ao 
tipo de inferências vâlidas é a existëncia do raciocinio falacioso. 
Toda argumenta implica na verdade de um principio gerai de 
procedimento inferencial (quer envolva alguma matéria de fato 
referente ao assunta de. um argumenta ou simplesmente uma 
mâxima relacionada corn urn sistema de signas), de acordo corn o 
quai é um argumenta vâlida. Se este principia é falso, o argumenta 
é uma falâcia; rn~ nem um argumenta vâlido a partir de premissas 
falsas. nern uma induçào ou hipôtese excessivamente fraca, parém 
nào ilegitima, par mais que sua força passa ser superestimada, por 
mais falsa que seja sua conclusào, é uma fal<icia. 

281. As palavras, tomadas tai coma se apresentam. embora 
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na forma de um argumenta, implicam qualquer falo que passa ser 
necessârio para tornar conclusivo o argumenta; de modo que para 
o IOgico formai, que sO se interessa pela significado das palavr-as de 
acordo corn os principios adequados de interpretaçào. e nào pela 
intençào do elocutor adivinhada a partir de outras indicaçôes. as 
Unicas fal<icias que existem sào as simplesmente absurdas e 
contraditOrias, seja porque suas conclusàes sào absolutamente 
inconsistentes corn suas premissas, ou porque conectam 
proposiçàes através de. uma espécie de conjunçào ilativa. modo pela 
quai elas nào padern ser validamente conectadas em circunstância 
aigu ma. 

282. Mas para o psicOJogo. um argumenta sô é vâlido se as 
premissas das quais deriva a conclusào mental forem insuficientes, 
embora verdadeiras, parajustificar a_conclusào. quer em si mesmas 
ou corn o auxilio de outras proposiçàes anteriormente tidas coma 
verdadeiras. Mas é fâcil mostrar que todas as inferências feitas pela 
bornem, que nào sào vâlidas neste sentido, pertencem a quatre 
classes, a saber: 1. Aquelas cujas premissas sào falsas; 2. Aquela-; 
que têm um pouce de força, embora um pouce apenas; 3. Aquelas 
que resultam da confusào de uma proposiçào corn uma outra: 4. 
Aquelas que resultam da apreensào indistinta. aplicaçào errônea, ou 
falsidade, de uma regra da inferëncia. Pois, se uma pessoa 
cometesse uma fahicia que nào pertencesse a alguma destas classes, 
elâ, a partir de premissas verdadeiras concebidas corn perfeita 
clareza, sem ser desviada de seu caminho par um preconceito 
quaJquer ou outra juizo que sirva de regra da inferência, estaria 
tirando uma conclusào que na verdade nào teria a menor 
relevância. Se isto pudesse acontecer. a consideraçào serena e o 
cuidado seriam de pouca utilidade para o pensamento. pois o 
cuidado sô serve para assegurar que estamos levando em conta 
todos os fatos e para tornar claros aqueles que nào levamos em 
conta; nem pode a frieza fazer nada além de permitir·nos ser 
cuidadosos. e também impedir que sejamos afetados par uma 
paixà!J ao inf\:rir camo verdadeiro aquilo que gostariamos que fosse 
verdadeiro. ou que tememos passa ser verdadeiro. ou ao seguir 
alguma outra regra errada da inferência. Mas a experiência 
demonstra que a consideraçào calma e cuidadosa das mesmas 
premissas claramente concebidas (incluindo os preconceitos) 
assegurar.i o pronunciamento do mesmo juizo par todos os 
homens. Ora. se uma falâcia pertence à. primeira daquelas quatre 
classes e se suas premissas sào falsas cabe presumir que o 
procedimento da mente a partir dessas premissas rumo a• uma 
conclusào é ou correto ou erra em um dos outras três modes: pois 
nào se pode su par que a simples falsidade das premissas deva afetar 
o procedimento da razào quando essa falsidade nào é do 
conhecimento da razào. Se a falâcia pertence à segunda classee tem 
alguma força. por pouca que seja1 constitui um provâvel argumenta 
legitima. e pertence ao tipo da inferência vâJida. Se é- da terceira 
classe e resulta da confusào de uma proposiçào corn outra. esta 
confusào deve ocorrer devida a uma semelhança entre as duas 
proposiçôes, isto é. raciocinando a pessoa, e venda que uma 
proposiçào apresenta alguns dos caracteres pertencentes â. outra. 
conclui que possui todos os caracteres essenciais da outra e é 
equivalente desta. Ora, isto é uma inferëncia hipotética que. embora 
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passa ser fraca, e embora sua conclusào seja falsa, pertence ao tipo 
da inferência valida; e, portanto, camo o nod us da falâcia reside na 
confusào, o procedimento da mente nestas falâcias da terceira. classe 
esti em conformidade corn a fOrmula da inferência vâlida. Se a 
falâcia pertence à quarta classe, resulta ou da aplicaçào errada ou 
apreensào errônea de uma regra da inferência, e portante e uma 
fal<icia de confusao, ou resulta. da adoçào de uma regra errada da 
inferência. Neste Ultimo casa, esta regra é, de fato, tomada coma 
uma premissa e, portante, a conclusào falsa deve-se • apenas à 
falsidade de uma premissa. Portanto, em toda falâcia possivel à 
mente do bornem, o procedimento da mente estâ em conformidade 
corn a. fOrmula da inferência valida. 

3. SIGNOS-PENSAMENTO 

283. 0 terceiro principio cujas consequencias nos cumpre 
deduzir é que, sempre que pensamos. ternas presente na consciência 
algum sentimento. imagem, concepçào ou outra représentaçào que 
serve camo signa. Mas segue-se de nessa prOpria existência ( o que 
esta provado pela ocorrência da ignorância edo erra a) que tuda o 
que esta presente a nOs é uma manifestaçào fenomenal de nOs 
mesmes. Isto nào impede que haja um fenômeno de algo sem nOs, 
tal camo um arca-iris é simultaneamente uma manifestaçào tanta 
do sol quanta da chu va. Portante. quando pensamos, nOs mesmos, 
tal camo samos naquele memento. surgimos camo um signa. Ora, 
um_signo tem. coma tai. trës referëncias: primeiro.- é um signa para 
algum pensamento que o interpreta; é um signa de algum objeto ao 
quai. naquele pensamento, é equivalente; terceira, é um signa, em 
algum aspecta ou qualidade. que. a pôe em conexào corn seu objeto. 
Verifiquemos quais sào os trës correlatos aas quais um signo
·pensamento se refere. 

284. ( 1) Quando pensamos, a que pensamenlo se dirige aquele 
signo·pensamento que é nOs mesmes'! Através de uma expressào 
exterior, a que chega talvez s6 depois de considenivel de· 
senvolvimento· interna, esse signo-pensamento pode v ir a dirigir· 
·se ao pensamento de uma outra pessoa. Mas quer isto aconteça ou 
nàa, é sempre interpretado par um p~nsamento subseqüente nosso 
mesmo. Se. depois de um pensamento qualquer. a corrente de 
idéias Oui livremente, esse lluir segue as leis da associaçào mental. 
Nesse casa, cada um dos pensamentos anteriores sugere algo ao 
pensamento que se segue, i e., é o signa de algo para este- Ultimo. 
Nessa corrente de pensamento. é verdade, pode ser interrompida, 
mas devemos lembrar-nos que, além do elemento principal de 
pensamento num momento qualquer. hi uma centena de.coisas em 
nessa mente às quais apenas uma pequena fraçào de atençào ou 
consciëncia é atribuida. Dai nào se segue, portanlo. em virtude de 
um nova constituinte do pensamento recebef'a parte principaldessa 
atençào, que a corrente.de pensamento que ele desloca é. corn issa. 
rompida: Pela contrario, de nosso segundo principio, segundo o 
quai nào ha intuiçào ou cogniçào que nào seja determinada par 
cogniçôes prévias, segue-se que o aparecimento repentino de uma 
nova experiência. nào é nunca um casa instantânea, mas é um 

a. Ver 233. 
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evemo que ocupa tempo. e que vai passar por um processo 
continuo. Sua proeminência na consciência, portanto. pro
vavelmente deve ser a consumaçào de um processo crescente; e se 
for assim, mio hâ causa suficiente para o pensamento. que fora 
até ali dominante, cessar abrupta e instantaneamente. Mas se uma 
seqüência de pensamentos cessa par extinçào graduai, essa 
seqüência segue Jivremente sua prOpria lei de associaçào enquanto 
durar, e-nào hâ memento algum em que exista um pensamento que 
pertença a esta série. subseqûentemente ao quai nào exista um 
pensamento que o interprete, ou repita. Portante. nào hâ exceçào a 
lei de que toda signo-pensamento é transladado para ou 
interpretado num signo-pensamento subseqüente, a menas que toda 
pensamento tenha um fim abrupto e definitive na morte. 

285. {2) A questào seguinte é: 0 que representa o signo
·pensamento- que designa ele- quai é seu suppositum? A coi· 
sa exterior. sem dtivida. quando se esta pensando numa coîsa exte
rior. Mesmo assim. como o pensamento é·determinado por um 
pensamento anterior do mesmo objeto, ele se refere a essa coisa 
através da denotaçâo deste pensamento anterior. Suponhamos, por 
exemplo. que Toussaint seja aquilo em que estamos pensando, e 
que ele seja inicialmente pensado como negro, mas nâo claramente 
como um bornem. Se esta distintividade é posteriormente acres
centada, isto acontece- através do pensamento de que um negro 
é um homem; isto é, o pensamento subseqüente, lw me m. refere-se à 
coisa externa, ao ser predicado daquele pensamento anterior, negro. 
que tivemos daquela coisa. Se a seguir pensarmos em Toussaint 
coma um general, neste caso pensamos que este negro. este 
bornem, era um general. E assim em todos os casas o pensamento 
subseqüente denota aquilo que foi pensado no pensamento anterior. 

286. {3) 0 signo-pensamento representa seu objeto sob o 
aspecte em que ele é pensado; isto é. este aspecta é o objeto 
imediato da consciência no pensamento ou, em outras palavras. é o 
prOprio pensamento ou, pelo menos, aquilo que se pensa ser o 
pensamento no pensamento subseqüente para o quai ele é um 
sig no. 

287. Devemos agora considerar duas outras propriedades dos 
signas que sào da maior importância para a teoria da cogniçào. 
Uma vez; que um signo nào ë.. idêntico à coisa significada, diferindo 
des ta sob alguns aspectas, ele deve ter clara mente aigu os caracteres 
que lhe pertençam em si mesmo, e que nada têm a ver corn sua 
funçâo representativa. Denomino estas de qualidades mate riais do 
signo. Como exemples de tais qualidades, considere-se a palavra 
.. homem ", que consiste em cinco letras oum quatro, ela é achatada 
e nâo tem releva. Em segundo lugar, um signo deve ser capaz; de 
estar conectado (nào na razào, mas na realidade) a um outro signo 
do mesmo objeto, ou ao prOprio objeto. Assim, as palavras nâo 
teriam utilidade alguma a menos que pudessem ser conectadas em 
sentenças através de uma cOpula real que ligue signas de uma 
mesma coisa. A utilidade de alguns signas- como uma ventoinha, 
um marco, etc. - consiste inteiramente no fato de estarem 
realmen~ conectados corn as prOprias coisas que significam. No 
caso de uma imagem, tai conexào nào é evidente, mas existe no 
poder de associaçào que liga a imagem ao signo-cérebro que a 
rotula. Esta conexào fiSica, real, deum signa corn seu objeto, quer 
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imediatamente ou através de sua conexào corn um outro signa. é 
por mim denominada de aplicaçào denumstrafh'a pu ra do signa. 
Ora. a funçào representativa de um signa nào reside nem em sua 
qualidade material, nem em sua aplicaçàa demonstrativa. pura, 
porque é algo que o signo é. nào em si mesmo ou numa relaçào real 
corn seu objeto. mas que é para um pensamelllo. enquanto que 
ambos os caracteres recém·definidos pertencem ao signa in· 
dependentemente de se dirigirem a qualquer pensamento. To· 
davia, se pego todas as coisas que possuem certas qualidades e as 
conecto fisicamente corn uma outra série de coisas. uma a uma. elas 
se tornam aptas a serem signas. Se nào sàa tidas camo tais. nào sào 
realmente signas, mas a sào no mesmo sentido em que, par 
exempta, se pode dizer que uma flor que nâo esta sendo vista é 
verme/ha. sendo este também um termo relative a uma afeiçào 
mental. 

288. Seja. um estado mental que é uma concepçào. E uma 
concepçào em virtude de ter um significado, uma compreensào 
16gica; e se é aplicâvel a um objeto qualquer, é porque esse objeto 
tem os caracteres contidos na compreensào dessa concepçào. Ora. 
diz·se que a compreensào Iégica de um pensamento consiste nos 
pensamentos nela contidos; mas os pensamentos sào eventas. atos 
da. mente. Dois pensamentos sào dois eventas separados no tempo. 
e um nào pode, literalmente, estar contido no outra. Pode·se 
afirmar que todos os pensamentos exatamente similares padern ser 
encarado.s co mo sendo um ûnico pensamento; e que, dizer que um 
pensamento contém um outra significa que ele contém um 
pensamento exatamcnte similar àque!e outra. Mas coma padern 
dois pensamentos serem similares? Dois objetos s6 padern ser 
considera dos similares se forem comparados e reunidos na mente. 
Os pensamentos nào têm existência a nào ser na mente;, s6 na 
medida em que sào considerados é que existem. Par conseguinte, 
dois pensamentos nào padern ser similares a menas que sejam 
reunidos na mente. Mas. quanta à sua existência, dois pensamentos 
estào separados par um intervalo de tempo. Samos também capazes 
de imaginar que podemos conceber um pensamento similar a um 
pensamento passade ao compani-lo corn este Ultimo. coma se. esse 
pensamento passade ainda estivesse presente em n6s. Mas é 
evidente que o conhecimento de que um pensamento é similar ou~ 
de algum modo, verdadeiramente. representative de. outra. nào pode 
ser derivado da percepçào imediata, mas deve ser uma hip6tese 
(sem dU vida alguma de toda justificâve! pelas fatos) e que, portanto,
a formaçào de um tai pensamento representante deve depender de 
uma força real efetiva por trà.s da, consciência e nào simplesmente 
de uma comparaçào mental. Portanto, o que é precisa entender 
quando se diz que um conceito estâ contido em outra é que 
normalmente representamos um deles coma estando no outra; isto 
é, que formamos um tipo particular de juizo2, do quai o sujeito 
significa um conceito e o predicado o outro. 

289. Assim. nenhum pensamento em si mesmo, nenhum 
sentimento em si mesmo contém um outra. sendo, na verdade. 
absolutamente simples e nào analisivel; e dizer que esse 

2. Um juizo referente a um minimo de informaçào: ver teoria a respeito cm meu 
texto sobre a Compreensào e a Extensào (2.409). 
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pensamento ou sentimento se compàe. de outras pensamentos e 
sentimentos é camo dizer que um movimento sobre uma linha reta 
se compàe dos dois movimentos dos quais é a resultante; ou seja, é 
uma metafora. ou ficçào, paralela à verdade. Toda pensamento. par 
mais artificial e complexa. é, na medida em que es ti imediatamente 
presente, mera sensaçào sem as partes e, portanto, em si mesmo, 
nào lem similaridade corn qualquer outro. sendo incompanivel corn 
qualquer outra e absolutamente sui generis·1 • Tuda aquilo que for 
totalmente incomparivel a alguma outra coisa é totalmenle 
inexplicâvel porque a explicaçào consiste em colocar as coisa-; sob 
leis gerais ou sob classes naturais. Par conseguinte, toda 
pensamento. na medida em que é um sentimento de um tipo 
peculiar. e simplesmente um fato Ultimo. inexplicâvel. Todavia, ete 
nào entra em conflito corn meu postulado segundo o quai se deve 
permitir que esse falo permaneça inexplicâvel. pois, de um lado. 
nunca podemos pen.sar "lsto esta preseme em mim··. vista que. 
antes que tenhamos tempo para a renexào. a sensaçào jâ passau e. 
par outra lado. uma vez passada. nunca podemos trazer de volta a 
qualidade do sentimento tai camo ele era c:m c: para si mc:.•ww ou 
saber camo era ele c:m si mc:snw. ou mesmo descobrir a existência 
desta qualidade. exceto atraves de um corol<irio a partir de nossa 
teoria gerai de nôs mesmos, e neste casa nào em sua idiossincrasia 
mas apenas coma algo presente. Mas, enquanto algo presente os 
sentimentos sào lados semelhantes e nào exigem explicaçào, dada 
que contëm apenao; aquilo que e universal. Assim sendo. nada que 
possamos verdadeiramente predicar dos sentimentos remanesce 
inexplicado. mao;, sim. apenao; aquilo que nào podemos conhecer 
através da reflexào. As..'iim sendo, nào caimos. na contradiçào de 
'tornar o Mediato imediâvel. Finalmente, nenhum pensamento 
presente concreto (que é um mero seqtimento) lem significado 
algum. valor intelectual algum, pois estes residem nào naquilo que 
é realmente pensado ma'i naquilo a que este pensamento pode ser 
conectado numa representaçào através de pensamentos 
subseqüentes; de forma que o significado de um pensamenlo é. ao 
mesmo tempo~ algo virtual a. Poder-se-â objetar que se pensamento 
algum tem significado. toda pensamento estâ desprovido de 
significado. Mas esta é uma fal<icia similar à que consiste em dizer· 
que. se em nenhum dos espaças sucessivos que um corpo ocupa 
nào hâ lugar para o movimento. mio haverâ lugar para o 
movimento em toda a série. Em momento algum. em meu estado 
mental. h<i cogniçào ou representaçào, mas na relaçào dos meus 
estados mentais, em mornentos diferentes. h<i 4 • Em su ma. o 
lmediato (e, portanto. aquilo que é em si mesmo insuscetivel de 
mediaçào - o Inanalisâvel, o lnexplicâvel. o Inintelectual) segue 

3. Observe·l<>e que digo em si mf!smo. Nào sou t.ào insensalo ao ponlo de negar 
que minha sensaçào de vermelho. hoje, é semelhanle a minha senJo.açào de vermelho 
de ontem. Digo apenas que a similaridade pode consislir apenas na força psicoiOgica 
por tnis da consciência- o que me leva a dizer que reconheço e.-.te !>entimento como 
o mesmo M!ntimento anterior. nào consistindo, portanto. numa comunidade de !>en· 
saçôes (Cf. 1.313. 1.383, 1.388: 3.419, 4.151). 

a. Ver 504. 
4. Conformemente. a'>.'>lm como dizemos que um corpo e.\li em movimento e 

nào que o movimento e.-.li num corpo, deveriamos dizer que estamol-1 em penJ.amento 
e nào que o pensamento ~li em nOs. 
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numa corrente continua através de nossas vidas; é a soma total da 
consciência, cuja mediaçâo, que constitui a sua continuidade, é 
provocada par uma força efetiva real que esta par tris da 
consciëncia. 

290. Assim. ternas, no pensamento, très elementos: primeiro. 
a funçào representativa que o torna uma represemaçào; segundo. a 
aplicaçào puramente denotàtiva. ou conexào real, que pôe um 
pensamento em relaçào cam um outra; e, terceira, a qualidade 
material, ou a maneira pela quai ele é sentido. que dâ ao 
pensamento sua qua/idade 5: 

291. 0 fato de uma sensaçào nào ser necessariamente uma in~ 
tuiçâo. ou primeira impressào d'o sentido, é bastante evidente no 
caso do senso de beleza; e ja foi demonstrado (em 222) no caso do 
som. Quando a sensaçào de belo é determinada par cogniçëes 
prévias, sempre surge coma predicado; isto é, pensamos que algo é 
belo. Sempre que, desta forma, uma sensaçào surge comn 
conseqüência de outras, a induçâo mostra que essas outras sen· 
saçôes sào mais ou menas complicadas. Assim, a sensaçào de um 
tipo particular de som surge em conseqüëncia de impressôes sobre 
os vârios nervos do ouvido que sào combinadas de um modo 
particular, e que se seguem umas às outras corn certa rapidez. Uma 
sensaçào de cor depende de impressèes causadas sobre o olho que 
se seguem umas às outras de um modo regular, e corn uma certa 
rapidez. A sensaçào de beleza surge a partir de uma multiplicidade 
de outras impressëes. E pode-se verificar que esta colocaçào se 
mantém vàlida em todos os casas. Em segundo lugar, todas estas 
sensaçôes sào, em si mesmas, simples. ou sào mais simples do que 
as sensaçôes que as suscitam. Conformemente, uma sensaçào é um 
predicado simples que se toma no lugar de um predicado complexa; 
em outras palavras, preenche a funçào de uma hip6tese. Mas o 
principîo gerai de que tuda aquilo a que tai e tai sensaçào pertence 
tem tais e tais séries complicadas de predicados mio é um principio 
determinado pela razào (coma jâ vimos) mas sim um principio de 
natureza arbitniria. Par conseguinte, a classe das inferências 
hipotéticas, a que se assemelha o aparecimento de uma sensaçâo, é 
a classe do raciocinio que parte da definiçào para o definitum, no 
quai a premissa maior é de natureza arbitr<iria. É s6 neste modo de 
raciocinio que esta premissa é determinada pelas convençôes da Jin
guagem, e expressa a ocasiào na quai uma palavra deve ser usada: e 
na formaçào de uma sensaçào, é determinada pela constituiçào de 
nessa natureza, e exprime a ocasiào na quai a sensaçào, ou um 
signa mental natural, surge. Assim, a sensaçâo, na medida em que 
representa algo, é determinada, de acordo corn uma lei 16gica, par 
cogniçôes prévias; isto equivale a dizer que estas cogniçôes de
terminam que deveni haver Ùma sensaçâo. Mas na medida em que 
a sensaçào é um mero sentimento de uma espécie particular, s6 é 
determinada por um poder inexplicivel, oculto; e enquanto tai, nào 
é uma representaçào, mas apenas a qualidade material de uma re
presentaçào. Pois tai camo no raciocinio da definiçào para o de· 
finitum, é indiferente ao lôgico a maneira pela quai a palavra soani, 
ou quantas tetras deve ela conter, da mesma forma no casa da pala
vra constitucional uma lei interna nào determina coma se sentira 

5~ Sobre qualidade. relaçào e repn:sentaçào. ver. 1.553. 
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ela em si mesma. Um sentimento, portante, enquanto sentimento. é 
simplesrnente a oua/idade materia/ de um signa mental. 

292. Mas nào existe sentimento que mio seja também uma 
representaçao, um predicado de algo determinado logicamente pelas 
sentimentos que o precedem. Pois se existem quaisquer sentimentos 
assim nào predicados, sâo as emoçôes. Ora, toda emoçâo tem um 
sujeito. Se um bornem esta irado, ele estâ dizendo a si mesmo que 
isto ou aquilo é vil e ultrajante. Se esta alegre, esti dizendo ''isto é 
formidâvel". Se estâ surpreso, ele esui dizendo a si mesmo .. isto é 
estranho". Em soma, sempre que um bornem sente, estâ pensando 
em a/go. Mesmo as paixàes que nào tëm. um objeto definido -
camo a melancolia -·fit chegam à consciência tingindo os objetos 
do pensamento. 0 que nos leva a encarar as emoçôes mais camo 
afeiçôes do ego do que co)llo outras cogniçôes é que descobrimos 
que sào mais dependentes de nossa situaçâo acidental- nesse 
momento do que as outras cogniçôes; mas isto significa apenas 
dizer que sào cogniçôes estreitas demais para serem Uteis. As 
emoçôes. camo uma observaçâo superficial demonstrarâ, surgem 
quando nossa, atençâo é fortemente atraida para circunstâncias 
complexas e inconcebiveis. 0 medo surge quando nâo podemos 
predizer nosso destina; a alegria, no caso de certas sensaçôes 
indescritiveis e peculiarmente complexas. Se h:i algumas indicaçàes 
de que algo que é muito de meu interesse, e que previ que iria 
acontecer, pode nâo acontecer; e se. depois de pesar as 
probabilidades~ inventar defesas, e esforçar-me por obter maiores 
informaçôes, vejo-me incapaz de chegar a alguma conclusâo fixa 
quanta ao futuro, no lugar daquela inferência hipotética intelectual 
que procuro surge o sentimento de ansiedade. Quando acontece 
algo que nâo posso explicar, eu me admiro. Quando tenta n;alizar 
aquilo que nunca posso fazer. um prazer no futuro, tenlw 
esperanças • .. Nâo o compreendo''. é a frase deum homem irado. 0 
indescritivel, o inefivel, o incompreensivel normalmente excitam 
emoçôes. Mas nada é tào desanimador quanta uma explicaçào 
cientifica. Assim, uma emoçâo é sem pre um predicado simples que 
substitui, através de uma operaçào da mente, um predicado 
altamente complicadoa. Ora, se considerarmos que um predicado 
bastante complexo exige explicaçào por meio de uma hip6tese, que 
essa hipOtese deve ser um predicado mais simples a substituir o 
predicado complexa; e que. quando temos uma emoçào, uma 
hipOtese. em termos estritos. é dificil de ocorrer- a analogia entre 
os papéis representados pela emoçào e pela hipôtese é bastante 
notavel. Hi, é verdade, esta diferença entre uma emoçào e uma 
hipOtese intelectual, a saber, que nos assiste razào em dizer, no caso 
desta Ultima, que de tudo aquilo a que esse predicado hipotético 
simples pode aplicar-se, disso é verdadeiro o predicado complexa; 
enquanto que, no caso da emoçào, esta é uma proposiçào para a 
quai nào se pode dar razào alguma, mas que é determinada ruera
mente por nossa constituiçào emocionaL Mas isto corresponde exa
tamente à diferença entre hipOtese e raciocinio a partir da definiçào 
para o definitum, e assim poderia parecer que a emoçào nào é 
outra coisa que sensaçào. Entretanto, parece haver uma diferença 
entre emoçào e sensaçào, e eu a enunc1aria camo. segue: 

a. cr~ 2.643. 
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293. Hâ alguma razào para pensar que, correspondendo a toda 
sentimento em n6s, algum movimento ocorre em nessos corpos. 
Esta propriedade do signo-pensamento, dada que ete nâo tem ne
nhuma dependência racional do significado do signa, é compar;ivel 
àquilo que denominei de qualidade material do signa; mas difere 
desta na medida em que nào é essencialmente necessârio que ela 
deva ser sentida a fim de que haja algum signo-pensamento. No 
casa de uma sensaçào, a multiplicidade de impressôes que a prece
dem e determinam nâo sâo de uma s6 espécie; correspondendo o 
movimento corp6reo àquilo que provém dos gânglios maiores ou 
do cérebro. e provavelmente par este motiva a sensaçâo nâo prodllZ 
nenhuma grande comoçào no organisme do corpo; e a pr6pria sen
saçào nào é um pensamento que exerce uma influência muito forte 
sobre a corrente do pensamento exceto em virtude da informaçào 
que ela pode possibilitar. U ma emoçào. por outra fado. surge muito 
mais tarde no desenvolvimento do pensamento- quero dizer. de
pois do começo da cogniçào de seu objeto - e os pensamentos que 
a determinam ji tëm movimentos que thes correspondem no cére
bro. ou no gânglio principal; par conseguinte. produz amplos 
movimentos no corpo e, independentemente de seu valor re
presentative. afeta fortemente a corrente do pensamento. Os 
movimentos animais a que faço alusào. aqui, sào, em primeiro 
lugar e obviamente, enrubescer, êmpa!idecer. fitar, sorrir. franzir a 
testa, soluçar. suspirar. fungar. dar de ombras. palpitaçâo do· 
coraçào. amuar-se, rir; chorar. menear a cabeça, vacilar. tremer. 
ficar petrificado, gemer. temer, etc .• etc. A estas talvez se passa 
acrescentar. em segundo lugar, outras açôes mais complicadas que, 
nào obstante, derivam de um impulsa direto e nào da deliberaçâo. 

294. Aquilo que. distingue tanta as sensaçôes propriamentë 
ditas e as emoçôes do sentimento deum pensamento ê que no casa 
das duas primeiras a qualidade material é importante. porque o 
pensamento nào tem relaçào de razào corn os pensamentos que o 
determinam, coisa que existe no Ultimo casa e que prejudica a 
atençào dada ao mero sentimento. 0 que quero dizer corn o fato de 
nào haver relaçào de razào corn os pensamentos determinadores é 
que nada ha, no conteU.do do pensamento, que explique por 
que deve ele surgir apenas por ocasiào destes pensamentos 
determinadores. Se hoover uma tal relaçào de razào, se o pen
samento for essencialmente limitado, em sua aplicaçào, a estes 
objetos, neste casa o pensamento compreeride um pensamento 
outra que nào ele mesmo; em outras palavras, ele ê, neste casa, um 
pensamento complexa. Um pensamento incomplexo, portante, nào 
pode ser outra coisa que uma sensaçào ou emoçào. nào tenda qual
quer caniter racional. Isto ê muito diferente da doutrina comum, 
segundo a quai as mais altas e mais metafisicas concepçôes sào ab
solutamente simples. Perguntar-me-ào coma hâ de ser analisada 
uma tal concepçâo do ser ou se posso eu definir um, dois, e três 
sem o auxilio de um dialelo. Ora. admitirei, de imediato que ne
nhuma destas concepçôes é separivel em duas outras maiores que 
ela mesma; e neste sentido, portanto, admito plenamente que certas 
noçôes altamente metafisicas e eminentemente intelectuais sâo 
absolutamente simples. Mas embora estes conceitos nào possam ser 
definidos através do gênera e da diferença, hâ um outra modo pelo 
quai é possivel defini-lqs. Toda determinaçào ê feita atraves da 
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negaçào; de inicio, s6 podemos reconhecer os caracteres de algo 
submetendo o objeto que os possui a uma comparaçào corn um 
objeto que nào os possua. Portanto. uma concepçâo que fosse dê 
toda universal sob todos os aspectas seria irreconhecivel e 
impossivel. Nào obtemos a concepçào de Ser, no sentido implicado 
na cOpula, pela observaçâo de que todas as coisas em que podemos 
pensar têm algo em comum, pois nâo existe uma tal coisa a ser 
observada. Conseguimos essa concepçào através de uma reflexào 
sobre os signas- palavras ou pensamentos; observamos que dife· 
rentes predicados podem ser atribuidos a um mesme sujeito, e que 
cada um deles torna al~uma concepçâo aplicâve! ao sujeito; a 
seguir, imaginamos que um sujeito possui algo que é verdadeiro a 
seu respeito simplesmente porque um predicado (nào importa quai) 
eSti a ele ligado ~- e a issa chamamos Ser. Portante. a concepçào 
de Ser é uma concepçào a respeito de um signa - um pensamento, 
ou palavra; e uma vez que nào se aplica a toda signa, nào é primor
dialmente universal, embora o seja em sua aphcaçào mediata às coi
sas. Portante, o Ser pode ser definido; pode ser definido, par exem
plo, camo aquilo que é comum aas objetos incluidos numa classe 
qualquer, e aos ob jetas mio incluidos nessa mesma classe~ Mas nào 
é novidade dizer que as concepçôes metafisicas sào principalmente, 
e no fundo, pensamentos sobre palavras, ou pensamentos sobre 
pensamentos; esta é a doutrina tanta de A ris té teles (cujas categorias 
sào partes do discurso) camo de Kant (cujas categorias sào os carac
teres de diferentes tipos de proposiçào). 

295. A sensaçào e o poder de abstraçào ou atençào padern ser 
considerados, num sentido. camo os tinicos componentes de toda 
pensamento. Tenda examinado as duas primeiras, tentemos agora 
uma anâlise da segunda. Pela forma da atençào, ·cta-se ênfase a um 
dos elementos objetivos da consciência. Portante, esta ênfase nào é, 
ela mesma, um objeto da consciência imediata; e, sob este aspecta, 
difere totalmente de um sentimento. Portante. visto que a ênfase 
nào obstante, consiste em algum efeito sobre a consciência, e assim 
sendo s6 pode existir na medida em que afeta nosso conhecimento; 
e vista que nào se pode supor que um ato determine aquilo que o 
precede no tempo, este ato s6 pode consistir na capacidade que a 
cogniçào enfatizada tem de produzir um efeito sobre a meméria ou, 
entâo, de înfluenciar um pensamento subseqüerite. Isto é confirma
do pela fato de a atençào ser uma questào de quantidade conti
nua, pois a quantidade continua, na medida em que a canhece
mos, reduz-se a si mesma, e em Ultima anâlise, ao tempo. Par 
conseguinte, vernas que, de fato, a atençào produz um efeito muito 
grande sobre o pensamenta subseqüente. Em primeiro lugar, afeta 
fortemente a meméria, sendo um pensamento recordado par tanto 
mais tempo quanto maior a atençào que a ele originalmente se 
prestou. Em segundo Iugar, quanta maiar a atençàa, mais estreita 
seni a conexdo e mais acurada a seqüência Iégica do pensamento. 
Em terceiro Iugar, atraves da atençào pode·se recuperar um 
pensamento que tenha stdo esquecido. A parur destes fatos con· 
cluimos que a atençào é a poder pela quai um pensamento, num 
dado memento. é ligado e relacionado a outra pensamento num ou-

a. cr. I.sso, 3. 1. 3.44. 
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tro memento; ou, aplicando a concepçào do pensamento coma um 
signa, a atençào é a ap/icaçào demonstraliva pura de um signa· 
-pensamento. 

296. A atençào é despertada quando o mesmo fenômeno se 
apresenta repetidamente em diferentes ocasiôes, ou o mesmo predi
cado em diferentes sujeitos. Vernas que A tem uma certa caracte
ristica, que B a tem também, e que C também; e isto desperta nossa 
atençào, de tal modo que dizemos "J::Stes têm esta caractbristica ... 
Assim, a atençào é um ato de induçào; mas é uma induçào que nclo 
aumenta nosso conhecimento, porque nosso "'estes'" nada cabre 
além dos casas experimentados. Em suma, é um argumenta a partir 
da enumeraçào. 

297. A atençâo produz efeitos sobre o sistema nervoso. Estes 
efe.itos sào hâbitos, ou associaçôes nervosasa. Um hâbito surge 
quando, tenda tido a sensaçào de realizar um certo ato, m, em di· 
versas ocasiëes a, b. c, o realizamos em toda ocorrência do eventa 
gerai P, do quai a, b, e c sào casas especiais. Isto é, através da cog· 
niçào de que 

Toda casa de a, b, ou c é um casa de m, determina·se a 
cogniçào de que 

Toda casa de /, é um casa de m. 
Assim. a formaçào de um h<ibito é uma induçào e, portante, 

esta necessariamente ligado à atençào ou abstraçào. Açôes 
voluntirias resultam de sensaçôes produzidas par hâbitos, tai camo 
açôes instintivas resultam de nossa natureza original. 

298. Vimos assim que toda espécie de modificaçào da 
consciência - Atenç3.o. Sensaçào e Compreensào - é uma 
inferência. Mas pode·se objetar que a inferência s6 lida corn termos 
gerais, e que uma imagem ou representaÇ<io absolutamente singular, 
nào pode, portante, ser inferida. 

299. ''Singular" e .. individual" sào termes equivoçosb. Um 
singular pode significar aquilo que s6 pode estar num Unico lugar 
num dada memento. Neste sentido, nào se opôe a gerai. 0 sol é um 
singular neste sentido mas, como se explica em todo born tratado 
de 16gica, é um termo gerai. Posso ter uma concepçào muito gerai 
de Hermolaus Barbarus, mas ainda assim s6 o concebo coma capaz 
de estar num s6 Iugar num dado memento. Quando se declara que 
uma imagem é singular, o que se pretende dizer é que ela é absolu· 
tamente determinada sob todos os aspectas. Todos os caracteres 
possiveis, ou a negativa destes, devem ser verdadeiros, de uma tai 
imagem. Nas palavras dos mais eminentes expositores da doutrina, 
a imagem de um bornem .. deve ser ou a de um branco, ou de um 
preto ou moreno; de um honesto ou de um trapaceiro; de um ho· 
mem alto., baixo ou de estatura média"~ Deve sera de um bornem 
de boca aberta ou fechada, cujo cabelo apresenta exatamente este ou 

a. cr. 372. 394. :.351. 1.390. 2.111. 3.155 
b. cr. 3.93 
c. Berkeley, Princip/es of Hunum Knowledge, § 10 da lntroduçào. 
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aquele tom, e cujo rasta tem exatamente taise tais proporçôes. Ne
nhuma colocaçào de Locke foi tâo desprezada par todos os amantes 
das imagens quanta sua negativa de que a .. idéia .. de um triângulo 
deve ser ou a de um triângulo de ângulo obtuso, de ângulo reto ou 
de ângulo agudo. De fatp, a imagem de um triângulo deve ser a de 
um triângulo, cujas ângulos têm, cada um. um certo nUmero de 
graus, mi nu tas e segundos. 

300. Sendo assim. é evidente que homem algum possui uma 
imagem verdadeira do caminho para seu escrit6rio, ou de 
qualquer outra coisa real. De fato. nào possui imagem alguma 
dessas coisa a menas que passa nào apenas reconhecê-la mas 
imaginA-la (âe um modo verdadeiro ou falso) em todos seus 
infinitos detalhes. Se for este o casa. torna-se muito duvidoso que 
jamais tenhamos.._ algo do tipo de uma imagem em nossa 
imaginaçào. Que o leitor othe. por favor. para um livro vermelho 
brilhante. ou para qualquer outro objeto de cor viva. e a seguir 
feche os olhos e diga se estâ l1endo essa cor. quer de um modo 
nitido ou esmaecido -· diga se. na verdade. nesse momento existe 
algo como uma visào. Humee os outras !)eguidores de Berkeley 
susten tarn que nào hâ diferença entre a visào e a meméria do livra 
vermelho a nào ser em "seus diferentes graus de força e 
vivacidade''. "As cores que a mem6ria emprega", diz Hume. "sào 
esmaecidas e obscuras quando comparadas corn as que envolvem 
nossas percepçôes originais"~ Se esta fosse, uma colocaçâo correta 
da diferença existente. deveriamos nos recordar do livro como 
sendo menas vermelho do que é; quando. de fato. nos recor· 
damas da cor corn grande precisào por uns poucos momentos 
{que o leitor comprove este ponta. por favor) embora nào vejamos 
nada como ela. Da cor real nào Jevamos absolutamente nada a nâo 
ser a conscifùJcia de que poderiamos reconhecê·la. Como mais 
uma prova disto. pedirei ao Jeitor que tente uma pequena experiên· 
cia. Que o leitor traga à mente. se puder, a imagem de um cavala 
-- nào de um cavala que tenha vista. mas de um cavala imaginârio 
- e antes de continuar a ler. fixe a imagem em sua mem6ria atra-
vés da contemplaçào~ .. [sic]. Fez. o leitor o que !he foi pedido? Pois 

a. Cf. seu Trealise,_ of Hwnan Nature. parte 1. § 3 e parte Ill. § 5, 
6. Nenhuma pessoa cuja_lingua naûva seja o inglê.'> neces.<>itar.i .ser informada de 

que a comemplaçâo é essencialmente (1) prolongada, (2) voluntâria e (J) uma açào. e 
que nunca é usada para aquilo que é apresentado à mente nesse ato. Um estrarigeiro 
pode convencer-se disso atravê.<> do estudo adequado dos autore.'> ingleses. Asstm, 
Locke (Essay concerning Human Understanding Jivro 11. cap. 19, § 1) diz que "Se 
(uma idéia) é ali mant.ida (em vista) prolongadamente sob atenta consideraçào, é a 
Contemplaçdo"'; e novamente (ibid .• livra JI. cap. JO. § 1) "conservando-se a !Jéia 
nela introduzida (na mente) realmente em vista por algum tempo. o que se denomina 
Conlemplaçào"'. PortanlO, o termo nào é adequado para traduzir Anschauung. pois. 
este niio implica um ato que é necessariamente prolongado ou volunt:irio. e corn mais 
freqùéncia denota uma apresentaçào mental. por vezes uma faculdade. menos fre· 
quentemente a recepçâo de uma impressào na mente. e raramente. se é que o faz al~ 
guma vez. uma açiio. A traduçào de Anschaullng por intuiçào niio hi. pelo menas. 
uma objeçâo assim tâo insuportâvel. Do ponto de vi.~ta etimoiOgico. as duas palavra'!> 
se correspondem com precisà.o. 0 significado li!osOfico original de intu•çiio era uma 
cogniçiio da multiplicîdade presente naquele caràter. e agora é normalmente uolizada, 
camo diz um autor modemo, "para incluir todos os produtos das faculdade.~ percepû· 
vas (externas e internas) e imaginaûvllS! em suma. todo ato da con~>Ciência cujo objeto 
imediato é um individua/, coisa. ato ou estado mental, apresentado na cond1çào de 
existência distinta no espaço e no tempo". Finalmente. temos a autoridade do prOprio 
exempta de Kant ao t.raduzir seu Anschauung por lnmillls; e. de falo, é este o uso 
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insisto em que nào é justo continuar a 1er sem tê-lo feito.- Agora, 
o lei tor pode dizer quai era a cor desse cavala, se cinza, baia ou pre
to. Mas provavelmente o leitor nào conseguirâ dizer quai era exa
tamente o tom dessa cor. Nào poderâ dizê-lo tào exatamente.como 
o poderia logo ap6s ter vista esse cavala. Mas par que, se tinha na 
sua mente uma imagem que tanta possuîa a cor gerai camo a tom 
particular, desapareceu este ûltimo tào depressa de sua meméri~ en
quanta a primeira ainda permanece? Poder-se-ia responder que 
sempre nos esquecemos dos porm.enores antes de esquecer os ca
ra.cteres mais geraîsi mas o fato de que esta resposta é insuficiente é 
demonstrado, pensa, pela extrema desproporçào entre a duraçào de 
tempo em que o tom exato de algo observado é lembrado quando 
comparado corn o esquecimento imediato do tom exato da coisa 
imaginada, e. a vi videz ligeiramente superior da mem6ria da coisa 
vista quando comparada corn a mem6ria da coisa imaginada. 

30 l. Os nominalistas, suspeito, confundem pensar um 
triângulo sem pensar que ete é equilâtero, is6sceles ou escaleno. 
cam pensar um triângulo sem pensar se ele é equilâtero, isOsceles 
ou escaleno. 

302. Importante lembrar que nào dispomos de poder 
intuitive algum de distinguir entre um modo subjetivo de cogniçào 
e outra a; e, por conseguinte. muitas vezes pensamos que algo nos 
é apresentado coma uma imagem, quando na verdade é construido 
pela compreensào a partir de ligeiros dadas. É o que acontece corn 
os sonhos, tal camo demonstra a freqüente impossibilidade de 
fazer-se um relatOrio !nteligivel de um sonho sem se acrescentar 
algo que sentimos que nào estava no prOprio sonho. Muitos 
sonhos, corn os quais a mem6ria desperta compOem teorias 
elaboradas e consistentes, provavelmente devem ter sida de fato 
uma simples mistura destes sentimentos da habilidade de reconhe
cer isto e aquilo a que acabei de aludir. 

303. Direi mesmo, agora. que nào ternas imagens quaisquer, 
mesmo na percepçào concreta. Para provâ-lo é suficiente o casa da 
visào; pois se nào vernas quadro algum quando olhamos para um 
objeto. nào podemos dizer que a audiçào, o tato e os outras 
sentidos sejam superiores à visào sob este aspecta. Que esse quadro 
nào esti pintado nos nervos da retina é absolutamente certo se, 
ta1 camo os fisi61ogos nos informam, tais nervos sào terminais 
apontando na direçào da luz e situados a distâncias con
sideravelmente maiares do que o mlnimo vislve/. A mesma 
caisa se demanstra pela fata de nào sermos capazes de perceber que 
existe uma grande mancha cega. perto do centra da retina. Neste 
casa, se ternas um quadro, ou imagem, à nossa frente quando 
vernas algo, trata-se de alga construido pela mente a partir da 
sugestào de sensaçôes anteriores. Supondo-se que essas sensaçOes 
sejam signas, a compreensàa pela raciocinio a partir delas poderia 
atingir toda a conhecimento das coisas exteriares que derivamas.da 

comum enlre os alemàes que escrevem em latim. Além do mais. intuitiJJo substitui 
amiUde anschauend ou anschau/ich. Se esta for uma inlerprelaçào errônea de Kant. 
seri uma inlerpretaçào compartilhada por ele mesme e por quase todos seus conler· 
râneos. Ver um comentirio anônimo sobre esta nota no Jo11rnal of Speculative Phi· 
losophy, v. JI, p. 191. 

a. Ver 238, 
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visào, enquanto que as sensaçôes sào de toda inadequadas à 
formaçào de uma imagem ou representaçào absolutamente de· 
terminada. Se ternas uma tai imagem ou quadro, devemos ter em 
nossas mentes uma representaçào de uma superficie que é apenas 
uma parte de cada superficie que vernas, e devemos ver que cada 
parte, por menor que seja. tem esta ou aquela cor. Se olhamos de 
alguma distância para uma superficie mosquada, parece coma se 
nào esti\ressemos venda se ela esti. mosqueada ou nào; mas se te
mas uma imagem à nossa frente, ela deve apresentar-se-nos ou co
mo mosqueada ou camo nào mosqueada. Mas uma vez, através da 
educaçào o olho acaba distinguindo pequenas diferenças de cor; 
mas se sO vernas imagens absolutamente determinadas, devemos 
nào menas antes do que depois de nossos athos estarem treinados, 
ver cada cor de. um modo tào particular camo tai e tai tom. Assim, 
supor que ternas uma imagem à nossa.frente quando vernas algo é 
nào a penas uma hipétese que nada explica, camo também é uma hi
pOtese que na verdade cria dificuldades que requerem novas hipéte
ses a fim de explicâ-las. 

304. Uma destas dificuldades surge do fato de que os detalhes 
sào menas facilmente distinguidos do que as circunstàncias gerais, e 
esquecidos antes destas. A partir desta teoria, os traças gerais 
existem nos detalhes: os detalhes sào, de fato, a imagem toda. Neste 
casa, parece muito estranho que aquilo que sô existe 
secundariamente na imagem acabe par produzir uma impressào 
mais forte do que a prOpria imagem. É verdade que numa pintura 
antiga os pormenores nào sào facilmente distinguidos; mas isto é 
porque sabemos que o obscurecimento é resultado do tempo, e nào 
uma parte da prOpria pintura. Nào hâ 4ificuldade alguma em 
discernir os detalhes do quadro tai camo ete se apresenta agora; a 
Unica dificuldade esta em adivinhar coma foram antes. •Mas se 
ternas uma imagem na retina, os menores detalhes ali se acham 
tanta quanta, ou mesmo mais do que o esboço gerai e sua 
significaçào. Todavia, aquilo que realmente deve ser vista é 
extremamente dificil de reconhecer-se, enquanto que aquilo que é 
apenas abstraido daquilo que é vista é bastante Obvia. 

305. Mas o argumenta definitive contra. o fato de termos 
imagens, ou representaçàes ,_ absolutamente determinadas na 
percepçào, é que, nesse casa, ternas os materiais, em cada uma 
dessas representaçàes, para uma quantidade infinita de cogniçôes 
conscientes, das quais, no entanto, nunca nos tornamos conscientes. 
Ora. nào hâ sentido em dizer que.possufmos algo em nossas mentes 
que nunca exerce o menor efeito sobre aquilo que, ternas 
consciência. conhecemos., 0 mâximo que se pode dizer é que, 
quando vernas, samos colocados numa condiçào na quai somas 
capazes de obter uma quantidade bastante grande e talvez 
infinitamente grande de conhecimento sobre as qualidades visiveis 
dos objetos. 

306. Além do m3.is, é obvia, que as percepçôes nào sào 
absolutamente determinadas e singulares se se levar em conta o fato 
de que cada sentido é um mecanismo abstrativo. A visào, em si 
mesma. informa-nos apenas sobre cores e formas. Ninguém pode 
pretender que as imagens resultantes da visào sejam determinada'\ 
corn referência ao gosto. Portante, elas sào tào gerais que nào sào 
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nem daces nem nào·doces, amargas ou nào-amargas, nem tenda 
sabor nem sendo insipidas. 

307. A questiio seguin te é se temos concepçôes gerais a nào 
ser nos juizos. Na percepçào, em que conhecemos uma coisa co mo 
existindo, é evidente que existe um juizo de que a coisa existe, uma 
vez que um mero conceito gerai de uma coisa em casa algum é uma 
cogniçào dessa coisa enquanto exisûndo. Entretanto, tem-se dito, 
habituatmente, que podemos invocar qualquer conceito sem efetuar 
um juizo; mas parece que neste casa o que fazemos é. apenas, supor 
arbitrariamente que estamos tenda. uma, experiência. A fim de 
conceber o nUmero 7, suponho, isto é, arbitrariamente Jevanto uma 
hipOtese ou faço um juizo, que existem certos pontas diante de 
meus athos. e julgo que sejam a sete. Esta parece sera explicaçào 
mais simples e racional deste assunta. e passa acrescentar que esta é 
a que tem sida adotada pela maioria dos IOgicos. Se for este o casa. 
aquilo que se conhece scib o nome de associaçào de imagens é. na 
realidade, uma associaçào de juizos. Diz·se que a associaçào de 
idéias procede de acordo corn très principios -os de semelhança, 
contigüidade e causalidade. Mas seria igualmente verdadeiro dizer 
que os signas denotam aquilo que denotam a partir dos três 
principios da semelhança, contigüidade e causa~idade. Nào pode 
haver dûvida de que alguma coisa cf um signa de qualquer outra 
que à primeîra estiver associada por semelhança, contigüidade, ou 
par causalidade: nem pode haver dûv10a alguma de que um signa 
qualquer relembra a coisa significada. Neste calio, portante, a 
associaçào de idéias consiste no seguinte: um juizo ocaliiona outra 
juizo, do quai é o signa. Ora. isto nào é !1ada mais. nada menas do 
que a inferência. 

308. Tuda aquilo em que ternas algum interesse, par menor 
que seja, cria em nOs sua prOpria emaçào particular. par mais 
superficial que passa ser. Esta emaçào é um signa e um predicada 
da coisa. Ora. quando uma coisa semelhante a esta coisa nos é 
apresentada. uma emoçào similar apresenta-se; par conseguinte, 
imediatamente inferimas que a tiltima é semelhante à primeira. Um 
Iégico formai da velha escala poderia dizer que; em légica, termo 
~lgum pacte estar na conclusào se nào estiver contido nas premissas 
e que, portanta, a sugestào de algo nova deve ser essencia!mente 
diferente da inferência. Mas respanderei que essa norma da JOgica 
aplica-se apenas àqueles argumentas que sào tecnicamente cha
mades de completas. Podemas raciacinar, e realmente o fazemos, 
da seguinte forma: 

Elias era um lwmem 
.·.Ete era morta/ 

E este argumenta é tâo valida quando o silogismo completa, 
embora o seja apenas porque acontece de a premissa maior do 
Ultimo ser verdadeira. Se passar do juizo "Elias era um homem" ao 
juizo "Elias era mortal", sem realmente nos dizermos a nOs 
mesmos que .. Todos os homens sào martais", nào é inferência, 
neste casa o termo "inferência" esta sendo usado num sentido tào 
restrito que as inferências dificilmenle chegam a ocorrer fora deum 
livra de IOgica. 

309. 0 que dissemos sobre a associaçào por semelhança é 
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verdadeiro para todas associaçôes. Toda associaçào é feita através 
de signas. Tuda tem suas qualidades subjetivas ou emocionais, que 
sâo atribuidas de um modo absoluto ou de um modo relativo, ou 
através de uma imputaçâo convencional a tuda aquilo que for um 
signa dessa coisa. E. assim, raciocinamos 

0 signo cf islo e aquilo: 
:. 0 signo é aque/a coisa. 

Esta conclusào. no entanto. recebe uma modificaçào. devida às 
outras consideraçôes, de forma a tornar-se: 

0 signa é quase (é representative de) aquela coisa. 



1. 0 Que 
, 
e o i?ragmatnsmo· 

1. A CONCEPÇÀO DE ASSERÇÀO 
DOS EXPERIMENTALISTAS 

411. 0 autor deste artigo foi Ievado a acreditar. através de 
muitas experièncias. que toda fisico e toda quimico. em suma. todo 
mestre em qualquer rama da ciência experimental. tem sua .mente 
moldada por sua vida no laboratOrio. e isto num grau de que ele 
pouco suspeita. 0 prôprio experimenta!ista dificilmente pode estar 
totalmente consciente desse fato, pela razào de que os homens cujas 
intelectos ete realmente conhece sâo muito semelhantes a ele sob 
este aspecta. Nunca ete se tornar.i realmente intima dos intelectos 
corn um treinamento inteiramente diferente do seu. corn intelectos 
cuja educaçâo foi feita em grande parte através dos livras. e isto par 
mais familiares que sejam as relaçôes que mantém corn etes; pois o 
expe-rimentalista e estes ûltimos sào como Oleo e 3gua. e embora 
possam ser agitactoS um corn o outre é notâ.vel quào depressa 
voltam a seguir seus diverses caminhos mentais. sem terem 
extraido dessa râpida associaçào mais do que um ligeiro sabor. Se 
estes outres homens procedessem a amilises cuidadosas da mente 
do experimentalista- coisa para a quai nào estào qualificados, em 
sua grande maioria __::... logo descobririam que, corn exceçào talvez 
de certes t6picos a respeito dos quais sua mente se vê atrapalhada 
par sentimentos pessoais ou por sua educaçao. a tendência do 
experimentalista é a de pensar todas as coisas do modo como 
tudo é pensado no laborat6rio, isto ë. como uma questào de 
experimentaçâo. Naturalmente, homem algum possui em sua 
totalidade todos os atributos caracteristicos deste tipo: nâo é o 
douter tipico que se vé passar todo dia em sua charrete. nem é o 
pedagogo tipico corn que se depara na primeira sala de aula em que 
se entra. Mas quando se encontra. ou idealmente se elabora a partir 

a. The Mrmisl. v. 15, p. 161·181 (i 905). Primeiro de trê~ artigos. 0 segundo ar· 
tigo segue-se a este. enquanto que o terceira é o Cap. 6 do :ivro II. v. 4 dos Cullecled 
PafJ(!rs. 
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da observaçào, o experimentalista tipico, descobre-se que qualquer 
asserçào que se the faça, ete a entenderâ camo significando que. se 
uma dada prescriçào para um experimenta pode alguma vez ser 
efetivada, resultar.i. uma experiëncia de uma dada descriçào, ou 
entào ele nào ver.i sentido algum naquilo que se the esta dizendo. Se 
se falar corn ele camo o sr. Balfour fatou, h<i nào muito tempo, na 
Associaçào Britânica a, dizendo que ''o fisico ... investiga algo mais 
profundo do que as Jeis que ligam objetos possiveis da experiéncia". 
que ''seu objeto é a realidade fisica" nào revelada nos experimentas, 
e que a existëncia de tai realidade nào-experimental "é a fé inamo
vivel da ciência", se percebeni que a mente do experimentalista 
nào distingue esse significado ontol6gico. 0 que se pode acrescen
tar a esta crença. e que o presente autor deve a conversas corn 
experimentalistas, é que quase se pode dizer que ele mesmo morou 
nom laboratOrio desde a idade de seis anos até bem depois da 
maturidade, e tendo toda sua vida relacionada na maior parte corn 
experimentalistas, sempre leve a sensaçào de compreendé-Jos e de 
ser por etes compreendido. 

412. Essa vida de laboratério nào impediu o presente autor 
(que aqui e no que se segue simplesmente exemplifica o tipo 
eXperimentalista) de tornar-se interessado nos métodos do 
pensamento; e quando veio a !er metafisica. embora boa parte dela 
lhe parecesse sair de um raciocinio frouxo e determinado par 
predisposiçôes acidentais, mesme assim nos escritos de alguns 
filésofos, especialmente Kant, Berkeley e Spin'oza, deparou-se corn 
fluxas do pensamento que lembravam os modes do pensar no 
laborat:Orio, de tai modo que sentiu que podia confiar neles; e tude 
isto tem-se demonstrado verdadeiro a respeito de outras homens de 
laboratério. 

Tentando. camo um homem desse tipo natundmente faria. 
formular aquilo que aprovava, arquitetou a teoria de que uma 
concepçào, isto é. o teor racional de uma palavra ou outra 
expressào reSide. exclusivamente. em sua concebiveJ influëncia 
sobre a conduta da vida; de modo que, camo obviamente nada que 
nào pudesse resultar de um experimenta pode exercer influëncia 
direta sobre a conduta. se se puder definir acuradamente todos os 
fenômenos experimentais concebiveis que a afirmaçào ou negaçào 
de um conceito poderia implicar, .ter-se-3. uma definiçào completa 
do conceito, e nele nào hd absolutame/Jie nada mais. Para esta 
doutrina o presente autor mventou o nome de pragmatismo. 
Alguns de seus amigos queriam que ele a denominasse de prac
licismo a pralicalismo (tai vez corn o fondamente de que 1TpaKrfXÔ<; é 
grego mais perfeito do que 1TpœyJ.lClrtX6<; ). Mas para alguém que 
aprendeu filosofia corn Kant, tai camo o autor. junto corn dezenove 
dentre cada vinte experimentalistas que se voltaram para a filosofia. 
e que ainda pensava mais rapidamente nos termes kantianos, 
praktisch .e pragmatisch estavam tào distantes um do outra camo 
os dois pOlos da terra, pertencendo o primeiro a uma regiào do 
pensamento na quai nenhuma mente do tipo experimentalista pode 
sentir terreno firme sob os pés, e exprimindo o segundo uma 
relaçào corn algum propOsito humano definido. Ora. o traça. mais 

a. Rejlections Suggt:~ted by the New Theory of Mu uer. discun.o pre.\idencial. 
British Association for the Advancemenl of Science. 17 de agosto de 1904. 
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notâvel da nova teoria era seu reconhecimento de uma conexào 
inseparâvel entre a cogniçào racional e o propôsiio racional: e foi 
essa consideraçào que determinou a preferência pela nome 
pragmatismo. 

. . 
2. NOMENCLATURA FILOSOFICA 

413. A respeito do assunta da nomenclatura filos6fi.ca hâ 
ornas poucas consideraçôes evidentes as quais durante muito tempo 
o autor quis submeter ao julgamento daqueles poucos colegas 
estudiosos da filosofia. que deploram a condiçào atual desse estudo 
e que tencionam resgata-lo desse estado e colocâ-lo numa condiçào 
camo a das ciências naturais, onde os investigadores, em vez de 
desprezar cada um o trabalho dos outras par estar mal dirigid.o do 
começo ao fim. cooperam uns corn os outras, ajudam·se mu
tuamente e multiplicam resultados incontestâveis; onde cada 
ob!)ervaçào e repetida e observaçôes isoladas pouco valem; onde 
toda hipOtese que merece atençào e submetida a um ex.ame severo 
porém justa, ena quai sô se confia depois que as prediçôes que ela 
proporciona foram corroboradas pela ex.periência, confiando-se 
nela. mesmo assim, em termos provis6rios; onde um passa 
radicalmente falso raramente ê dada, e mesmo a mais falha 
daquelas teorias que obt6m um amplo êxito, sendo verdadeira em 
suas principais prediçôes experimentais. A esses estudiosos 
submete·se o fato de que estudo algum pode tornac-se cientifico no 
sentido descrito até que se equipe corn uma nomenclatura técnica 
adequada. da quai cada um dos termos possua um ûnico significado 
definido universalmente aceito entre os estudiosos do assunta, e 
cujas vocâbulos nào tenham a suavidade ou os encantos que tentem 
escrilores menas disciplinados a lançar mào deles-·o que é uma 
virtude hem pouce apreciada da nomenclatura cientifica. Submete
.. se também a noçâo .de que a experiência das ciências que supera
ram as maiores dificuldades de terminologia, e que sào sem dûvida 
as ciências taxonômicas coma a quimica, mineralogia, botânica, 
zoologia. mostrou de forma conclusiva que o Unico modo pela quai 
e passive! obter a unanimidade necessâ.ria e as rupturas necess3rias 
cam hâbitos e preferëncias individuais é moldar de tai forma os 
canônes da terminologia que eles hâo de conquistar o apoio do 
principio morale o apoio do senso de decência de toda homem; e 
que, em particular (sob restriçôcs definidas) o sentimento gerai seja 
o de que aquele que introduz uma nova concepçào na filosofia tem 
a obrigaçào de inventar termos aceitâveis para ex.primir essa 
concepçào e. uma vez que ele o tenha feito. sera dever de seus 
colegas ·estudiosos aceitar tais termos, e considerar todo 
desvirtuamento desses termes de seu significado original nào 
apenas camo uma grande descortesia para cam aquele a quem a 
filosofia deve essa concepçào, mas também coma uma ofensa à. 
prôpria filosofia; e, mais. uma vez que a concepçào esteja equipada 
cam palavras adequadas e suficientes ,para sua expressâo. nào serà.o 
permitidos outros termes técnicos que denotem as mesmas coisas. 
consideradas nas mesmas reraçôes. Se esta sugestào for aceita, 
poder-se-â considerar necess:irio que os fil6sofos, reunidos em 

a. Cf. Apêndice, § 4; v. 2. livro JI, Cap. 1. 
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congresso. adotem! apOs as devidas deliberaçOes. cânones 
convenientes para limitar a aplicaçào deste principio. Assim. tai 
camo se faz em quimica, seria inteligente designar significados fixas 
para certos prefixas e sufixos. Par exempta. poder-se-ia chegar a 
um acordo segundo o quai, talvez. o prefixa prope indicaria uma 
extensào mais ampla e indefinida do significado do termo ao quai 
foi prefixado; o nome de uma doutrina terminaria. naturalmente. 
em ismo. enquanto que icismo designaria uma acepçâo mais 
estritamente definida daquela doutrina. etc. E assim coma na 
biologia nào se leva em. consideraçào os termos que da tarn de antes 
de Lineu. da mesma forma em filosofia se poderia chegar à 
conclusào de que seria melhor nào ir além da terminologia 
escohistica. Para ilustrar uma outra espécie de limitaçào. talvez 
nunca tenha acontecido que um fiJôsofo haja tentado dar um nome 
gerai a uma sua doutrina em que esse nome logo adquira. no uso 
fiJosôfico comum, uma significaçào bem mais ampla do que aquela 
que originalmente se pretendia. Assim. sistemas especiais receberào 
nomes como kantianismo, benthamismo, comteanismo, spen
cerianismo. etc., enquanto que transcendentalismo, utilitarismo, po· 
sitivismo, evolucionismo. filosofia sintética, etc., foram irrevogavel
mente, e convenientemente, elevados a âreas mais amplas. 

3. PRAGMATICISMO 

414 .. Depois de esperar em vào. durante uns bons anos, par 
alguma conjuntura particularmente oportuna de circunstâncias que 
poderia servir para_ recomendar suas noçôes sobre a ética da 
terminologia. o pr:esente autor consegue, par· fim, introduzi-las, 
numa ocasiào em que nào tem nenhuma_proposta especifica a fazer 
e tampouco sentimento algum a respeito a nào sera satisfaçào pelo 
uso corrente que passaram a ter sem quaisquer cànones ou 
resoluçèes de congressos. A palavra que o autor propôs. "pragma
tismo", obteve re:::onhecimento gerai num sentido generalizado que 
parece ser demonstraçào de poder de crescimento e vitalidade. 0 fa
maso psicôlogo, James, foi o primeiro a empregâ-la2

, venda que 
seu ''empiricismo . radical" correspondia substancialmente à 
definiçào de pragmatismo do autor, embora corn uma certa 
diferença de ponto de vista. Em seguida, o admiravelmente clara e 
brilhante pensador, Ferdinand C. S. Schiller, procurando um nome 
mais atraente para o ··antropomorfismo" de seu Riddle of the. 
Sphinx. deparou-se, em seu notavel ensaio sobre Axioms as 
Postula te sb corn a mesma designaçào "pragmatismo" que, em seu 
sentido original, concorda va. em termos genéricos corn sua prôpria 
doutrina, para a quai posteriormente ele encontrou a especificaçâo 
mais apropriada de "humanismo", embora ainda mantenha "prag
matismo" corn um sentido um tanta mais amplo. Até aqui, tuda 
correu bem. MaS, atualmente, começamos a encontrar essa palavra 
ocasionalmente nas· revis tas litenirias, onde sào cometidos corn ela 
os abusas impiedosos que as palavras devem esperar quando caem 

a Ver seu Pragmatism. pâg. 47 
b. Em Pen.ona/ /dealism, ed. por H. Sturt, p. 63 (1902) 
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sob as· garras litenirias. Par vezes, os modes dos ingleses efloresce
ram em repreensàes contra essa palavra co mo um vocâbulo mal es~ 
colhido - mal escolhida, isto é, para exprimir algum significado 
que the incumbia, antes, excluir. Assim, pois, o autor. venda este 
seu filho o .. pragmatismo" promovido a tal ponta, sente que jâ é 
tempo de lhe dar um beijo de despedida e abandona-lo a seus desti
nas mais elevados: enquanto que, a fim de servir aas prop6sitos 
precisas de expressar a definiçào original, o autor anuncia o nasci~ 
mente da palavra "pragmaticismo", que é suficientemente feia para 
estar a salve de raptores 1• 

41 S. Par maiores que sejam os beneficias que o au tor 
conseguiu da leitura atenta daquilo que outras pragmatistas 
escreveram, ainda acredita que h<i uma vantagem decisiva em sua 
concepçâo original da doutrina. De sua forma original, toda 
verdadc que decorre de qualquer uma das outras formas pode ser 
deduzida, enquanto alguns erras, em que incorreram outras 
pragmatistas, padern ser evitados. 0 enfoque original parece ser~ 
também. uma concepçà:o mais compacta e unitiria do que as outras. 
Mas seu principal mérita. no entender do autor. é que se relaciona 
mais prontamente corn uma prova critica de sua verdade. 
Totalmente de acordo corn a ordem légica da investigaçào, em gerai 
acontece de inicialmente se formar uma hip6tese que parece cada 
vez mais razo<ivel quanta mais é ela examinada, mas que s6 muito 
tempo depois é coroada cam uma prova adeq!lada. Tenda o 
presente autor meditado sobre a teoria pragmatista par muito mais 
tempo do que a maioria dos adeptes dessa teoria, naturalmente te ria 
dedicado maior atençâo a comprov<i·la. De qualquer modo, 
tentando explicar o pragmatisme, ele poder.i ser desculpado por 
limitar~se àquela forma dessa teoria que rnelhor conhece. No 
presente artigo. s6 haverâ espaça para explicar em que consiste esta 
teoria (que, nas mâos daqueles em que agora estâ, provavermente 
poder.i desempenhar um papel importante nas discussôes filosôficas 
dos anos que se seguirào). Se tai exposiçâo fosse do interesse dos 
leitores do Tlle Monist, estes certamente se interessariam mais par 
um segundo artigo que exemplifica algumas das mûltiplas 
aplicaçôes do pragmaticismo (admitindo·o camo verdadeiro) na 
soluçâo de problemas de diferentes tipos. Depois disso, os leitores 
poderiam estar preparados para interessar-se pela prova de que a 
doutrina é verdadeira -- uma prova que, ao ver do autor, nâo 
deixa dtivida alguma sobre o assunta e é a Unica contribuiçâo de 
valor que. ele tem a fazer para a filosofia. Pois ela envolveria 
essencialmente o estabelecimento da verdade do sinecismo.a 

416. A mera definiçâo do pragmaticismo nâo poderia propor
cionar uma compreensào satisfatOria deste para as mentes mais pe· 
netrantes, mas exige o comentario aser feito abaixo. Alêm do mais, 
esta definiçào nào toma conhecimento de uma ou duas outras dou· 

1. Para demoru.trar quâo recente é o U!>o da palavra .. pragmati!'mo", o autor po
deria mencionar que. lanto quanlo pode imaginar. nunca a utilizou em texto impresso 
anteriormente. a nào ser. por pedido e!>pecial, no Baldwin's Dicliomuy (Ver 1·4). 
Por volta do final de t 890, quando esta parte do Cent Ill)' Dh·Jionary apareceu, o 
autor mio JUigou que a palavra dispu1o.esse de !)fal/ls sufictente para aparecer naquele 
trabalho. [Mas ver 13.] No enlanlo, ele a tem usado constantemente em discus.<;ôes fi. 
lo!.Oficas de.<;dP touvez. mcados da di:cada de setenta. 

a. v. 6. Iivro 1. B. ' 
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trinas sem cuja aceitaçào prevm (ou aceitaçiio virtual) o prOprio 
pragmaticismo seria uma nulidade. Elas sào incluidas coma parte 
do pragmatisme de Schiller, mas o presente autor prefere mio mis
turar proposiçôes diferentes. Seni melhor que as proposiçôes pre· 
liminares sejam apresentadas imediatamente. 

A dificuldade em fazë-lo reside em que nenhuma liSta formaï 
dessas proposiçëes jamais foi, até aqui, elaborada. Todas poderiam 
figurar sob a mâxima imprecisa ... Recusem os faz-de-conta"- Fi
lôsofos das mais diversas facçôes propôem que a filosofia deve ter 
camo ponto de partida um ou outra estado de espirito em que bo
rnem algum. e menas ainda um principiante em filosofia. realmente 
se encontra. Um deles propôe que comecemos par duvidar de tuda. 
epar dizer que sO h<i uma coisa de que nào podemos duvidar. como 
se duvidar fosse .. tâo fâcil quanto mentir''. Um outro propôe que 
comecemos por observar ''as primeiras impressôes dos sentidos'', 
esquecendo·se de que nessos prôprios perceptos sao resultados de 
elaboraç3o cognitiva. Mas na verdade, hâ apenas um ûnico estado 
de espirito do quai o leitor pode "partir", a saber, o prôprio estado 
de espirito em que o leitor realmente se encontrar no memento em 
que efetivamente. for "partir" -, um estado no quai o leitor se acP,a 
carregado corn imensa massa de cogniçàes jâ formadas, da quai mio 
consegue despir-se mesmo que quisesse; e quem sabe se, caso pu
desse fazê-Io. mio tornaria corn isso todo conhecimento impossivel 
para si mesmo? 0 Jeitor chama du vidar o ato de escrever, num pe
daço de papel, que duvida? Se a resposta for afirmativa, a dûvida 
nada tem a ver corn qualquer assunto mais sério. Mas nào faça de 
conta; se o pedantisme nao the corroeu todo o sentido de realidade, 
reconheça, como deve fazer, que hâ muitas coisas de que· ele mio 
duvida. por pouco que seja. Ora, o Jeitor: deve encarar aquilo de que 
nào duvida de modo algum como sendo unia verdade infalivel e ab· 
soluta. Aqui desponta o Senhor Faz·de·Conta: .. 0 quê! Acha dizer 
que se deve acreditar naquilo que nào é verdade, ou que aquilo de 
que alguém nào du vida é, ipso facto, verdadeiro?"' Nào, mas a me
nos que possa fazer corn que alguma coisa seja branca e preta ao 
mesmo tempo, ele tem de encarar aquilo de que nào duvida como 
sendo absolutamente verdadeiro. Seja você, leitor, per hypothesiu, 
esse alguém ... Mas você me diz que bei uma porç3o de coisas de que 
nâo duvido. Realmente, nâo consigo persuadir-me de que nâo haja 
uma s6 dessas coisas a cujo respeito estou enganado.'' Você esta. 
aqui. aduzmdo um de seus fatos raz-de-conta, o quai, mesmo se es
tabelecido, sô demonstraria que a düvida tem um /imen isto é, sô é 
gerado por certes estimulos finitos. Falando desta "verdade" meta
fisica e desta .. falsidade" metafisica. a respeito das quais nada sabe. 
a tinica coisa que Conseguini fazer sera_ embaraçar a si mesmo. To
das as coisas corn que vocë tem quaisquer negOcies sào suas dlivi-. 
das e crenças2, corn o curso da vida que lhe impàe novas crenças e 
lhe dâ o poder de duvidar de velhas crenças. Se os termos ''verda
de" e "falsidade" usados por você forem tornades em acepçôes que 
sejam definiveis em termes de dtivida e crença e de curso da expe
riência (tai como. por exemple. etes o seriam se você definisse "ver· 

2 .. É oeces.\ârio dizer que '"crença'" e sempre aqui u!o.ada como o contrârio de 
düvida. sem se levar em consideraçào gram; de certeza ou a oalureza da propo:.içâll 
que se suslenta :.cr vâlida. i.e .. que e "acreditada"". 
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dade" camo uma crença para a quai a crença tenderia se tendesse 
indetinidamente para uma fixidez absoluta) muito hem: nesse casa. 
vocë sO estaria falando de dtivida e crença. Contudo, se par verdade 
e crença vocë entender algo que mio seja de modo algum definivel 
em termÇ>s de dûvida e crença. neste casa estani falando de entida
des de cuja existência você nada pode saber, e que a navalha de 
Ocam eliminaria de imediato. Os problemas seriam muitos simplifi
cados se, em vez de dizer que deseja conhecer a "Verdade", você 
dissesse simplesmente que deseja alcançar um estado de crença ina
tacâvel pela dtivida. 

417. A crença nào é um mado momenlâneo da consciência; é 
um hâbito da mente que. e:-,sencialmente, dura por algum tempo e 
que é em grande parte (pela menas) inconsciente: e tai coma outras 
h<ibitos. é (até que se depare corn alguma .surpresa que principia sua 
dissoluçào) auto-satisfatôrio. A dUvida é de um gênera totalmente 
contnirio. Nào é. um h<ibito. mas privaçào de um h<ibito. Ora. a 
privaçào de um h<ibito. a fim de ser alguma caisa. deve ser uma 
condiçàa de atividade ernitica que de. alguma forma precisa ser 
superada par um hàbita. 

418. Entre as coisas de que o leilor. camo pessoa racional que 
è. mio duvida. é que nàa apenas tem hcibitos coma também pode 
exercer um certo autocontrole sobre suas açôes futuras;. o que 
significa. no entanto. mio que passa atribuir a elas algum traça 
arbitrariamente desigmivel. mas. pelo contrario. que um proce!->so 
de autopreparo tendeni a atribuir à açào (quando !-le apresentar o 
ensejo) um traça fixa. que. e indicado e talvez grosseiramente 
avaliado pela ausência (ou leveza) do :-.entimento de autocensura. 
que a refiexàa subseqüente induzir<i. Ora. esta refiexào subseqüente 
è parte da autopreparo para a açào na oca<;iào seguinte. Par 
conseguinte, hi uma tendéncia. na medida em que a açàa é repetida 
diversas vezes. de a açàa aproximar-se indefinidamcnlC .. da perfeiçàa 
daquele traça fixa. que seria marcada pela absoluta ausência de 
autacensura .. Quanta mais perto se. chega deste ponta. menas Jugar 
haveni para autacontrole: e onde o auwcontrole nào è pos!-.ivel. nào 
haveni autocensura. 

419. Estes fenômenos parecem constituir as caracteristicas 
fundamentais que distinguem um ser racional. A culpa. cm todos 
os casas, parece ser uma modificaçâo. quase sempre complementa
da par uma transferência, ou "projeçào'', do sentimento prim<irio 
de autocensura. Par conseguinte, r.unca culpamos alguém par algo 
que esta va além de seu poder de prévio autocontrole. Ora. o pensa
mente é uma espécie de conduta que se acha em larga !!scala sub
metido ao autocontrole. Em todos os sem; traços (que mio cabe des
crever aqui) a autocontrole lôgico é um espelho perfeito do au tocan
troie ético - a menas que seja. antes, uma espêcie daquele gêne
roa- De acordo cam esta co~ocaçào, aquilo em que o lei tor nào se 
pode impedir de acreditar nào· ê. em termos precises. uma crença 
e_rrônea. Em outras palavras. para o leitor ser.i a verdade absoluta. 
E certo que aquilo em que o leitor nàa se pode impedir de acreditar 
hoje podeni amanhà ser inteiramente desacreditado pelo prOprio lei
tor. Mas, neste casa, hi uma certa distinçào entre as coisas que a 

a. c.:r. 440: 1.606. 
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leitor .. nào pode" fazer, simplesmente no sentido em que nada o es
timula para efetuar o grande esforço que seria necessârio, e as coi
sas que o leitor mio pode fazer porque, em suas préprias naturezas, 
elas sào insuscetiveis de serem postas em pr.itica. Em cada estidio 
de suas cogitaç6es hâ algo a respeito do que o leitor sô pode dizer 
.. Nâo passa pensar de outra forma .. , e sua hipôtese baseada na ex
periência é que a impossibilidade é daquele segundo tipo. 

420. Par aquilo que se acaba de dizer, nào hâ razào alguma 
pela quai o .. pensamento •· devesse ser ta mado naquele sentido 
estreito em que o silèncio e a obscuridade sào favor.iveis ao 
pensamento. Ele deveria, antes ser entendido coma algo que cabre 
toda a vida racional, de forma a que um experimenta passa ser uma 
operaçâo do pensamento. Naturalmente, aquele estado Ultimo do 
h<ibito para o quai a açào de autocontrole tende em Ultima an<i.Iise, 
onde nào h<i lugar para autocontroles ulteriores, é, no casa do 
pensamento, o estado de crença fixa, ou conhecimento perfeito. 

421. Hâ aqui duas coisas muito importantes de que nos 
devemos certificar e lembrar. A primeira é que uma pessoa nào é, 
em absoluto. um individual. Seus pensamentos sào aquiJo que ela 
esta .. dizendo a si mesma''. ou seja. aquilo que estâ dizendo ao 
outra ego que esta surgindo para a vida no fluxa do tempo. Quando 
raciocinamos, é esse ego critico que estamos tentando persuadir: e 
toda pensamento, seja quai for. é um signa. e é fundamentalmente 
da natureza de linguagem. A segunda coisa a lembrar é que o 
circula de sociedade de alguém (no sentido mais amplo ou mais 
estrito em que esta frase passa ser entendida) é uma espécie de 
pessoa frouxamente compactada e. sob alguns aspectas. deum grau 
mais elevado do que a pessoa de um organismo individual. Sào 
estas duas coisas apenas que tornam passive! ao leitor - mas 
apenas num sentido abstrato, num sentido pickwickiano - -· 
distinguir entre a verdade absoluta e aquilo de que o leitor nào 
du vida. 

422. Passemos agora rapidamente à exposiçào do prOprio 
pragmaticismo. Seci conveniente, aqui, imaginar uma pessoa, para 
quem esta doutrina seja nova, mas que tenha uma perspicâcia 
preternatural, que faça perguntas a um pragmaticista. Tuda aquilo 
que. passa dar uma ilusào dram<itica deve ser posta de lado, de 
modo que o resultado seja uma espécie de cruzamento entre um 
di<ilogo e um catécismo. pendendo bem mais, no entanto. para o 
lado deste. Ultimo - que seja, antes, algo dolorosamente 
reminiscente das Hislorica/ Queslions de Mangnall. 

Queslionador: Fiquei surpreso corn sua definiçào de seu 
pragmatismo, uma vez que, hâ apenas um ana. uma pessoa que estâ 
acima de toda suspeita de toreer a verdade - e que é, ela mesma, 
um pragmatista - me assegurou que sua doutrina consistia 
precisamente em que .. uma concepçâo deve ser comprovada através 
de seus efeitos pciticos". Neste casa. você deve ter mudado 
inteiramente sua definiçào. e isto bem recentemente. 

Pragmalista: Se você procurar nos volumes VI e VIl da 
Revue Philosophique, ou no Popular Science Mmllhly de 
novembro de 1877 ede janeiro de 1878 [Ensaios n. IVe V] poderà 
julgar par si prOprio se a interpretaçào que estâ. mencionando ji nào 
.era ali claramente excluida. As palavras exatas do enunciado em 
inglës (mudando apenas a primeira pessoa para a segunda) eram: 
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"Considere quais os efeitos que possivelmente pode ter a influência 
pnitica que você concebe que o objeto de sua concepçào tem. Neste 
:asa. sua. concepçào desses efeitos é o TODO de sua concepçào do 
objeto .. a. 

Quesliontldor: Neste casa. qua: sua razào para afirmar que 
isto é assim? 

Pragmatista: É exatamente sobre isto que lhe quero falar. 
Mas seria melhor adiar essa pergunta até que vocë compreenda 
claramente o que essas razôes pretendem provar. 

423. Questionador.: Neste case. quai é a raison d'ètre da 
doutrina? Quai é a vantagem que se espera que ela proporcione? 

Pragmatisla: Servira para mostrar que quase toda proposiçào 
da metafiska ontolôgica ou é um balbuc!o sem sentido -corn uma 
palavra sendo definida par outras palavras, e estas par outras ainda, 
sem que nunca se chegue a uma.concepçào real- ou entào.é um 
absurdo total; de forma que assim que. toda esse lixo for posta de 
lado, aquilo que restar da filosofia seni uma série de problemas 
passiveis de serem investigados através dos métodos de observaçào 
das verdadeiras ciências -- problemas cuja verdade pode ser 
atingida sem aqueles interminâveis mal·entendidos e controvérsias 
que têm feito da mais elevada das ciências posit!vas um mero 
divertimento de intelectos. inUteis, uma espécie de xadrez -- do 
prazer inlltil. sua finalidade. e da leitura de um livra, seu método. 
Sob este aspecta. o pragmaticismo é uma espécie de. prope-po· 
sitivismo. Mas o que o distingue de outras espécies é. primeiro. a 
retençâo que faz de uma filosofia purificada; segundo. sua total 
aceitaçâo do corpo principal de nossas crenças instintivas e, em 
terceira Iugar. sua vigorosa insistência sobre a verdade do realisme 
escol:istico (ou uma grande aproximaçào disso. camo fa! colocado 
pela falecido Dr. Francis E!lingwood Abbot na introduçào ao seu 
ScienNfic T/Jeism). Desta forma, ao invés de simplesmente zombar 
da metafisica. coma procedem outras prope·positivistas, através de 
longas parOdias ou de outras modes, o pragmaticista dela extrai 
uma preciosa essência. que servir:i para dar vida e :uz à cosmologia 
e à fisica. Ao mesmo tempo, as ap!icaçôes morais da doutrina sào 
positivas e poderosas; e hâ muitos outras usas que. dela se pode 
fazer e que nào sào facilmente classificâveis. Em outra ocasiào. 
poderàa ser dadas exemptas que mostram que ela reatmente produz. 
estes efeitos. 

424. "Questionador: Nàa é muito necessârio que me 
convençam de que sua doutrina.exterminaria a metafisica. Nào é da 
mesma forma Obvia que ela deva exterminar toda proposiçào da 
ciência e tuda o que influa sobre a conduta da vida'~ Pois vacê diz 
que. para você. o tinico significado que u.ma asserçào tem é que um 
certo experimenta resullou de uma certa. forma:. Nada. além de um 
experimenta entra num !)ignificado. Neste casa. diga·me coma pade 
um experimenta. em si mesmo. revelar alga mais ex.ceto que 
alguma coisa alguma vez aconteceu a um objeto individual e que. 
subseqüentemente. algum outra evento individual ocorreu? 

Pragmalisla: De !'a~a. essa questào vern a prop6sila - e o 
propôsito é o de corrigir quaisquer concepçàcs errôneas do 
pragmaticismo. Vocë fala de um experimenta cm si mesmo, 

a. Ver 40:!. 
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enfatizando o ''em si mesmo ... Evidentemente. você. pensa cada 
experimenta camo algo,. isolado de todos os demais. Nào Jhe 
ocorreu, par exempta, que seria passive! aventurar-se a supor, que 
toda série ligada de experimentas constitui um experimenta coletivo 
singular'! Quais sào os ingredientes essenciais de um experimenta? 
Primeiramente, é claro, um experimentador de carne e osso. Em 
segundo lugar, uma hipôtese verificâvel. Esta é uma proposiçào 3 

que se relaciona corn o universo que cerca o experimentador, ou 
que se relaciona corn alguma parte bem conhecida desse universo e 
que deste, apenas, afirma ou nega alguma Possibilidade ou 
impossibilidade experimental. 0 terceiro ingrediente indispens<ivel é 
uma dUvida sincera no espirito do experimentador quanta â. 
verdade daquela hip6tese. 

Passando par cima de vârios ingredientes a cujo respeito 
nào Precisamos demorar·nos, o prop6sito, o piano e a resoluçào, 
chegamos ao ato de escolha pela quai o experimentador isola 
determinados objetos identificàveis sobre os quais operar. 0 pao;so 
seguin te é o A TO externe (ou quase externe) pela quai ete modiftca 
aqueles objetos .. A seguir vern a subseqüente reaçào do munda 
sobre a experimenlador numa percepçào; e finalmente. seu 
reconhecimento das liçôes do experimenta. Enquanto que as duas 
partes principais do eventa em si mesmo sào a açào e a reaçào, a 
anidade de essência do experimenta esta em seu propOsito e em seu 
piano, ingredientes a respeito dos quais se passau par cima na 
enumeraçào anterior. 

425. Outra coisa: ao representar o pragmaticista como.alguém 
que considera o significado racional camo algo que consiste num 
experimenta (do quai você fala camo sendo um eventa no passade) 
você, de um modo notâvel. deixa de captar o estado de espirito do 
pragmaticista. Na verdade, diz·se que o significado consiste, nào em 
experimenta, mas sim nos fenâmenos experimemais. Quando um 
experimentalista fala de um Jenâmeni1, tai camo o .. fenômeno de 
Hall", .. o fenômeno de Zeemann'' e sua modificaçào, "o fenômeno 
de Michelson", ou o "fenômeno do tabuleiro de xadrez", nào 
entende par issa um eventa particular qualquer que. reaJmente 
aconteceu a alguém no passade morta, mas que segurdmente 
acontecerd a todos que, no future vivo, preencham certas 
condiçàes. 0 fenômeno consiste no fato de que, quando um 
experimentalista vier a agir de acordo corn um certo piano que ete 
tenha em mente, neste casa alguma outra coisa acontecerâ que 
destruirâ as dlividas dos céticos. camo o fogo no altar de Elias. 

426. E nào negligencie o fato de que a mâxima pragmaticista 
nada diz sobre experimentas singulares ou sobre fenômenos 
experimentais singulares (pois aquilo que condicionalmente é 
verdade in futum dificilmente. pode ser singular). mas s6 fala dao; 
espécies gerais de fenômenos experimentais. 0 adepte desta 

J. 0 pre.-.enLe aulor. como a maioria dos IOgicos ingle.-.es. invariavelmenLe u~ a 
palavr.1 pmfXJ\i,ào mio do modo como os alemàes definem .!>eU equivaleole. Satz. 
como :.enJo a lingugem·expres.<,à,o de um juizo (Urthei/J. mas :<.im co mo aquilo que 
e.\ti relacionado a qualquer a'>.-.erçào. quer mentale aulo·endereçada ou expre!o...a exle
riormenle. a ..... \irn coma loda pO!o...,ibiliJade e:<.ti relacionada corn :<oua alualizaçào. A di· 
liculdade do. na melhor da~ hipOle.-.e:<o. dificil problema da nalureza e.\.'iencial de uma 
l,mpo)oiçjo foi aumenlada, pelo:<o alernàe. .... corn ~u Urllu:il. confundindo. numa Unica 
de)oignaç<io. a u.\\erçào mental corn o u.uerlil•d. (Cf. 2.3 15). 
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doutrina nâo se esquiva de falar dos objetos gerais camo sendo 
reais, uma vez que tuda o que é verdadeiro representa um real. 
Ora, as Ieis da natureza sâo verdadeiras. 

427. 0 significado racional de toda proposiçâo esti no fu tura. 
Coma pode ser issa? 0 significado de uma proposiçào é, ele 
mesmo. uma proposiçâo. Na verdade, nào é, outre senào a prôpria 
proposiçào da quai é o significado: é uma traduçào desta. Mas, 
dentre a miriade de formas em que uma proposiçào pode traduzir· 
·se, quai é aquela que deve ser chamada de seu significado prOprio? 
De acordo corn o pragmaticista, é a forma na quai a proposi· 
çâo se torna aplic<ivel à conduta humana, nào nestas ou naque
las circunstâncias especiais, nem quando se tem este ou aquele 
prop6sito em especial, mas sim aquela forma que é mais di
retamente aplicâvel ao autocontrole em todas as situaç6es. e que é 
apliC<ivel a todos os propôsitos. E por isto que ele situa o 
significado num tempo futuro: pois a conduta futura é a Unica 
conduta que estâ sujeita ao autocontrole. Contudo. a fim de que a 
forma da proposiçào a ser considerada como seu significado seja 
aplicâvel a todas as situaçàes e a todos os propôsitos em que a 
proposiçào exerce alguma influência, ela deve ser simplesmente a 
descriçào gerai de todos os fenômenos experimentais que a asserçào 
da proposiçào virtualmente prediz. Pois um fenômeno experimental 
é o fato afirmado pela proposiçào de que a açào de uma certa 
descriçào teci uma certa espécie de resultado experimental; e 
resultadoS experimentais sào os ûnicos resultados capazes de afetar 
a conduta humana. Sem dûvida, alguma idéia imutivel pode vira 
influenciar uma pessoa mais do que o resultado experimental o 
tenha feito; mas isto apenas porque alguma experiência equivalente 
a um experimenta o conduziu â verdade de um modo mais intimo 
do que antes. Sempre que uma pessoa agir intencionalmente, age 
sob a crença em algum fenômeno experimental. Por conseguinte, a 
soma de fenômenos experimentais que uma proposiçào implica 
constitui toda o alcance deste fenômeno sobre a conduta humana. 
Portanto. sua pergunta sobre camo pode um pragmaticista atribuir 
a uma asserçào um significado que nào o de uma ocorrência 
singular estâ substancialmente respondida. 

428. Queslionador: Vejo que o pragmaticismo é um 
fenomenalismo extremado. Sô que, por que se limitaria você aos 
fenômenos da ciência experimental em vez de abarcar todas as 
ciências da observaçào? Afinal de contas, o experimenta é um 
informante nào comunicativo. Ele nunca expia a: a penas responde 
··sim" ou '"nào"; melhor. norma!mente apenas vocifera .. Nào! .. ou, 
na melhor dos hipôteses, apenas pronuncia um resmungo 
inarticulado pela negaçào de seu .. nào". 0 experimental!sta tipico 
nào e muito um observador. É 0 estudioso da histôria natural para 
o quai a natureza abre os tesouros de suas confidências. enquanto 
trata o experimentalista duplamente inquisitivo cam a reserva que 
merece. Porque deveria seu fenomenalismo tocar a esquâlida gaita 
de boca em vez, do glorioso ôrgào da observaçào? 

Pragmaticista: Porque o pragmaticismo nào é definivel coma 
sendo um "fenomenalismo extremado", embora esta liltima 

a. Aparentementen, um erro de impressào: o certo seria expaliates (discorre pro
Iixamente> e nào expiates (expiar). 
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doutrina passa ser uma espécie de pragmatisme. A rtqueza dos 
fenômenos reside em sua qualidade sensOria. 0 pragmatisme nào 
pretende definir os equivalentes fenomenais das palavras e das 
idéias gerais, mas, pela contr<irio, elimina o elemento sensOrio 
destas e tenta definir o propésito racional, e isto ele descobre na 
conduta utilitâria da palavra ou proposiçào em questào. 

429. Queslionador: Pois bem, se você estâ decidido, a 
transformar o Fazer na Coisa Essencial e no Objetivo Final da vida 
humana, par que e que você nào faz o significado consistir 
simplesmente no fazer? 0 Fazer tem que ser feito num certo 
memento corn respeito a um certo objeto. Os objetos singulares e 
os eventas singulares co brem toda a realidade, camo sabem todos, e 
e um ponto em que 0 praticalista devia. ser 0 primeiro a insistir. 
Todavia, o signiticado. tal coma vocë o descreveu, e gera/. 
Portanto, é da natureza de uma mera palavra e nào uma realidade. 
Você. mesmo diz que, para você, o signiticado de uma proposiçâo é 
apenas a mesma proposiçào sob uma outra roupagem. Mas o 
signiticado de um bornem pnitico é a pr6pria coisa que ele significa. 
Quai é o significado que você dâ a "George Washington .. ? 

Pragmalicista: Muito bem colocado! Certamente. uma boa 
meia dt.izia dos pontas que vocë levantou devem ser admitidos. Em 
primeiro lugar, deve-se admitir que o pragmaticismo re~lmente 
transforma o Fazer na Coisa Essencial e no Objetivo Final dp vida, 
isso seria sua morte. Pois dizer que vivemos pela açào enquanto 
açào. independentemente do pensamento que ela veicula, 
equivaleria a dizer que nào existe algo coma um propôsito 
racionala. Em segundo lugar, deve-se admitir que toda proposiçào 
professa ser verdadeira a respeito de um.certo objeto individual 
real. quase sempre o universo circundante. Em terceira, deve-se 
admitir que o pragmaticismo deixa de propiciar uma traduçào 
ou significado de um_ nome prôprio, ou outra designaçào de um 
objeto individual. Em quarto, o signiticado pragmaticistico é. sem 
dt.ivida, gerai; e- é também indiscutivel que o gerai é da natureza 
de uma palavra ou signa. Quinto, deve-se admitir que sô os 
individuais existem; e sexto, pode-se admitir que o significado 
mesmo de uma palavra ou objeto significante deveria ser a prôpria 
essência da realidade daquilo que ela significa. Mas uma vez 
admitido isto. sem· reservas, se você verificar que o pragmaticista 
continua seriamente compelido a negar a força de sua objeçào, você 
deveria inferir que hâ alguma consideraçào que lhe escapou. 
Reunindo o que foi acima admitido, percebeni que o pragmaticista 
concede que um nome prOprio (embora nào seja usual dizer que ele 
possui um significado) tem uma certa funçào denotativa peculiar. 
em cada casa, a esse nome e a seus equivalentes; e que ete concede 
também que toda asserçào contém uma tai funçào denotativa ou 
indicativa. Dada a individualidade peculiar desta. o pragmaticista 
exclui isto do prop6sito racional da asserçào. embora a que é 
seme/hante nela. sendo comum a todas as asserçôes e. Portante. 
sendo gerai e nâo individual, passa enrrar no prop6sito 
pragmaticista. Tuda aquilo que existe, ex-sists, isto é, realmente 
atua sobre outras existentes, obtém assim uma auto-identidade. e é 
definitivamente individual. Quanta ao gerai. serâ de ajuda para o 

a Ver 3,40~. 
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pensamento observar que hâ dois modos de algo ser gerai. Uma 
estitua de soldado no monumento de alguma aldeia, corn seu 
casacào e seu mosquete, é, para c"ada uma das cern familias do 
lugar, a imagem de seu tio, de seu sacrificio pela Uniào. Neste casa, 
aquela estitua, embora ela mesma seja um singular, representa toda 
bornem de quem um certo predicado pode ser verdadeiro. Ela é. 
objetivamente gerai. A palavra ··soldado", quer falada ou escrita, é 
gerai do mesmo modo: enquanto que o nome, "George 
Washington" nào o é. Mas cada um destes dois termos permanece 
um e o mesmo nome, quer seja falado ou escrito, e sempre que é 
onde quer que seja falado ou escrito. Este nome nâo é uma coisa 
existente: é um tipoa, ou forma, corn o quai os objetos, tanta os 
que sào externamente existentes quanta os que sâo imaginados, 
padern conformar-se, mas o qual nenhum deles pode ser em 
termos precisas. lsto ê generalidade subjetiva. 0 propésito 
pragmaticista é gerai em ambes os modes. 

430. Quanta à realidade. vemo-la de!inida de v:irias formas: 
mas se aquele prindpio da ética termino!Ogica que foi proposto for 
aceito, a linguagem equivoca logo desapareceni. Pois realis e 
rea litas nào sào palavras antigas. Foram inventadas como··termos 
filos61ïcos no século XII lb. e o significado que pretendiam exprimir 
é perfeitamente claro~ Ê real aquilo que tere tais e tais caracteres.. 
quer alguém pense ou nào que essa coisa tem esses caracteres. De 
qualquer forma, é esse o sentido em que o pragmaticista usa a 
palavra. Ora. assim coma a conduta controlada pela razào ética 
tende a fixaçào de certos hâbilos de conduta. cuja natureza (para 
ilustrar o significado. h3bitos pacatos e nào irasciveis) nào depende 
de nenhuma circunstância acidental. e liesse selllido pode-se dizer 
que ela esta deslinada: do mesmo modo. o pensamento. controlado 
par uma I6gica experimental racional. tende à lïxaçào de certas 
opiniôes. igualmente destinadas, cuja natureza seni a mesma ao 
final. par mais que a perversidade de pensamento de geraçôes 
inteiras passa provocar o adiarr..ento da fixaçào Ultima. Se for 
assim, tai camo cada um de nés virtualmente supôe. que seja, cam 
relaçào a cada assunta cuja verdade ele discute seriamente, neste 
casa, de acordo cam a definiçào adotada de "real", o estado de 
coisas em que se acreditani naquela opiniào ültima é real. Contudo, 
na maioria, tais opinioes serào gerais .. Par conseguinte. a/gu11s 
objetos gerais sào reais. (Nat.:ralmente, ninguém !lunca pensou que 
todos os gerais fossem reais; mas os escol3sticos costumavam 
supor que os gerais eram reais quando tinham pouca. senào 
nenhuma, evidência experimental que su portasse essa suposiçào; e o 
erra deles reside justamente ai, e nào no falo de susten tare rn que os 
gerais podiam ser reais.) Ficamos surpresos corn a inexatidào de 
pensamento mesmo de analistas poderosoS quando se voltam para 
os modos do ser. Deparamo·nos. por exemple, corn a presunçào 
virtual de que aquilo que é relative ao pensamento nàa pade ser 
real. Mas par que nào, exatamente? Vermelho é reJativo à visào, 
mas o falo de isla ou aquilo estar nessa reJaçàa corn a visàa que 
chamamos de vermelha nào e. em si mesnw. relative à visào; é um 
fato real. 

a Ver 4.537. 
b. Ver Prantl. Gt:!>Cilichlt: dt:r Logik. Ill. 91. Amm. 36}. 
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431. Nào apenas os gerais padern ser reais camo também 
padern ser /isicamente efidentes, nào em toda sentido metafisico, 
mas na acepçâo do senso comum na quai os prop6sitos humanos 
sâo fisicamente eficientesa. Agora o absurdo metafisico, nenhum 
bornem sadio duvida que se estou sentindo que o ar em meu 
escritOrio esta abafado, esse pensamento pode fazer cam que a 
janela seja aberta. Meu pensameilto, aceitemo-lo, foi um event9 
individual. Mas aquilo que o levou a assumir a determinaçào 
particular que assumiu foi em parte o fato &eral de que o ar abafado 
é prejudicial, e em parte outras Formas. no tocante às quais o Dr. 
Carusb fez cam que tantas pessoas refletissem coin proveito- ou, 
melhor. pelas quais, e a verdade gerai a cujo respeito a mente do 
Dr. Carus foi levada à convincente enunciaçâo de tanta verdade. 
Pois as verdades, têm, em média, maior tendência para serem 
acreditadas do que as falsidades. Se nào fosse assim. considerando 
que hi miriades de falsas hip6teses, para explicar qualquer 
fenômeno. contra uma Unica hipOtese que é verdadeira (ou, se você 
preferir, contra toda hipOtese verdadeira), o primeiro passa na 
direçào do conhecimento genuino deve ter sida vizinho de um 
milagre. Destarte, quando minha janela foi aberta. em virtude da 
verdade de que ar abafado nào é sadio, um esforço fiSico foi cria
do pela eficiência de uma verdade gerai e nào-existente. lsto soa 
estranho porque nâo é algo familiar; mas a an:ilise exata esta a 
favor deste fato e nâo contra ele; além do mais, ele apresenta a 
imensa vantagem de nâo nos cegar para os grandes fatos - tais 
como o fato de que as idéias de .. justiça" e ··verdade''. nào obstante 
a iniqüidade do munda, sào das mais poderosas forças que o 
movem. A generalidade é, corn, efeito, um ingrediente indispensâvel 
da realidade; pois a simples existência individual ou co.ncretude sem 
qualquer regularidade é uma nulidade. 0 caos é o puro nada. 

432. Aquilo que toda pr~posiçào verdadeira afirma é real, no 
sentido de ser tai camo é independentemente daquilo que você ou 
eu possamos pensar a respeito. Seja esta proposiçào uma 
proposiçào condicional gerai quanta ao futuro, e neste caso ela ser.i 
um gerai real na medida em que esta realmente calculada para 
influenciar a conduta humana; e na medida em que o pragmaticista 
sustenta que é o propOsito racional de toda conceito. 

433. Conseqüentemente, o pragmaticista nâo faz corn que o 
summum bonum consista na açào, mas faz corn que consista 
naquele processo de evoluçâo pela quai o existente chega cada vez 
mais a corporificar aqueles gerais a cujo respeito ainda hâ pouco se 
disse que estavam destinados. que é aquilo que tentamos exprimir 
ao chamâ-los de razodvets. Em seus estadios mais elevados, a 
evoluçâo verifica-se, dè um modo cada vez mais amplo. através do 
autocontrole, e isto dâ ao pragmaticismo uma espécie de 
justificativa da colocaçào que faz do propOsito racional camo sendo 
gerai. 

434. Haveria ainda muitas mais coisas que se poderia dizer a 
propôsito da elucidaçào do pragmaticismo, nào fosse o risco de 
fatigar o leitor. Par exempta. seria born mostrar claramente que o 

a. Cf. 1.213, 2.149 • 
b. "The Foundalions of Geomeuy". por Paul Carus. The Monisl, XIII. pag. 

370 
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pragmaticista nào atribui um modo de ser essencial a um evento na 
forma futurn diferente daquele que ele atribuiria a um eventa 
similar no passado, s6 que a atitude pr.itica do pensador corn 
relaçâo aas dois é diferentea. Também teria sida born mostrar que 
o pragmaticista nâo faz corn que das Formas as Unicas realidades do 
mundob, do mesmo modo coma ele nâo faz do prop6sito razoâvel 
de uma palavra o Unico tipo de significado que existee. Estas coisas, 
ncr entanto, encontram·se implîcitamente envolvidas no que aqui foi 
dito. Hâ apenas uma observaçào que deve deter o leitor: a referente 
à concepçào do pragmaticista quanta à relaçâo de sua fOrmula corn 
os primeiros principios da légica. d 

435. A definiçào que Aristriteles da da predicaçào universal , 
que normalmeiJ.te é designada (tal camo uma bula papal ou um 
édito da corte, pelas suas palavras de abertura) como o Dictum de. 
omni, pode se~. traduzida da seguinte forma: "Denominamos uma 
predicaçâo (seja atirmativa ou ~negativa) de univers al quando, e 
somente quando, nada hâ entre os indiViduais existentes a que o 
sujeito afirmativamente pertença. mas a que, da. mesma forma, o 
predicado nào se referir<i (afirmativa ou negativamente, conforme a 
proposiçiio universal for afirmativa ou negativa)" .. O enunc1ado em 
grego é:ÀÉ'yOJ1EO lié nb Karà rravràç Karrryopeia80J./YravJ1111iÈ~ 
1Î "/l.ajleÛJ .TWV'TOÛ VrrOKeljl~VOV Ka8' OÛ 8arepo~ ob "/l.ex_8ijaerOJ. 
KOJ.' TO Karà Jl'IIOEVOÇ wacuirwç. As palavras_importantes;"indivi
duais existentes", foram introduzidas na tradu'çdo (a'qual o idiom.a 
inglês ·nào permite que seja llteraiJ;· mas é evidente que individuais 
existentes é aquilo que Aristriteles pretendeu dizer. Os demais aras
lamentos da literalidade servem apenas para apresentar as moder
nas formas de expressào inglesas. Ora, é bem sabido que as propo· 
siçôes, na légica format, vêm aos pares, cam os dois membres de 
um par sendo conversiveis em outras através do intercâmbio das 
idéias do antecedente e do conseqüente, do sujeito e predicado, 
etc.~'e 0 paralelismo chega a um ponta tal que freqüentemente se 
supôe ser éte perfeito; mas mio é assim. 0 par adequado do Dictum 
de omni é a seguinte definiçào da predicaçâo afirmativa: Dizemos 
que Upta predicaçào é afirmaliva (quer seja particular ou universal) 
quando, e somente quando, nada hli entre os efeitos sensoriais que 
pertencem universalmente aô predicado de que se passa dizer (uni· 
versai ou particularmente, conforme a predicaçâo afirmativa seja 
universal ou particular) que pertence ao sujeito. Ora, esta é, subs· 
tancialmente, a proposiçào essencia.I do pragmaticismo. Natural
mente, seu parelelismo corn o Dictum de omni s6 serâ admitido 
por uma pessoa que admita a verdade do pragmaticismo. 

4. PRAGMATICISMO E 0 IDEALISMO ABSOLUTO HEGELIANO 

436. Permitam-me acrescentar mais uma palavra sobre este 
ponta. Pois se alguém esti realmente interessado em conhecer em 
que consiste a teoria pragmaticista. deverâ compreender que nao hâ 
parte alguma dessa teoria à quai o pragmaticista atribui maior 

a. Ver 458. 
b. Ver 419, 436. 
c. Ver 475; 4.536. 
d. Prior An0/ylicl, 24b. 28-30. 
e. Ver 3.103, 3.493. 
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importância camo a que diz respeito ao reconhecimento, em sua 
doutrina. da profunda inadequaçâo da açào ou voliçâo, ou mesmo 
da resoluçào ou propOsito concreto. camo materiais sobre os quais 
se pode elaborar um propOsito condicional ou o conceito do 
propOsito condicional. Se alguma vez tivesse sida escrito, nos 
primeiros volumes do The Mo11ista. um artigo relative ao principio 
de continuidade e que sintetizasse as idéias dos outras artigas de 
uma série,b se poderia ter visto coma, corn cabal consistència, 
aqueia teoria implicava o reconhecimento de que a continuidade é 
um elemento indispensâvel da- realidade, e que a continuidade ê 
simplesmente aquilo em que se transforma a generalidade na 
16gica dos relatives e, assim, ta1 camo a generalidade: e mais do que 
a generalidade. é um casa de pensamento, e é a essência do 
pensamento. Todavia. mesmo em sua condiçào truncada. um leitor 
extra-inteligente poderia discernir que a teoria daqueies artigas 
cosmolOgicos fizeram corn que a realidade consistisse em algo inais 
do que o 'sentimento e a açào poderiam proporcionar, na medida 
em que o caos primevo, em que aqueles dois elementos estavam 
presentes. era explicitamente apresentado como sendo o puro nada. 
Ora. o motivo de aludir àquela teoria aqui é que, deste modo 
podemos iluminar acentuadamente a posiçào Q.ue o pragmaticista 
mantém e que deve manter, quer aquela teoria cosmoiOgica seja 
sustentada ou destruida, a saber, a posiçào de que a terceira 
categoria - a categoria do pensamento, representaçào, relaçào 
triâdica, mediaçào, terceiridade genuina, terceiridade enquanto tai_ 
- é um ingrediente essencial da realidade, e todavia por si mesma 
nào constitui a realidade, uma vez que esta categoria (Que naquela 
cosmologia surge camo o elemento do hâbito) nào pode ter um ser 
concreto sem a açào, co mo um objeto separado sobre o qual operar 
seu controle, assim como a açào nào pode existir sem o ser 
imediato do sentimento sobre o quai atuar. A verdade é que o 
pragmaticismo estâ intimamente ligado ao idealismo absoluto 
hegeliano do quai, no entanto, se separa por sua vigorosa negaçào 
de que a terceira categoria (que Hegel degrada à condiçào de mero 
estado do pensamento) baste para constituir o munda ou, mesmo, 
que seja auto-suficiente. Tivesse Hegel, em ~~z de encarar os 
primefros dois estâdios corn esse seu sorriso de desprezo. se 
apegado a etes camo elementos independentes 'bu distintos da 
Realidade triuna, os pragmaticistas poderiam të-lo considerado 
como o grande.vindicador da verdade destes. (Naturalmente, os 
adornos externos de sua doutrina apenas aqui e ali sào de muita 
tmportância.) Pois o pragmaticismo pertence essencialmente à 
classe triâdica das doutrinas filosôficas. e o é de um modo bem 
mais essencial do que o hegelianismoc. (Na verdade, pela menas 
em uma passagem Hegel alude à forma triâdica de sua exposiçào 
camo sendo uma. simples moda no traje.) 

Milford, PA, Setembro de 1904. 

a. Ver cartas ao juiz Russell no vol. 9. 
b. Ver· vol. 6, livro 1. 
c. Cf. 77 e segs. 
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437. Post scriptum. Durante os Ultimos cinca meses, deparei
·me cam referência a virias abjeçàes levantadas em relaçâa às 
apiniàes acima enunciadas, mas nâo tenda sida possivel obter a 
texta dessas objeçôes, cre!o que nào devo tentar responder a eJas. Se 
os cavalheiros que atacam ou o pragmatisme em gerai ou a 
variedade dele que pratico quiserem enviar-me cOpias do que 
escreveram. poderiam facilmente encontrar leitores mais 
importantes. mas nào conseguiriam encontrar nenhum que 
examinasse seus argumentas corn maior avidez pela verdade ainda 
nào apreendida, nem nenhum que fosse mais sensivel à cortesia 
exemplificada por tal gesto. 

9 de fevereiro de 1905. 



,. 



C. De "filosofia do Espiritoll 





1. CornJsciência 
e IUnguagem· 

579, Filosofia é a tentativa ~-pois, tal conlo esta implfcito na 
prOpria paTavra, ë1a é e deve ser imperfeita - p.e tiJrm~~ 
concepçào gerai informada do Todo. Todos os homens filosofam; e 
coma diZ Anstoteles, âe':.emos fazé71o n~m-..9.!!_e seja para provaca 
futilidade da filosofia:-ITs que neghgenciam a filosofia tem teorias 
metafisicas tanta quâiito os outras- s6 que: têm teorias grosseiras, 
falsas, e verbornigicas. Alguns acreditam evitar a influência dos 
erras metafisicos nào dando atençâo à. metafiSica; mas a experiência 
demonstra que estas pessoas, mais do que todas as outras, sào 
mantidas num vîcio férreo de teoria metafisica em virtude de 
teorias que nünca questionaram. Pessoa alguma se vê tâo 
escravizada pela metafisica coma as totalmente sem cultura; pessoa 
alguma esta tào liberta de sua ascendência como o prOprio 
metafisico. Desta forma, uma vez que todos devem ter concepç§es 
das coisas em gerai. é muito importante que estas sejam bein 
~ ---- --- !::1 

580. Nào farei criticas aos diferentes métodos de peSquisa 
metafisica: direi a penas que, na opinicïo de vcirios grandes pen~ 
sadores, o ûôico modo bem sucedido que até agora se encontrou 
Loi o de adotar nossa log1ca coma nossa metaflsica. Na Ultima 
conferência 5, tente1 mostrar comu a log1ca no"S'P'ii:iVè de uma 

a. Da Conferência Xl de uma ser!e incompleta de conferências em 
Widener IB2·1 O. 0 editor foi incapa:z. de proceder a uma identificaçào positiva de..,tas 
conferências. mas as referências internas. e o tom gerai dos texlos indicam que prova· 
velmente constituem os manuscr:itos para as conferências do Lowell lnstitute de 
1866-7 (G~ 1866·2a>. A partir des.te fundamento. data·se a Conferência Xl coma sen· 
do de 1867, aprox. Em Widener IB2·1 0, estas conferências estào misturadas corn os 
manuscritos de uma série d1ferente, que provavelmenle sào os da série de HaiVard de 
1865-6 (G-1864-31. 

b. Conferência X. Desta. foram encontradOli apenas fragmentoli. 
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classificaçào dos elementos da consciencia. Yimos que todas as 
modificaçôes da consciência sao inferências e que todas as 
inferências .... sào inferências validas. Ao mesmo tempo. vimos gue 
!Javia très tipos de inferência: Prjmejro. Inferência intelectual cam 
suas trés variedades, HipOtese, Induçào e Deduçào; Se undo. Juizot'" 

e s sa ao mov1 os mstmtivos ue sào hipoteses 
cuj~n..redicados nàa sàa ana!isados na comnreensào: e erceirg. 
'Hjbjtos~. q - duçôes cujas su'eitos nào sào analisados em 
.ixtensào. Esta divisào eva~nos a très elementos a conscieocia: 
Pnmetro, Selllimelllos (Feelings) ou Elementos de compreensào; 
Segundo, Esforços (Efforts) ou elementos de extensào: e Terceira, 
Noçcies (No/ions) ou Elementos de informaçàoa, que é a uniâo da 
extensào e compreensào. Lamento que o tempo nào me permita 
estender-me mais sobre esta teoria; mas quero passar a uma 
questào mais elevada e mais pnitica da metafisica a fim de 
esclarecer mais ainda as vantagens do estudo da lôgica. A questào 
que escolberei é .. o que é o bornem?". Creio que posso enunciar da 
seguinte forma a concepçào predominante a respeito: 0 homem é 
essencialmente uma alma. isto é. uma coisa que ocupa um ponta 
matemâtico do espaça, mio pensamento mesmo mas o sujeito da 
inerência do pensamento, sem partes. e que exerce uma certa força 
material denominada voliçào. Suponho que a maior parte das 
pessoas consideram esta crença camo sendo intuitiva ou. pela 
menas, camo instaurada na natureza do bornem e que é mais ou 
menas distintamente sustentada par todos os- ba mens, sem pre e em 
toda parteb. Pela contrârio. esta doutrina é bastante maderna. 
Todos os antigos e muitos dos escolâsticos sustentavam que o 
bornem é composta par vârias aimas: trës era o nUmero 
babitualmente indicado. por vezes duas. quatro ou cinco. Toda 
leitor atento de Sào Paulo sabe que, segundo ele. o homem era um 
ser tripartido. Derivamos de Descartes a noçào de que .a alma é 
singular. Mas cam Descartes, o que faz o bornem é o pensamento 
em si mesmo: enquanto que. a nosso ver. a consciência nào e o 
bornem, mas esta no bornem. Descartes, também, nào ad mite que a 
vontade do bornem exerce aigu ma força sobre a matéria, tai camo 
fundamentalmente acreditamos. De fato. o ponta de vista 
predominante atualmente é uma mistura beterogênea das mais 
contraditôrias teorias: estas doutrinas sào tomadas de diferentes 
fiiOsofos, enquanto que as premissas através das quais, e sô par 
elas, esses fiiOsofos eram capazes de sustentar suas doutrinas. sào 
negadas; deste modo, a teoria se vê totàlmente desapoiada pelas 
fatos e, sob vârios aspectas particulares, em choque consigo 
mesma E isto é admitido pela maioria Oaqueles que a submeteram 
a uma critica severac. 

581. Uma fonte de toda esta diversidade de opiniào tem sida o 
desejo de uma discriminaçào acurada entre uma explicaçào indu ti va 

a. Cf. 2.407 e scgs. 
b. 0 trecho scguinte estava escrito a Jâpis na margem. corn um traça indicando 

que devia ser inscrido aquk 
''Mais ignorante daquilo de que tem mais certeza 
Sua e.'>Sência vitrea". 

c. Peirce acreM:enlOu aqui: "A respeito das divers1dades da.<; teoria~ da alma ha 
aigu ma..; lioba..; muito boa.-. de sir John Davies em !.eU poema sobre a P!>icologia": e 
fez referéncia à ediçào de !>Îr· William Hamilton dos Works de Thomas Reid. p. 203. 
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e uma explicaçào hipotética dos fatos da vida humana. Vimos que 
toda fato requer duas espécies de explicaçào; uma procede par 
induçào a fim de substituir seu objeto par um objeto mais amplo. e 
a outra procede par hipôtese para substituir seu predicado par um 
predicado mais profundoa. Vimos que estas duas explicaçôes,nun
ca coincidem, que ambas sào indis.Een.siveis, e que surgiram· 
controvérsias mesmo nas ciências fisicas onde hâ. bem poucos 
desacordos em conseqüência da tentativa de fazer corn que uma 
teoria realize ambas as funçàes. Tenhamos o cuidado de mio 
confundir-estas duas investigaçôes separadas corn referência à alma. 
A explicaçào hipotética nos informar.i sobre as causas ou 
antecedentes necess3.rios dos fenômenos da vida humana. Estes 
fenômenos padern ser encarados do ponta de vista interna ou 
externo. Considerados internamente, exigem uma explicaçâo 
interna através de antecedentes internas necessârios, isto é, através 
de premissas; e esta explicaçâo foi dada na Ultima conferência. Se 
forem considerados externamente ou fisicamente, exigem uma. 
explicaçâo fisica através de antecedentes fisicos, e esta investigaçào 
deve ser entregue aas fisi6logos, sem quaisquer reservas. Eles 
encontrarào a verdade no assunta, e podemos ficar tranqüilos que 
nenbuma explicaçâo firmemente baseada numa bip6tese legitima a 
partir dos fatos da natureza entrani em conflito corn a explicaçâo 
puramente indutiva do bornem. É verdade que a questâo, para os· 
fisi61ogos, consiste em saber quais scia os antecedentes fisicos das 
açàes do bornem, isto é, que espécie de autômato é o bornem; de 
modo que é ela tomada coma a condiçâo do problema de que o 
bornem é um autômato. Pois o automatisme, nesta colocaçâo, 
admitindo-se naturalmente a consciência, nada significa senâo uma 
antecedência fisica regular - implica apenas que a natureza é 
uniforme: e isto, camo vimos, nâo é uma mera lei da natureza ou 
fato de observaçào, mas sim um postulado de toda pensamento, 
que bornem algum consistente ou persistentemente negab. Todavia, 
para muitos este automatismo parece conflitar corn a noçâo do 
homem como sendo uma alma RESPONSAVEL e IMORTAL. 
Mas, neste casa, deveriamos lembrar-nos que, em nossas mentes, 
as concepçôes essenciais de responsabilidade e imortalidade estio 
guardadas sob uma massa de reflexôes parasitas derivadas de todas 
as filosofias e de to.das as religiôes dos tempos passades: de forma 
que se nés nào podemos conciliar as doutrlnas da responsabilidade 
e da imortalidade corn os prOprios postulados do pensamento, isto 
se explica, suficientemente, pela obscuridade e confusào de nossas 
noçôes sobre este assunto, e de modo algum samos forçados a 
adotar aquela que é a Unica outra alternativa e dizer que estas 
doutrinas sào essencialmente falsas. Estas doutrinas sào parte de 
nessa religiâo; e uma delas - senào ambas - figuram entre suas 
mais preciosas consolaçôes, que seria realmente dificil de extirpar 
do seio de um povo que as alimentou durante mil anos. Digam o 
que disserem do enfado dos dias ininterruptos, do bâlsamo do sono 
eterno, da nobreza que se atribui à bumanidade ao se consideni.-la 
camo capaz de lutar e sofrer par aquilo que transcende sua pr6pria 

a. A induçào e a hîpmese sâo discutidas no livro Il deste volume e em 2.508 é 
segs. (1867). 

b. Cf. 7.131-138. que sào da conferência IV da mesma série (ver 579, nota O. 
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responsabilidade e seu prOprio tempo de vida: ainda assim nos 
apegamos, em virtude de uma natureza original ou adquirida. às 
apreciadas esperanças de nossa antiga religiâ.o. Mas jâ que achei 
oportuno demorar-me um pouco sobre a possibilidade de sermos 
incapazes de conciliar a responsabilidade e a imortalidade corn a 
necessidade fisica, devo acrescentar que·, de fato, mio somas !evadas 
a esse ponta de modo algum. Pela contr:irio. os fil6sofos da escala 
Brownista demonstraram, de modo irretorquivel, que elas sào 
passiveis de serem conciliadas. e seus argumentas estào muito bem 
colocados num trabalho americano intitulado Liberdade e Ne
cessidade, escrito pela juiz (Henry) Carleton, de Louisiana, e pu
blicado em Filadélfia em 1857. Pacte haver outras modes de 
conciliar estas concepçàesa além daquele que e~ses fiiOsofos 
indicaram mas, ainda assim, etes mostraram que uma conciliaçào 
racional é possivel. 

582. Assim, a explicaçào hipotética da natureza humana 
coloca-se par si mesma e nào entrani em contradiçâo corn a 
explicaçâo indutiva. que ê aquela que desejamos quando 
perguntamos "'o que é o homem". A que tipo real pertence oser do 
pensamento, do sentimento e da vontade? Sabemos que. 
externamente considerado, o homem pertence ao reina animal, ao 
rama dos verte bradas e à classe dos mamiferos; mas a que es tarnos 
procurando é seu lugar quando considerado internamente, nâo 
levando em conta se us mtisculos, glândulas e nervos e considerando 
apenas seus sentimentos. esforços e concepçàes. 

583. Jâ vimos que toda estado da consciência é uma 
inferência; de modo que a vida nào é senào uma seqûéncia de' 
inferências ou um fluxa de pensamentos. Portanto. a toda 
momento o homem é um pensamento, e coma o pensamento é uma 
espécie de simbolo, a resposta genérica à pergunta ''que é o 
homem?" é que ele é um simbolo. A fim de encontrar uma 
resposta mais especifica, deveriamos comparar o homem corn 
algum outra simbolo. 

584. Escrevo aqui a palavra Seis. Agora indaguemos de nOs 
mesmos sob que aspectas um Jwmem difere dessa palavra. Em 
primeiro Jugar, o corpo de um homem é um mecanismo 
maravilhoso. enquanto que o da palavra nào passa de um risco de 
giz. Em segundo lugar, o significado da palavra é hem simples.. 
enquanto que o significado deum homem é um verdadeiro enigma 
da Esfinge. Estas duas diferenças sâo bastante Obvias -
encontram-se à superficie. Mas que outras diferenças hâ? 

585. Um homem tem consciência; uma palavra. nâob. 0 que 
entendemos, par consciência, jâ que esse é um termo bastante 
ambiguo? Existe aquele emoçào que acompanha a reflexào de que 
ternas vida animal. Uma·consciência que estâ obscurecida quando a 
vida animal estâ em seu ponta mais baixo, em idade ou no sono, 
mas que nâo esta obscurecida quando a vida espiritual esta em seu 
ponta mais baixo; que é mais vivida quanta melhor animal for o 
homem, mas que nào o é quanta melhor homem ele for. Tenho 
certeza que todos padern distinguir esta sensaçâoi atribuimo-la a 
todos os animais mas nào às palavras, porque ternas razôes para 

a cr. 5.339. 
b. Compare os parâgrafm, M:guintes corn 5.313 e segs. (1868) 



CONSClENCIA E LINGUAGEM 307 

crer que ela depende da passe de um corpo animal. E, portanto, 
esta diferença inclui-se sob a primeira diferença que mencionamos e 
nào é uma diferença adicional. Em segundo lugar, a consciência é 
usada para significar o conhecimento que ternas daquilo que estâ. 
em nossas mentes; o fato de que nosso pensamento é um indice de 
si mesmo para si mesmo na base de uma completa identidade 
consigo mesmo. Mas o mesmo acoiltece corn toda palavra ou, de 
fato, corn toda coisa. de modo que isto mio constitui uma diferença 
entre a palavra e o homem. Em terceira lugar. a consciência é 
usada para denotar o Eu pensa. a unidade de pensamenta; mas a 
unidade de pensamento nào é nada senào a unidade de 
simbolizaçào; consistência, numa palavra -a implicaçào do ser -
e pertence a qualquer palavra. É muito fâcil pensar que temos uma 
noçào clara daquilo que entendemos por consciência, e todavia 
pode ser que a palavra nâo excite pensamento algum mas. sim, 
apenas uma sensaçào, uma palavra mental dentro de· n6s; e neste 
casa, par nào estarmos acostumados a permitir que a palavra 
escrita no quadro negro excite essa sensaçào, podemos pensar que 
distinguimos entre o homem e a palavra_ quando nào o fazemos. 

"'Mais ignorantes daquilo de que lemos mais cerleza 
Nossa essència v(trea!" 
586. A consciência é, também. usada para denotar aquilo que 

chamo de senlimen/0 (feeling); tai camo o faz o Sr. Bain, que 
menciono a fim de dizer que ete reconhece a unidade de sensaçâo e 
emoçâo sob este termo. embora nào leve a termo consistentemente 
a concepçào. Aquela palavra tem sentimento? 0 homem, dizem os 
sensorialistas, é uma série de sentimentos; a toda instante, portanto, 
existe um sentimento. 0 que acontece corn a palavra? Os senti
mentos, coma sabemos todos, dependem do organisme do corpo. 0 
cego de nature:ta nào tem sentimentos·como os de vermelho. azul 
ou qualquer outra cor; e sem um corpo, é provâvel que nào tivësse
mos sentimentos em gemi; e provavelmente, portanto, a palavm 
que nào tenha um corpo animal nào tem sentimentos animais e, na
tumlmente. se restringirmos a palavra sentimento ao significado de 
sentimento animal, a palavra nào tem sentimentos. Mas serâ que 
nào tem algo correspondente ao sentimento? Toda sentimento é 
cognitivo ~·é uma sensaçào, e uma sensaçào é um signa mental ou 
palavra. Ora, a palavra tem uma palavra; tem a si mesma; e desta 
forma, se o bornem é um sentimento animal, a palavra é, da mesma 
forma, um sentimento escrito. 

587. Mas nào hi esta diferença? Os sentimentos do homem 
sào percepçôes, ele é afetado pelas objetos. Vê, ouve, etc. Uma 
palavra. nào. Sim, issa é verdade, mas a percepçào, de modo claro, 
depende de um organismo animal e, portanto, nào hi aqui mais 
uma diferença além das duas Obvias mencionadas de inicio. 
Todavia, mesmo aqui existe uma correspondência entre a palavra e 
o homem. Percepçào é a possibilidade de adquirir mformaçào, de 
significar mais; ara, uma paiavra pode aprender. Quanta mais nào 
significa hoje a palavra e/etricidade. do que significava ao tempo de 
Franklin? Quanto mais nào significa hoje o termo planeta do que ao 
tempo de Hiparco? Estas palavras adquiriram informaçào, talcomo 
o faz o pensamento de um homem através de uma percepçào 
ulterior. Mas nào hâ aqui uma diferença. dada que um l}omem faz 
a palavra, e a palavra nada significa senào aquilo que.algum home rn 
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a fe.z significar e issa apenas para esse bornem? Isto é verdade; 
porem dada que o bornem pode pensar apenas par intermédio das 
palavras ou outras simboloS externes, as palavras poderiam replicar 
dizendo~ Você nada significa senào aquilo que lhe ensinamos e isto 
apenas na medida em que você se dirige a alguma palavra coma o 
interpretante de seu pensamento. Portante, de fato, os homens e as 
palavras educam-se reciprocamente uns aas outras; toda aumento 
de informaçào do bornem é ao mesmo tempo o aumento de 
informaçào de uma palavra e vice-versa. De modo que. mesmo 
aqui, nào existe diferença. 

588. Padern os senhores ver que, par mais distantes e dis
semelhantes quanto possam parecer o bornem e a palavra, é 
terrîvelmente dificil enunciar alguma diferença essencial entre etes a 
nào ser uma diferença fisiolOgica. Um bornem tem uma natureza 
moral, enquanto que a palavra aparentemente nào tem nenhuma. 
Todavia, a moral relaciona-se primordialmente corn aquilo que 
devemos fazer e, portanto, coma as palavras sào fisiol6gicamente 
incapazes de atuar, nào deveriamos considerar isto coma um ponta 
separado de disûnçào. Mas se considerarmos a moralidade camo a 
conformidade a uma lei de adequaçào de coisas - um principio 
daquilo que é conveniente no pensamento, nào a fim de tornâ·lo 
verdadeiro mas camo um pré-requisito a fim de tornâ·lo espiritual, 
racional, de tornâ~lo verdadeiramente um pensamento, ternas algo 
extremamente an3.logo na boa gramcitica de uma palavra ou 
sentença. Boa gramâtica é aquele mérita de uma palavra pela quai 
ela vern a ter boa consciència, a ser satisfat6ria nào simplesmente 
corn referência ao estado concreto de coisas que ela denota, nào 
simplesmente em relaçào às conseqüências do ato mas consigo 
mesma em sua prOpria determinaçào interna. A beleza e a verdade 
pertencem tanta ao espirito quanta à palavra. 0 terceira mérita é, 
de um Iado. a moralidade e, de outra. a Gramâûca. 

589. 0 bornem tem o poder do esforço ou atençào; mas coma 
vimos que isto nâo é senâo o poder de denotaçào, também a palavra 
o possui. 

590. Talvez a mais formidâvel faculdade da humanidade é 
aquela que ela possui em comum corn todos os animais e, num 
certo sentido, corn todas as plantas. refiro-me à faculdade de 
procriaçào. Nào estou fazenda alusâo às maravilbas fisiol6gicas, 
que sào bastante sensacionais, mas ao fato da produçào de uma 
nova alma humana. Tem a palavra alguma relaçào do tipo da 
relaçào existente entre paie filho? Se escrevo ''Que Kax denote um 
forno a gis", esta sentença é um simbolo que esta criando um outra 
sîmbolo dentro de si mesma. Ternas, aqui, uma certa analogia corn 
a paternidade, na exata medida, nem mais nem menas, em que um 
autor fala de seus livras coma sendo seus rebentos - uma 
expressào que nào devia ser considerada camo metaf6rica mas 
simplesmente coma gerai. Cuvier disse que a MetafiSica nào é 
senào Meui.fora; uma identidade que é muito bem tipificada 
naquelas charadas representadas, na primeira das quais dois 
doutores entram no palco par dois lados apostas, apertam as màos 
e terminam assim a primeira cena, e depois repete rn a mesma coisa 
para a segunda cena e mais uma vez para a primeira palavra; e 
depois fazem a mesma coisa très vezes para as trés cenas da 
segunda palavra; naturalmente, as duas palavras sào metaftsico e 
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meuifora; e a identidade entre elas sugere que as personagens 
devem ter sida produto da invençào de alguem que pensava, corn 
Cuvier, que Metafisica e um outro termo para Metifora. Se 
meuifora for entendida coma significando literalmente uma 
expressao de semelhança quando 0 signa da predicaçào e utilizado 
em vez do signa de semelhança -- coma ao dizermos que este 
bornem e umà raposa. em lugarde dizer que este bornem e camo 
uma raposa - nego totalmente que os metafisicos sâo dadas à 
metifora; pela contrâ'rio, nenhum outra escritor pode comparar-se
·lhes quanta à precisào da linguagem; mas se o prôprio Cuvier 
estava usando uma metifora, entendendo por metâfora uma 
comparaçào ampla corn base em caracteres de um tipo formai e 
altamente abstrato - neste casa, realmente, a metafisica reconhece 
ser uma metafora -- e exatamente esse seu mérita - -.tai co mo foi 
o mérito do prOprio Cuvier na Zoologia ... 

591. Jâ se disse o bastante, creio, corn o fito de mostrar uma 
verdadeira_ analogia entre um, homem e uma palavra. Ouso diz.er 
que, para os senhores se afigura bastante paradoxal; lembro·me que 
foi esta a impressào que tive, de inicio. Mas tendo pensado 
repetidas vezes sobre o assunta, o fato me parece ser um simples 
truismo. U rn bornem denota tudo aquilo que seja, objeto de sua 
atençào num dado momento; conota tudo o que sabe ou sente a 
respeito desse objeto, e é a encarnaçào desta forma ou espécie 
inteligivel; seu interpretante é a recordaçào futura desta cogniçào, 
seu ego fu tura, ou outra pessoa a que ele se dirija, ou uma sentença 
que escreva, ou um filho que tenha. Em que consiste a identidade 
do homem e onde é o sitio de sua alma? Parece-me que estas 
perguntas normalmente recebem respostas muito estreitas. Par que 
costumâvamos ter que a alma reside num pequeno ôrgào do 
cérebro que nào é maior do que a cabeça de um alfinete? A maioria 
dos antropôlogos dizem, agora, de um modo mais racional, que a 
alma ou esta espalhada par toda o corpo ou estâ toda em tUda e 
toda em toda parte. Mas, estaremos encerrados numa caixa de 
carne e sangue? Quando comunico meu pensamento e meus 
sentimentos a um amigo que me inspira muita simpatia, de modo 
que meus sentimentos passem para ele e que eu tenha consciência 
daquilo que ele estâ sentindo, serâ que nào estou vivendo tanta em 
seu cérebro quanto no meu - quase que literalmente? É verdade 
que minha vida animal nào estâ ali, porém minha alma, meu 
sentimento, pensamento, atençào. estio. Se assim nào for, um 
homem nào serâ uma palavra, é verdade. mas, sim, algo bem mais 
pobre. Hâ uma noçâo bârbara_e miseravelmente material segundo a 
quai um homem nào pode estar em dois lugares ao mesmo tempo; 
co mo se ete fosse uma cois a! U ma palavra pode estar em vârios 
lugares ao mesmo tempo, Seis Seis, porque sua essência é 
espiritual; e creio que o homem nào é em nada inferior à palavra, 
sob este aspecta. Toda bornem tem uma identidade que transcende 
em muito o mero animal -· uma essênCia, um significado, por 
mais sutil que possa ser. Ele nào pode conhecer sua prôpria 
significaçào essencial; de seu olho é o olhar. Mas o fato de que ele 
verdadeiramente tem esta identidade projetada - tal como uma 
palavra - é a verdadeira e exata expressào do fato da simpatia, 
sentimento de camaradagem - junto corn todos os interesses nào 
egoiStas - e tuda aquilo que nos faz sentir que ele tem um valor 
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absoluto. Alguém me pedini pro val disto. Parece-me que jâ. dei 
tanta a prova quanto "a confirmaçâo deste fato. A prova toda é 
muito comprida. mas seus lemmas principais eram: 1°, .. 0 que é o 
bornem?" é uma pergunta indutiva em seu sentido presente; 2° A 
explicaçào indutiva é apenas a expressào gerai dos fenômenos, e 
nào constitui hip6tese alguma; 3°, Seja que bornem ele for, ele o é 
em cada momento; 4°, Em cada momento, os ûnicos fenômenos 
internas que a presenta sào o sentimento, o pensamento e a atençâo; 
so Sentimentos, pensamento e atençâo S<io todos cognitives; 6° 
Toda cogniçào é gerai, n:io hâ intuiçàoa; 7°, Uma representaçào 
gerai é um simbolo; 8°, Toda simbolo tem uma compreensào 
essencial que d.etermina sua identidade. A confirmaçâo que propos 
era o fato de que o homem tem consciência de seu interpretante
seu prôprio pensamento em outra mente - nào digo 
imediatamente consciente ~ ~ esta feliz nele, sente que. em algum 
grau ele esta ali. De modo que acredito que nada senào uma 
ascendência indevida da vida animal pode impedir a aceitaçào des ta 
verdade. 

592. A essência de que falo nào é toda a alma do homem: é 
apenas seu âmago, que carrega consigo toda a informaçào que 
constitui o desenvolvimento do homem, se us sentimentos totais, în-· 
tençôes, pensamentos. Quando eu, isto é, meus pensamentos, entra 
em outra homem, nâo leva comigo necessariamente toda meu ser, 
mas o que leva de fa ta é a semente da parte que nâa estou le vanda 
- e se carrego a semente de toda minha essência, carre go a de toda 
meu ser concreto e potencial. Posso escrever sobre papel e, deste 
modo, nele imprimir uma parte de meu ser; essa parte de meu ser 
pode envolver apenas aquilo que tenho em comum corn todos os 
homens e, neste casa, eu deveria ter levado comiga a alma da raça: 
mas nào minha alma individual para a palavra ali escrita. Assim, a 
alma de toda homem é "orna determinaçào especial da alma genérica 
da familia, da classe, da naçào, da raça a que ele pertence ... 

593. 0 principio de que a essência deum simbolo é formai, e 
nào material, tem uma ou duas conseqüências importantes. 
Suponhamos que eu apague estr palavra (Seis) e escreva Seis. Nâo 
se tem aqui uma segunda palavra mas, sim, a primeiril palavra 
novamente; elas sao idênticas. Ora, pode a identidade ser in
terrompida ou devemos dizer que a palavra existia embora nâo 
estivesse escrita? Esta palavra seis implica em que duas vezes trës 
é cinco mais um. Esta é uma verdade eterna; a verdade que sempre 
é e sempre serâ verdade; e que seria verdade embora nào houvesse 
seis coisas no universo que pudessem ser contactas, dada que ainda 
seria verdadeiro ·que cinco mais um teriam sida du as vezes trës. 
Ora, esta verdade É a palavra, SElS; se por seis entendemos nâo 
este traça de giz, mas aquilo em que concordam seis, six, sex, , 
sechs, zes, sei. A verdade, diz-se, nunca deixa de ter uma teste
munha; e, de fato, o prôprio fato - o ·estado de coisas - é um 
simbolo do fato gerai através dos principios da induçào; de modo 
que o simbolo verdadeiro possui um fnterpretante na medida em 
que for verdadeira. E camo é idênticO a seu interpretante, sempre 
existe. Assim, o simbolo necessârio" e verdadeiro é imortal. E o 
homem também o deve ser, contanto que seja vivificado pela ver-

a. Cf. Œiliografia} G-1868-2a (5.213-263). 
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dade. Esta é, realmente, uma imortalidade bem diferente daquela 
que muitos almejam, embora nao entre em conflito corn esta. Eu 
nào sei se o paraiso maometano nào é verdadeiro, apenas nào 
possuo evidências de que o seja. ~ existência animal é, sem d•ivida, 
um praz.er, embora alguns digam que estii.o cansados dela; mas 
'éreiO queâ ... tnaioria das pessoas cuitas confessam que essa existën
cia nào é imortal; casa contrario, considerariam imortais os rudes. 
A existência espirîtual, tal coma a que um homem tem em sî, a que 
ele carrega consigo em suas opini6es e sentimentos. coma a sim
patia e o amon é isto que serve coma evidência do valor absoluto 
do homem - e é esta a existência que a lôgica descobre ser, sem 
dtivida, imortal. Nào é uma existência impessoal, pois a 
personahdade reside na unidade do Eu penso - que é a unidade de 
simbolizaçào -a unidade de consistência- e pertence a toda sim
halo. Nâo e uma existência, desligada do munda externo, pois o 
sentimento e a atençâo sào elementos essenciais do prOprio sim
bata. Entretanto. é uma existência mudada; uma existência na quai 
nào se deseja mais as gl6rias da audiçâo e da visâo, pois os sons e as 
cores exigem um olho animal; e, do mesmo modo, todos os sen
timentos serào diferentes. 

594. Esta imortalidade é uma imortalidade que depende do 
bornem ser um simbolo verdadeiro. Se em vez de seis houvésse
mos escrito JUpiter. teriamos um simbolo que sO tem uma existên
cia contingente; nâo tem nenhuma testemunba duradoura na na
tureza das coisas e desapareceni ou permaneceni apenas na re
cordaçâo dos homens sem suscitar nenbuma resposta em seus 
coraçôes. De fato, é verdade na medida em que significa um ser 
supremo; sua alma genérica ê verdadeira e eterna, mas sua alma es
pecitica e individual nâo passa de uma sombra. 

595. Toda bornem tem seu prOprio caniter peculiar. Este esti 
presente, em tuda que ete faz.Estâ presente em sua consciëncia e 
nâo é um simples artificio mecânico. e portanto. pelas principios 
expostos na ûltima conferência. ê uma cogniçào; mas camo faz 
parte de todas as cogniçôes desse bornem. é uma cogniçào das 
coisas em gera/. Portante. é a filosofia do bornem. seu modo de 
considerar as coisas; nâo apenas uma filosofia da cabeça - mas 
uma filosofia que.pervade o bornem toda. Esta idiossincrasia é a 
idéia do bornem; e se esta idéia for verdadeira, ela VIVeni para sem
pre; se falsa. sua alma individual s6 teni uma existëncia contingente. 

596. Senboras e senhores, estou expondo esta teoria da 
imortalidade pela primeira vez. Foi enunciada em termos pobres, 
foi pensada em termos pobres: mas seus fundamentos sào o 
rochedo da verdade. E servir:i, pela menas. para ilustrar o que 
poderia ser feito par màos mais poderosas desta ciëncia difamada, a 
légica. nec ad me/ius vivendum, nec ad commodius disserendum. 
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t 1rlhe Works of George 
Bell"~e~ey·: A IEdiçâo 
dle !Fraser 

1. INTRODUÇÀO 

7. Esta nova ediçâo das obras de Berkeley é bem superior a 
qualquer uma das anteriores. Contém alguns textos que nâo fazem 
parte das outras ediçôes, e as demais sào apresentadas num texto 
mais cuidadosamente editado. 0 editor fez bem seu tr.abalbo. As 
introduçôes às vârias partes contêm amilises de seus conteûdos que 
serâo do maior auxüio para o leitor. Par outra lado, as notas 
explicativas que desfiguram cada uma das pâginas nos parecem 
tanta desnecessirias camo imiteis. 

8. As teorias metafisicas de Berkeley têm, à primeira vista. um 
ar de paradoxe e Ieviandade, que é muito inapropriado para um 
bispo. Ele nega a existência da matéria, nossa habilidade de divisar 
a distância, e a possibilidade de formar-se a mais simples das 
concepçôes gerais, enquanto adroite a existência de idéias pla· 
tônicas; e argumenta corn uma destreza que toda leitor admitirâ, 
mas que a poucos convence. Seus discipulos parecem acreditar que 
o memento atual é favonivel à obtençào, para sua fùosona, de uma 
audiência mais paciente do que a que essa teoria tem tido até aqui. 
É ~erdade que n6s, atualmente, somos céticos e mio somos dados à 
metafisica, mas o mesmo acontecia, dizem eles, com a geraçâo a 
que Berkeley se dirigia, e para a quai ele escolheu seu estilo, 
enquanto que se espern que o espirito de tranqüilidade e 
investigaçâo perfunctéria que é hoje quase uma moda salvarâ essa 
teoria das representaçëes errôneas que anteriormente a assaltaram, 
levando a um exame justa dos argumentas que, na mente de seus 
seguidores, colocam a verdade dessa teoria além de toda dUvida. 

a. Resenha da ediçâo de Alexander Campbell Fraser de The Works of George 
Berkeley, D. D • .jonnerly bishop of C/ioyne: inciudlng many of his wrilings hitherto 
unpublished. quatro volumes (Clarendon Press. Oxford. 1871). The Nonh American 
Review 113 (Outubro de 1871), 449-472. Cf. a resenha de Peirce da ediçào de 1901, 
Bibliografia N-1901-10. 
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Mas acima de tuda supôe·se que o tratamento que Berkeley deu à 
questâo da validade do conhecimento humano e do processo 
indutivo da ciência, que agora é tao estudado, é ta1 que atrai a 
atençào dos homens de ciência para o sistema idealistiéo. A n6s, 
estas esperanças parecem vâs .. A verdade é que as mentes de que 
emana o espirito da época nao têm, atualmente, interesse algum 
pelas Unicos problemas que a metaf'tsica jamais tentou resolver. 0 
conhecimento abstrato de Deus, da Liberdade e da Imortalidade, 
afora aqueles sobre outras crenças "religiosas (que nâo padern 
apoiar-se em bases metafisicas) que sào os Unicos que as padern 
animar, é vista agora camo desprovido de qualquer conseqüência 
pnitica. 0 munda esta começando a considerar estas criaçôes da 
metafisica do mesmo modo coma Arist6teles considerava as idéias 
platônicas: TEPETlapara 'YG.p l:an, Kai el Ëarw, ob5èv trpàr:; ràv 
M-yov èaTÜ>.Aquestliosobre:O&fundamentosda va!idade da induçiio, 
é verdade, tem suscitado um certo interesse, epode continuar a fa· 
zê-Io (embora o argumenta tenha-se tornade, atualmente, demasia
do dificil parn a compreensào popular); mas seja quai for o interesse 
que tenha tido, isto se deve à esperança de que sua soluçào propor
cjonaria as bases para seguras e Uteis mciximas a respeito da légica 
da induçao -· uma esperança que seria destruida tao logo se de· 
monstrasse Q.ue essa questào é uma questao puramente metafiSica. 
Este é o sentimento predominante entre os espiritos availçados. E 
sua existêncîa é UJ}l impedimento efetivo (se nào houvessem outras) 
à aceitaçâo gerai do sistema de Berkeley. Os pouces que agora se 
interessam pela metafiSica nào pertencem àquela ordem audaciosa 
de espiritos que. se deliciam em sustentar uma posiçào tâo pouce 
abrigada pelas preconceitos do senso comum quanto a desse born 
bispo. 

9. Coma assunta de histOria, no entanta, a fûosofia sempre 
deve ser interessante. Ela ê o melhor representante do de
senvolvimenta mental de cada época. 0 mesmo acontece corn 
relaçào à nessa, se considerarmos aquilo que nossa ftlosofia 
realmente é. A histOria da metaflSica.é um dos ramas principais da 
histOria, e deve ser exposta lado a lado corn a histOria da sociedade, 
dos governos e das guerras, pois em suas relaçàes corn estas 
descobrimos a significaçào dos eventas para o espirito humano. A 
histOria da filosofia nas ilhas britânicas é um assunta que possui 
mais unidade e inteireza em si mesme do que normalmente se 
admite. A influência de Descartes nunca foi tào grande na 
Inglaterra quanta a influência das concepçôes tradicionais, e 
podemos traçar uma continuidade entre a pensamento maderno e o 
medieval nesse pais, coisa. que nâo existe na bist6rîa. da França e 
mais ainda, se isto ê passive!, na da Alemanha. 

1 O. Desde épocas bem remo tas tem sida a principal 
caractèristica. intelectual da Inglaterra o fata de querer-se realizar 
tuda do modo mais evidente e direta, sem artificios desnecessârios. 
Na guerra, par exemple, mais do que qualquer outra povo da 
Europa confiam na pura temeridade, e desprezam a ciência militar. 
As principais peculiaridades de seus sis tema de leis residem no fato 
de que toda mal foi retificado quando se tornou intolerâvel, sëm 
qualquer medida extremada. A lei que legaliza a casamento corn a 
irmâ da mulher morta foi desde logo imposta porque proporciona 
um remédia para uma inconveniência concretamente sentlda; mas 
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ninguém propôs uma lei para legalizar o casamento cam o irmio 
do marido morta. Na filosofia. esta tendència nacional surge coma 
uma forte preferëncia pelas teorias mais simples, e uma resistência 
a toda complicaçào dessa teoria enquanto hoover a mais remota 
possibilidade de que os fatos possam ser explicados de um modo 
mais simples. E. de conformidade corn isto. os filôsofos ingleses 
sempre desejaram extirpar da filosofia todas as concepçôes que nào 
pudessem ser perfeitamente definidas e que mio fossem facilmente 
inteligiveis. e demonstraram uma forte tendëncia nominalistica des
de a época de Eduardo 1, ou mes mo antes. Berkeley é um_ exempta 
adminivel deste caniter nacional, assim camo dessa estranha uniào 
entre nominalismo e platonismo que repetidamente apareceu na 
histOria, e que tem sida um obstâculo aas historiadores da filosofia. 

Il. A metafisica medieval esta tào inteiramente csquecida. e 
tem uma tào intima ligaçào hist6rica corn a maderna filosofia 
inglesa. e tamanha infiuência sobre a verdade da doutrina de 
Berkeley que talvez nos sejam perdoadas umas poucas p3ginas 
sobre a natureza da célebre controvérsia a respeito dos universais. 
De inicio, assentemos umas poucas datas. Foi ao final do século XI 
que a disputa entre nominalismo e realismo, que j3 existia antes de 
um modo vago, começou a atiogir proporçôes extraordin3rias. 
Durante o século XII constituiu assunta do maior interesse dos 
logicos, quando William de Champeaux, Abelardo, John de 
Salisbury, Gilbert de la Porrée, e muitos outras defenderam. a 
respeito, outras tantas posiçôes diferentes. Mas nào havia conexào 
hist6rica alguma entre esta controvérsia e as do escolasticismo 
propriamente dito, o escolasticismo de Aquino, Scotus e Ocam. 
Pelo fim do século XII uma grande revoluçào do pensamento 
ocorreu na Europa. Quais foram as influências par ela produzidas é 
coisa que exige novas pesquisas para se dizer. Sem dU vida essa re
voluçào se deveu em parte às cruzadas. Mas um grande despertar 
da inteligência real mente ocorreu nessa época. É necess3rio, de fato. 
algum exame para distinguir este movimento particular de um 
despertar gerai que começara um século antes, e que continuava a 
crescer desde entào. Mas havia agora um impulsa acelerado. 0 
comércio estava alcançando uma nova importância, e estava 
invemanelo a1gum3? de suas principais conveniências e salva
guardas. 0 Direito. que até entào fora profundamente b<irbaro, co
meçava a ser uma profissào. A lei civil foi adotada na Europa, a 
lei canônica foi sistematizada; a lei comum tomou certa forma. A 
lgreja, sob Inocêncio III, estava assumindo as funçôes sublimes de 
um moderador acima dos reis. E as ordens de frades mendicantes 
foram estabelecidas, duas das quais contribuiram tanta para o 
desenvolvimento da filosofia escolistica. A arte sentiu o espirito de 
uma nova época, e dificilmente poderia haver maior mudança do 
que a passagem da arquitetura de arca redonda altamente 
ornamentada, do século XII, para o gôtico comparativamente 
simples do século XIII. De fato, se alguém quiser saber camo é 
uma exposiçâo escolistica, e quai o tom de seu pensamento, precisa 
apenas contemplar uma catedral g6tica. A primeira qualidade de 
ambas essas coisas é uma devoçào religiosa\ verdadeiramente 
her6ica. Sente-se que os homens que realizaram essas obras 
realmente acreditavam na religiào do mesmo modo camo nés nào 
acreditamos· em nada. Nâo podemos entender muito facilmente 
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coma Tomâs de Aquino podia especular tanta sobre a natureza dos 
anjos, e se dez mil deles podiam dançar na ponta de uma agulha. 
Mas era simplesmente porque ele os consideiava reais. Se sâo reais, 
par que nào senio mais interessantes do que a espantosa variedade 
de insetos que os naturalistas estudam? Ou par que deveriam as 
ôrbitas das estrelas duplas atrair mais atençào do que as inteligências 
espirituais? Dir-se-3. que nào ternas meios de saber coisa alguma 
sobre elas. Mas isto equivale a censurar os escollisticos par 
referirem as questôes à autoridade da Biblia e da lgreja. Se 
realmente acreditavam em sua religiâo, camo acreditavam, o que de 
melhor- podiam fazer? E se nessas autoridades ep.contravam 
testemunho a respeito dos anjos, coma podiam evitar de admitir 
esse fa ta? Na verdade, objeçôes des ta espécie s6 servem para tornac 
mais claro que esses tempos eram realmente os tempos da fé. E se 
o espirito nào era inteiramente admirivel, é s6 porque a prépria fé 
tem suas faltas camo fundamento para o carâter intelectual. Os 
homens daquele tempo realmente acreditavam plenamente e pensa
vam que, a fim de se entregarem de modo absoluto à grande tarefa 
de cons tru ir ou escrever, valia a pena abdicar de todas as alegrias da 
vida. Que se pense no espirito corn o quai Duns Scotus deve ter tra
balhado, ele que escrevetr seus treze volumes in folio, num estilo 
tào denso quanta as mais densas partes de Arist:Oteles, e isto antes 
de contar trinta e quatro anos. Nada é mais notâvel em qualquer 
dos grandes produtos intelectuais daquela época do que a completa 
ausência de vaidade pessoa! por parte do artista ou do filésofo. Al
go corn que nunca algum deles se preocupou foi corn o que de valor 
podia ser acrescentado ao seu catôlico e sagrado trabalho pela fato 
de ter o gosto da individualidade. Seu trabalho nào pretende corpo
rificar suas idéias, mas sim a verdade universal: nào hâ ai uma s6 
coisa, por mais diminuta que seja, para a quai nào tenha uma auto
ridade anterior que a justifique; e seja quai for a originalidade que 
aflora é sempre daquele tipo congênito que tanta satura um home rn 
que nào consegue percebê-Ja par si s6. 0 individuo sente- seu 
prOprio desvalor em comparaçào corn sua tarefa, e nào ousa intro
duzir sua vaidade na feitura desta. E nào existe trabalho automâti
co, repetiçào impensada de coisas. Cada uma das partes é elaborada 
em si mesma camo um problema separado, nào importando quào 
amiloga passa ser, em gerai. a uma outra parte. E nào importa quâo 
peQueno e oculto passa estar um detalhe, ele teni sidoconscienciosa· 
mente estudado, coma se fosse destinado aser examinado pela ollto 
de Deus. Aliado a este caciter hi uma aversào pelaantitese ou pela 
equilibrio estudado de uma coisa em relaçâo a outra, e pela arranjo 
demasiado geométrico- um édio à pose que é um traça tâo moral 
quanta os outras. Finalmente, nâo hâ nada em que a. filosofia esco
lâstica e a arquitetura gOtica se pareçam mais do que no senso cada 
vez maior da imensidade que impressiona a mente do esrudioso na 
medida em queeleaprende a apreciar as dimensëes reais e o custo 
de cada uma de!as. E coisa muito infeliz que os séculos XIII, XIVe 
XV. sob o nome de Idade Média, sejam confundidos uns corn os 
outras, uma. vez que sào tào diferentes, sob todos os aspectas. 
quanta a Renascença o é dos tempos modernes. Na. histOria da IOgi
ca, a cisâo entre os séculos XII e XIII é tào grande que urn ûnico 
autor do século XII é citado no século XIII. Se cabe atribuir isto a 
um conhecimento maior das obras de AristOteles, a que se deve 
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atribuir. perguntariamos, este mesmo conhecimento mais aprofun
dado. uma vez que agora se sabe que o conhecimento dessas a bras 
nào foi importado dos arabes? 0 século XIII foi realistico, mas a 
questào relativa aos universais nào foi tào agitada quanta tantas ou
tras. Até par volta do fim do século, o escolasticismo era algo um 
tanto vago, imaturo e inconsciente de seu prOprio poder. Seu maior 
memento de glOria verificou-se na primeira metade do século XIV. 
Nessa época. Duns Seo tus. um bretao 2 (pois se discute se ele foi es
cocês. irlandês ou inglês) enunciou pela primeira vez de um modo 
col)sistente, a posiçào realistica. desenvolvendo·a bas tante e aplican
do-a a todas as diferentes questOes que dela dependem. Sua teoria 
das "formalidades" foi das mais sutis jamais propostas, corn ex· 
ceçâo talvez da lôgica de Hegel, e ele esta va separado do nominalis· 
mo a penas par um fio de cabelo. Portanto, nâo é surpreendente que 
a posiçào nominalistica fosse logo adotada par varias au tores, espe· 
cialmente pela celebrado William de Ocam, que se pôs à testa dessa 
facçâo pela maneira cabal e magistral corn que tratou a teoria e a 
combinou corn uma entào bastante recente porém agora esquecida 
adiçâo à doutrina dos termos lôgicos. Corn Ocam~ que morreu em 
1347, pode·se dizer que o escolasticismo chegou a seu ponto culmi
nante. Depois dele, a filosofia escol8.stica mostrou uma tendência 
para separar-se do elemento religioso que era o Unico capaz de 
dignific:i-la e mergulhou, primeiro, num formalisme e num modis
mo extremos e, depois, no merecido desprezo de todas as pessoas, 
assim coma a arquitetura gôtica teve um destina bastante semelhan
te. quase na mesma época e par quase as mesmas raz6es. 

2. A FORMULAÇÀO DO REALISMO 

12. As exposiç6es atuais a respeito da controvérsia realista· 
-nommalista sâo tanta falsas quanta ininteligîveis. Diz-se que 
derivam, em û!tima anâlise, do Dicion8.rio de Bayle; de qualquer 
forma, nâo se baseiam num estudo dos autores. "Poucos, muito 
pouces, nos llltimos cern anos", diz Hallam e cam razâo, "têm 
rompido o descanso das imensas obras dos escol8.sticos". Todavia, : 
perfeitamente passive! colocar a questào de um modo tai que· 
ninguém deixe de compreendê-la e de compreender coma pode 
haver duas opini6es a respeito dela. Os universais sâo reais? 
Precisamos apenas deter-nos por um memento e considerar o que 
se pretendia dizer corn a palavra real para que o problema toda se 
torne logo transparente. Os objetos estào dividîdos em ficçâo, 
sonho, etc., de um lado, e realidades, de outra. Os primeiros s6 
existem na medida em que o leitor, eu ou alguém os imagine; os 
Ultimos possuem uma existência que independe da mente do leitor 
ou da minha ou da de qualquer outra pessoa. 0 real é aquilo que 
nâo é e que eventualmente pensamos dele, mas nào é afetado par 
aquilo que possamos pensar delea. A questâo, portanto, é se 
homem, cavala e outras nomes de classes naturais. correspondem a 
algo que todos os homens~ ou todos os cavalas, têm em comum, 

2. ~1orto cm IJO!L 
a. cr. s . .111. 
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independentemente de nosso pensamento, ou se estas classes se 
constituem simplesmente par uma semelhança no modo pela quai 
nossas mentes sào afetadas par "objetos individuais que, em si 
mesmo, nào têm semelhança ou relaçào, qualquer que seja. Ora, que 
esta é uma questào real que espiritos diferentes naturatmente 
responderào de modos apostas torna-se clara quando pensamos 
que hâ dois pontas de vista largameote separados um do outra a 
partir dos quais a rea/idade, tai camo foi definida, pode ser 
enCarada. Onde se deve encontrar o real, a coisa independente de 
coma a pensamos? Deve haver algo assim, pois vernas que nossas 
opiniôes sào de algum modo constrangidas; portanto, hâ algo QUI? 
influencia nossos pensamentos e que nào é par etes criado. E 
verdade que nào ternas nada que nos seja imediatamente presente a 
nào ser os pensamentos. Estes pensamentos, no entanto, foram 
causados par sensaçôes, e essas sensaçôes sâo ~ompelidas par algo 
que esta fora da mente. Esta coisa fora da mente, que influi 
diretamente sobre a sensaçâo e, através da sensaçâo,.o pensamento, 
porque estd fora da mente, é independente do modo coma a 
pensamos e é, em suma, o real. Esta é uma concepçâo da realidade, 
uma concepçà.o bas tante familiar. E é a partir des te ponta de vista, 
esta clara, que a soluçà.o nominalistica à questào dos universais 
deve ser dada. Pois, enquanto que a partir deste ponta de vista se 
pode admitir coma verdadeiro o enunciado segundo o qual um 
bornem é coma um outra, sendo o sentido exato disto o fato de que 
as realidades externas à mente produzem sensaçôes que padern ser 
incluidas sob uma concepçâo, de modo algum se pode admitir, 
todavia, que os dois bomens reais realmente tenbam algo em 
comum, pois dizer que ambos sâo bomens é dizer apenas que um 
terme mental ou signo-pensamento .. homem.. representa in
diferentemente um ou outra dos objetos sensiveis causados pelas 
duas realidades externas; de modo que nem mesmo as duas 
sensaçôes têm, em si mesmas, algo em comum, e muito menas se 
deve inferir que as duas realidades externas o tenbam. Esta 
concepçà.o da realidade é tào familiar que nâo é necessirio que eu 
me demore sobre ela; mas a outra, ou a concepçâo realista, ainda 
que menas familiar, é ainda mais natural e Obvia~ Toda pensamento 
e opiniâo bumanos contëm um elemento arbitririo, acidental, que 
depende das limitaçôes das circunstâncias, poder e inclinaçâo do 
individuo; um elemento de erro, em suma. Mas a opiniâo bumana 
tende universalmente, a longo prazo, para uma forma definida, que 
é a verdade. Que um ser humano qualquer tenha suficiente 
inforffiaçào e pense o suficiente sobre uma questào qualquer, e o 
resultado seni que ele chegani a uma certa conclusào definida, que é 
a mesma a que chegai-a qualquer outra mente nas mesmas 
circunstâncias suficientemente favoniveis. Consideremos dois 
bomens, um surdo e o outra cego. Um ouve um bornem dizer que 
quer matar o outra. ouve o estampido da arma e ouve o grito da 
vitima; o outra vê o crime ser praticado. As sensaçôes deles sào 
afetadas, no mais alto grau, por suas peculiaridades individuais. A 
prinieira informaçào que suas sensaçôes lhes darào, suas primeiras 
inferências, serào bastante semelbantes, porém mesme assim 
diferentes; um deles tern, par exemple, a idéia de um bornem que 
grita, e o outra a idéia de um bornem corn um aspecta ameaçador; 
mas suas conclusôes finais, o pensamento mais afastado possivel 



THE WORKS OF GEORGE BERKELEY: A EDIÇÂO DE FRASER 321 

dos sentidos, serào idënticas e estarào livres da unilateralidade de 
suas idiossincrasias. Existe portanto, para toda q'!lestào, uma 
resposta verdadeira, uma conclusào final, para a quai a opiniâo de 
todo homem constantemente tende. Por algum tempo ele podeni 
perdë-la de vista, mas dë-lhe mais experiëncia e tempo de estudo e 
ele hâ finalmente de atingi-la. 0 individuo pode nào vjver o bas
tante para chegar à verdade;, existe um residuo de erra na opiniâo 
de toda indivtduo. Nào importa; mesme assim permanece o fato de 
que hâ uma opiniâo definida para a quai tende a mente do bornem, 
no conjunto e a longo prazo. A respeito de muitas questôes jâ se 
chegou ao acordo final; a respeito de todas as outras se chegarâ a 
esse acordo se for dada tempo suficiente. A vontade arbitniria ou 
outras peculiaridades individuais de um nUmero bastante ample de 
mentes poderâo adiar indefinidamente o acordo gerai sobre essa 
opiniâo; mas nâo afetar.i o carâter dessa opiniào quando ela for 
atingida. Portanto, esta opiniâo final é independente nâo, de fato, do 
pensamento em gerai, mas de tuda o que seja arbitr:irio e individual 
no pensamento; é totalmente independente daquilo que o leitor, ou 
eu ou qualquer nûmero de pessoas passa pensara. Portante, tudo o 
que se pensar existir na opiniâo final é real, e nada além disse. Quai 
ê o PO DER que tem as coisas externas de afetar os sentidos? Dizer 
que depois de tomar Opio as pessoas dormem porque o ôpio tem 
um po der soporifero, equivale a dizer algumaoutra coisaexceto que 
as pessoas dormem depois de tomar Opio porque dormem depois de 
tomar Opio? Afirmar a existência deum poder ou de uma potência 
ê afirmar a existência de algo concreto? Ou dizer que uma coisa tem 
uma existëncia potencial é dizer que ela tem uma existência 
concreta? Em outras palavras, nâo é a existência presente de um 
poder outra coisa que nào uma regularidade em eventas futures 
relacionados corn uma certa coisa encarada camo um elemento que 
deve ser considerado de antemâo, na concepçâo daquela coisa? Se 
nâo, afirmar que hâ coisas externas que sé padern ser conhecidas na 
medida em que exercem um poder sobre nessos sentidos nâo é 
diferente de afirmar que hâ um impulsa gerai na histOria do 
pensamento humano que o conduz a um acordo geral, um consenso 
catélico. E toda verdade mais perfeita do que esta conclusâo 
destinada, qualquer realidade mais absoluta do que aquilo que é 
pensado nela, é uma ficçâo da metafisica. É Obvia camo este modo 
de pensar se harmoniza corn uma crença numa lgreja infalivel, e 
quâo mais natural ete seria na ldade Média do que nas épocas 
protestantes ou positivistas. 

13. Esta teoria da realidade é instantaneamente fatal à idéia de 
uma coisa em si mesma uma coisa que exista 
independentemente de toda relaçâo cam a concepçâo que dela tem a 
mente. Todavia, ela de modo algum nos impede, pela cantr:irio nos 
encaraja. de considerar as aparências dos sentidos apenas coma 
signas das realidades. Sé que as realidades que representam nâo 
seriam a causa incognoscivel da sensaçâo, mas sim nUmeros, ou 
concepçôes inteligh;eis que sâo os produtos Ultimes da açâo mental 
que é posta em movimento pela sensaçâo. A matéria da sensaçào é 
ao toda acidental; exatamente a mesma informaçào. praticamente, 
sendo capaz de comunicaçâo através dos diferentes sentidos. E o 

a. Cf. S.Jll. 
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consenso catôlico que constitui a verdade nào deve, de modo 
algum, ser limitado ao homem nesta vida terrena ou à raça 
humana, mas estende-se a toda a comunhao de mentes a que 
pertencemos, incluindo algumas, provavelmente, cujas sentidos sào 
bem diferentes dos nossos, de forma que dessë consenso nào pode 
participar nenhuma predicaçào de uma qualidade sensivel, exceto 
camo uma admissao de que assim certos tipos de sentidos sào 
afetados. Esta teoria também é altamente favonivel a uma crença 
em realidades externas. Ela negarâ, é certo, que haja uma realidade 
que seja absolutamente incognoscivel em si mesma, de ta1 modo 
que nào passa participar da mente. Mas observando que .. o 
exterior'' significa apenas aquilo que é independente de toda 
fenômeno imediatamente presente, isto é, de coma possamos 
pensar ou sentir, assim camo ··o real" significa aquilo que é 
independente de camo possamos pensar ou sentir a respeito disso, 
deve-se admitir que hâ muitos objetos da ciëncia verdadeira que sào 
exteriores, porque hâ muitos objetos do pensamento que, embora 
sejam independentes daquele raciocinio pela quai sào pensados (isto 
é, embora reais), sào inquestionavelmente independentes de todos 
os outros pensamentos e sentimentos. 

14. É clara que esta concepçào da realidade é inevitavelmente 
realistica, porque concepçôes gerais entram em todos os juizos e, 
portanto, em todas as opiniàes verdadeiras. Par conseguinte, uma 
coisa no gerai é tào real quanta no concreto. É absolutamente 
verdadeiro que todas as coisas brancas tèm em si a brancura, pois 
isto equivale a dizer apenas, em outras palavras, que todas as coisas 
brancas sào brancas; porém, dada que é verdadeiro que coisas reais 
possuem a brancura, a brancura é real. É um real que s6 existe em 
virtude de um ato do pensamento que 0 conhece, mas esse 
pensamento nào é um pensamento arbitrârio ou acidental 
dependente de uma idiossincrasia· qualquer1 mas um pensamento 
que se manteni. v<ilido na opiniào final. 

15. Esta teoria envolve um fenomenalismo. Mas trata-se do 
fenomenalismo de Kant, e nào o de Hume. Realmente, aquilo que 
Kant chamou de seu passa copernicano foi exatamente a passagem 
da concepçào nominalista para a realistica da realidade. Estava na 
essência de sua filosofia considerar o objeto real enquanto 
determinado pela mente. Isto nào era mais que considerar toda 
concepçào e intuiçào que necessariamente entra na experiência de 
um objeto, e que nào é transitéria e acidental, camo validade 
objetiva. Em suma, significava encarar a realidade camo o produto 
normal da açào mental, e nào coma sua causa incognoscivel. 

16. Esta teoria realistica é, assim, uma posiçào altamente 
pr.itica e do senso comum. Seja quai for o acordo universal que 
prevaleça, nào seci o realista que ini perturbar a crença gerai par 
meio de dtividas inûteis e ficticias. Pois, segundo ele, é uni 
consenso ou confissào comum que constitui a realidade. 0 que ele 
pretende, portanto. é que as questàes sejam dadas par liquidadas. E 
se uma crença gerai, que é absolutamente estavel e inamovivel, 
pode de alguma forma ser produzida, embora custe bastante. falar 
de erra numa tai crença é algo profundamente absurdo. 0 realista 
sustentar.i que os mesmos objetos que estâo imediatamente 
presentes em nossas mentes na experiência, realmente existem tai 
camo sào experimentados fora da mente; isto é, sustentar<i uma 
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doutrina da percepçâo imediata. Portante, nâo separani a existência 
fora da mente e o ser na mente camo sendo dois modos totalmente 
desproporcionais. Quando uma coisa estâ numa relaçâo tal corn a 
mente individual que a mente a conhece, ela estâ na mente; e o fato 
de ela estar assim na mente em nada diminui sua existência 
externa. Pois o realista n.ào pensa na mente como um recepticulo, 
no quai se a coisa estâ dentro, deixa de estar fora. Operar uma 
distinçâo entre a verdadeira concepçâo de uma coîsa e a prOpria 
coisa é, ele dini, considerar apenas uma e mesma coisa sob dois 
pontas de vista diferentes; pois o objeto imediato de pensamento 
num juizo verdadeiro é a realidade. 0 realista acreditani, portanto, 
na objetividade de todas as concepçôes necess:irias: espaça, tempo, 
relaçâo, causa, e semelhantes. 

17 .. Nenhum realista ou nominalista jamais expressou, talvez, 
em termos. tâo definidos, camo aqui se fez, sua concepçào de 
realidade. E dificil dar uma noçào clara de uma opiniâo de uma 
época passada sem exagerar o que ela tem de distintivo. Mas um 
exame cuidadoso das obras dos escol:isticos mostrani que a 
distinçâo entre esses dois pontas de vista do real - um coma a 
fonte da corrente do pensamento humano, o outra camo a forma 
imOvel em direçào à quai flui o pensamento - é exatamente aquilo 
que ocasiona o desacordo dessas duas correntes quanta à questào 
dos universais. Descobre-se que a essëncia de todos os argumentas 
dos nominalistas relaciona-se corn uma res extra animam, 
enquanto que os realistas defendem sua posiçâo apenas 
pressupondo que o objeto imediato do pensamento, num juizo 
verdadeiro, é real. A noçâo de que a controvérsia. entre realisme e 
nominalismo nada tinha a ver corn as idéias platônicas é mero 
produto da imaginaçâo, que o mais superficial exame dos livras 
bastaria para destruir. Mas a fim de provar que a enunciaçào que 
aqui foi feita da essência destas posiçôes é historicamente 
verdadeira. e nào apenas uma concepçào ilusOria, seni melhor 
acrescentar uma breve amilise das opini6es de Scotus e Ocam. 

3. SCOTUS, OCAM E HOBBES 

18. Scotus vê v:irias questôes confundidas sob o usual utrum 
universale est a/iquid in rebus. Em primeiro lugar, h<i a questâo 
referente às formas platônicas. Mas deixando de lado o platonisme 
camo, no minima. nào passive! de prova, e camo uma opiniào 
autocontraditOria se se supor que os arquétipos sào estritamente 
universais, h<i a famosa disputa entre os aristotélicos sobre se o 
universal esta realmente nas coisas ou se apenas deriva sua 
existëncia da mente. Universalidade é uma relaçào deum predicado 
corn os sujeitos de que é predicado. Issa pode existir apenas na 
mente. que é o tinico Iugar onde acontece o acoplamento entre 
sujeito e predicado. Mas a palavra univers a/ também é usada para 
denotar aquilo que é denominado corn tais termos camo um 
homem ou um cava/o; estes sào chamades universais, porque um 
homem nào é necessariamente este bornem, nem um cavala este ca
vala. Neste sentido, é evidente que os universais sâo reais: real
mente existe um homem e realmente existe um cavala. Toda a 
dificuldade esti no universal concretamente indeterminado, aquele 
que apenas nâo ê necessariamente este mas que, sendo um objeto 
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singular do pensamento. é predic<ivel de muitas coisas. Corn relaçào 
a .isto cabe-se perguntar. inicialmente, se é necessârio para sua 
existência que ele esteja na mente; e. em segundo lugar: existe ele in 
re? Hi dois modos pelas quais uma coisa pode estar na mente
habilua/iler e actualiler. Uma noçào esti na mente aclllaliter 
quando é concretamente concebida; estâ na mente habitualiler 
quando pode produzir diretamente uma concepçào. É através da 
associaçào mental (nés, modernos, deveriamos dizer) que as coisas 
estào na mente habitua/iter. Na filosofia aristotélica, o intelecto é 
considerado camo sendo para a alma aquilo que o olho é para o 
corpo. A mente percebe as semelhanças e outras relaçèes nos obje
tos dos sentidos, e assim camo os sentidos possibilitam imagens 
sensiveis das coisa~. da mesma forma o intelecto permite imagens 
inteligiveis delas. E assim, como uma species intelligibilis, que 
Scotus supèe que uma concepçào exista na mente habitua liter. nào 
act ua filer. Esra species estâ na mente, no sentido de ser o objeto 
imediato do conhecimento, mas sua existência na mente depende da 
consciència .. Ora. Scotus negaque a cogniçào concreta do universal 
é necess:iria para sua existência. 0 sujeito da ciência é universal; e 
se a existência do universal dependesse daquilo que eventualmente 
estivéssemos pensando. a ciência nào se relacionaria corn nada real. 
Por outra lado. ele admite que o universal deve.estar na mente ha
bitualiter. de modo que se uma coisa for considerada coma in
dependente de ser ela conhecida, nào h:i. nela. universalidade al
guma. Pois in re extra nào existe objeto ininteligivel algum 
atribuido a coisas diferentes. Ele sustenta. portanto, que naturezas 
(i.e .• espécies de coisas) tais camo um lwmem e um cal•alo. que sào 
reais, e que nào sào necessariamente, elas mesmas, este bornem e 
este cavala. embora nào possam existir in re sem serern algum 
bornem ou cavala particular. sào sempre, nas species intel/igibilis. 
representadas de modo positivamente indeterminado, sendo da na
tureza da mente assim representar as coisas. Par conseguinte. toda 
natureza deve ser considerada camo algo que em si mesma nào é 
nem universal. nem singular, mas é universal na mente e singular 
nas coisas fora da mente. Se nada bouvesse nos diferentes homens 
ou cavalas que nào fosse singular em si mesmo. nào haveria uma 
unidade real além da unidade numérica dos singulares: o que im-· 
plicaria em conseqüências absurdas camo a de que a tinica diferença 
real seria uma diferença numérica, e a de. que nào haveria se
melhança real alguma entre as coisas. Portanto. se se perguntar se o 
uni versai esti nas coisas. a resposta é que a naturt:za que na mente é 
universal, e que nào é em si mes ma singular. existe nas coisas. É a 
mesma natureza que na mente é universal e in re é singular: pois se 
nào o fosse, ao conhecermos algo de um uni versai nada estariamos 
conhecendo das coisas, mas apenas de nossos prôprios pen
samentos, e nossa opiniào nào se converteria, de verdadeira em 
falsa através de uma mudança das coisas. Esta natureza é con
cretamente indeterminada apenas na medida em que. estiver na 
mente. Mas dizer que um objeto esti na mente é apenas uma ma
neira metafôrica de dizer que ele permanece, corn o intelecto. numa 
relaçào de conhecido para conhecedor. Portante. a verdade é que 
aquela natureza real que existe in re, à parte de toda açào do in
telecto, embora seja em si mesma, à parte de suas relaçèes, sin· 
gular. é concretamente universal na medida em que existe para a 
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mente. Mas este universal sô difere do singular no modo de ser 
concebido Cformaliter). porêm nào no modo de sua existência 
(real/ter). 

19._ Embora este seja um esboço dos mais ligeiros possiveis do 
realisme de Scotus, e embora deixe de lado um certo nUmero de 
pontos importantes, ê suficiente para mostrar a forma gerai de seu 
pensamento e quào sutil e dificil é sua doutrina. 0 ponto a respeito 
de uma mesma natureza pertencer ao grau da singularidade na 
exislência, 'e ao grau da universalidade na. mente, deu origem a ex· 
tensa doutrina acerca dos virios tipos de identidade e diferença. de
nominada doutrina dosformalitates,· e é este o ponta contra o quai 
Ocam dirigiu seus ataques. 

20. Pode-se diZef' que o nominalisme de Ocam consutui o 
periodo seguinte na formaçào da opiniào inglesa. Assim como o 
espirito de Scotus discorre sempre sobre formas, o de Ocam 0 faz 
sobre termos 16gicos; e todas as distinçàes sutis que Scotus opera. 
através de seus formalitates, Ocam explica através de sin· 
categoremiticos implicites (ou expresSoes adverbiais coma per·se. 
etc.) nos termos. Ocam sempre pensa numa concepçào mental 
camo um termo 16gico que. em vez de existir no papel. ou na voz, 
estâ. na mente, mas é da mesma natureza gerai. ou seja, é um sig no. 
A concepçào e a palavra diferem sob dois aspectos: primeiro, uma 
palavra é arbitrariamente.imposta. enquanto que uma ~;oncepçào é 
um signo natural; segundo, uma palavra significa aquila que 
significa apenas indiretamente. através da concepçào que significa a 
mesma coisa diretamente. Ocam enuncia seu nominalisme do se· 
guinte modo: "Dever-se-ia saber que singular pode ser tomado em 
dois sentidos. Num sentido. significa aquilo que é ume nào muitos; 
e neste sentido aqueles que sustentam que 'o universal é uma 
qualidade da mente predicivel de muitos. permanecendo entretanto 
nesta predicaçào nào para si mesmo, mas para aqueles muitos (i.e .• 
os nominalistas), devem dizer que toda universal é verdadeiramente 
e realmente singulaq uma vez que. camo toda palavra. par mais 
gerai que passamas cancardar em considerâ.-la, é verdadeira e real
mente singular e uma em mimera, porque é uma e nàa muitas, da 
mesma forma toda universal é singular. Em outra sentido. o nome 
singu/ar é usado para denotar tuda aquilo que é ume nào muitos. é 
um signa de algo que é singular no primeiro sentido. e que nào é 
adequado para ser signa de muitos. Por conseguinte. usando a pala· 
vra universal para aq.uilo que nào é um em nUmero- acepçào que 
muitos lhe- atribuem - digo que nào existe o universal; a menas 
que, por acaso, se abuse da palavra e se diga que povo nào é um em 
nUmero e é universal. Mas issa seria infantil. Deve-se sustentar, 
portante. que toda universal é uma coisa singular e. portanto, nào 
hi uni versai a nào ser através da significaçào, isto é, através do fato 
de ser ele signa de muitos":. Os argumentas corn os quais ele de
fende sua posiçào nào apresentam nenhum interesse } Contra a 

a. Ver \Villiam Ocam. ~umma Logicae, Pars Prima, Philoleus Boehen Bochner. 
ed .• St. Bonaventure. New York~ k 1951. p. 44: cf~ Erne5l A. Moody. The Logk: of 
William of Ddt Dckham. Sheed and Ward lnc., New York. 1935, notas das p<iginas 
81-82. em relaçào a uma ve!'Mo um tanta diferente desta passagem. 

1. 0 ellfia IIOtl sutl/ mullipficandd praeœr necessita lem ê o argumenta de Du
rand de St. Pourcain. Mas pode-se supor. corn toda tranqûilidade, que toda informa
çào popular sobre o e."CalaticiSmo ê errônea. 
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.doutrina de Scotus, segundo a qual os universais .estâo fora da 
mente nos individuais mas nâo sâo realmente distintos dos in
dividuais, sendo-o apenas formalmente, Ocam objeta que é im
possivel que haja alguma dîstinçào existente fora da mente a nâo ser 
entre as coisas realmente distintas. Todavia, ele nào cogita de negat 
que um individual_ cqnsi,ste emJorma e matéria, pois estas, embora 
insepaniveis, sào realmente coisas distintas; embora um nomi
nalista maderno pudesse perguntar em que sentido se pode dizer 
que as coisas sâo distintas independentemente de qualquer açâo 
da mente, em que sentido se pode dizer que sào tào insepaniveis co
mo a forma e a matéria. Contudo, quanta à relaçào, ele nega, da 
maneira mais enfatica e clara, que ela exista enquanto algo diferente 
das coisas relacionadas; e ele expressamente amplia esta negativa 
para as relaçëes de concordância e semelhança. bem camo para as 
de oposiÇ<io. Enquanto, portante, adroite a existência real das quaJi· 
dades, nega que estas qualidades reais sejam aspectas nos quais as 
coisas concordam ou diferem: mas coisas que concordam ou dife· 
rem, concordam ou diferem em si mesmas e, de modo algum~ exw 
tra animam. Ele adroite que coisas fora da mente sejam similares, 
mas esta similaridade consiste simplesmente no fato de que a mente 
pode abstrair delas uma noÇ<io da contemplaçào. Portante, uma se· 
melhança consiste apenas na proprîedade da mente pela quai ela na· 
turalmente impëe um signa mental sobre as coisas que se asseme
lham. Todavia, adroite que hi algo nas coisas a que este signa men
tal corresponde. 

21. Este é o nominalisme de Ocam tanta quanto pode ser 
esboçado num Unico parâgrafo, e sem se entrar nas complexidades 
da psicologia aristotélica e da parva logica/ia. Ele nào é tào 
profundo quanto poderia ser; todavia, comparado corn Durandus e 
outras nominalistas contemporâneos, di a impressào de ser 
bastante radical e profundo. Ele é realmente o venerabilis inceptor 
de um nova modo de filosofar que atualmente se ampliou, e talvez 
também se tenha aprofundado, no empiricismo inglês. 

22. A lnglaterra nunca esqueceu estas liçôes. Durante o 
periode renascentista, em que os homens acreditavam que o conhe· 
cimenta humano devia desenvolver-se através da utilizaçào dos 
lugares-comuns de Cicero, naturalmente, nào vernas muitos efeitos 
dessas liçôes sobre os ingleses; mas uma das primeiras figuras im
portantes da filosofia maderna é um bornem que pôs o espirito 
nominalista em tuda - religiào, ética, psicologia e fisica. o 
plusquam nomina/is, Thomas Hobbes de Malmesbury. Sua lâmina 
afiada atravessa nào apenas formas meramente substanciais camo 
também substàncias incarpôreas. Quanta aas universais, ele nào 
apenas nega sua existëncia real camo também o prOprio fato de que 
haja concepçôes uni versais a nào ser na medida em que concebemos 
nomes. Em toda parte em sua légica. os nomes e o discurso re
presentam um papel importante. A verdade e a falsidade, diz ele, 
nào têm lugar entre criaturas que usam o discurso, pois uma pro
posiçào verdadeira é simplesmente uma proposiçào cujo predi
cado é o nome de tuda aquilo de que o sujeito é o nome. "A 
partir dai se pode deduzir, também, que as verdades primeiras 
foram arbitrariamente elaboradas par aqueles que, antes dos de· 
mais, impuseram nomes às coisas, ou os receberam a partir da im
posiçào de outras. Pois é verdade (par exemple) que o homem é 
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uma cria tura viva. mas épar esta razào que agradou aas homens 
impor am bos aqueles nomes à mesma coisa "a. A diferença entre 
religiào verdadeira e superstiçâo é, simplesmente, que o estado re~ 
conhece a primeira e nào a Ultima. 

23. 0 amor nominalista pelas teorias simples também se vê 
em sua opiniào de que todO eventa é um movimento, e de que as 
qualidades sensiveis sO existem nos seres sensiveis, e em sua 
doutrina. de que o homem é, no fu rida, puramente um egoista em 
suas açôes. 

24. Yale a pena atentar para suas concepçôes sobre a matéria, 
porque Berkeley, camo se sabe, foi um estudioso de Hobbes, tai 
camo o prOprio Hobbes admitiu ser um estudioso de Ocam. 0 
panigrafo seguinte expressa sua opiniào a respeito: 

"Quanta à matéria que é comum a todas as coisas. e que os 
fi!Osofos. seguindo AristOteles. habitualmente chamam de materia 
prima, isto é, primeira maté ria, ela nào constitui um corpo distinto 
dos outras corpos, nem é um deles. Que é, entào? Um simples 
nome; no entanto, um nome que nâo é imitil, pois significa uma 
concepçâo de corpo sem. uma consideraçâo de uma forma qualquer 
ou outra acidente a nâo ser a magnitude ou extensào, e a aptidâo 
para receber forma e outra acidente. Assim, se em todas as vezes 
em que usarmos o nome corpo em gerai, faremos bem se usarmos 
o de mate ria prima. Pois quando um homem, nâo sabendo o que 
veio primeiro. se a âgua ou o gela, descobrisse. quai dos dois é a 
matéria de ambos, ele se veria obrlgado a supor alguma terceira 
matéria que nào fosse nenhuma das duas; assim. aquele que des
cobrisse quai é a matéria de todas as coisas deveria supor que esta 
nâo é a matéria de tuda aquilo que existe. Motiva pelo quai. a 
materia prima nào é nada; e portanto. a ela nào se atribui nem a 
forma nem outra acidente, além da quantidade; enquanto que todas 
as coisas singulares tém suas formas e certos acidentes. 

"'Materia prima, portante, é corpo em gerai, isto é, corpo 
considerado universalmente, nào camo tenda nem forma ou outra 
acidente qualquer, mas no quai forma alguma ou qualquer outra 
acidente além da quantidade sào considerados, isto é, nào sào in
troduzidos na argumentaçâo".- p. 118b. 

25. 0 prOxima grande nome na filosofia inglesa é o de Locke. 
Sua filosofia é nominalistica, mas de modo algum considera as 
coisas sob um ponta de vista !Ogico. Entretanto, o nominalismo 
aparece na psicologia sob a forma de sensorialismo, pois o 
nominalismo surge a partir daquela concepçào da realidade que en
cara tuda que esta no pensamento camo causado par algo nos sen
Lidos, e tuda que esta nos sentidos camo causado par algo fora da 
mente. Mas todos sabem que é esta a caracteristica da filosofia de 
Locke. Ele acreditava que toda idéia surge da sensaçào e de sua (va
gamente explicada) renexào. 

a. Tl"• Hnxli\h Worl...\ o( Tlwmu!o 1/ohh,·.~ o(Malme.\hur~l', Sir William Mole~
wnnh. cd. \', 1.. l..nndrc~. 1 HJ9. p. J(J 

b, Thl! Ell}:fi.\h Wm!..\ ~~r Tlwmu.\ /lobhe.~ of Mu/me.\hury,Sir William Mole!->· 
wonh. cd .. v. 1. l.ondrc.\, 1839. p. 118-119. 
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4. A FILOSOFIA DE BERKELEY 

26. Berkeley é, indubitavelmente, mais produto de Locke 
que de qualquer outra fil6sofo. Contudo, a influência de Hobbes. 
nele, é muito eviderite e grande; e Malebranche sem dUvida 
contribuiu para seu pensamento. Porém ete era, par natureza, um 
radical e um nominalista. Sua filosofia inteira se baseia em um 
extrema nominalismo de ti po sensorialista. Ete parte da proposiçào 
(supostamente ji provada por Locke) de que todas as idéias em 
nossa mente sào simplesmente reproduçôes de sensaçëes, externas e 
internas, Sustenta. além do mais, que as sensaçôes padern apenas 
ser, assim, reproduzidas em combinaçôes tais camo poderiam ter 
sida dadas na percepç3.o imediata. Podemos conceber um bornem 
sem cabeça, porque nào existe nada na natureza dos sentidos que 
impeça que vejamos uma coisa assim; mas nâo podemos conceber 
um som sem altura, porque as duas coisas estào necessariamente 
unidas na percepçào. Partindo desse principio, nega que possamos 
ter quaisquer idéias gerais abstratas, isto, é, q\le os universais 
possam existir na mente;· se eu pensar em um bornem, devç ser ou 
em um bornem baixo ou em um bornem alto ou em um de altura 
mediana, porque se eu vir um homem, ele deve ser um ou outro 
desses. No primeiro esboço da Intraduçào aas Principias do 
Canbecimento Humano, que é agora publicada pela primeira vez, 
ele chega mesma aa ponta de censurar Ocam par este admitir que 
podemos ter termas gerais em nossa mente sendo a opiniâo de 
Ocam que ternas em nossa mente concepçôes, que em si mesm.as 
sào singulares, mas que sào sig nos de muitas coisasl. Mas Berkeley 
provavelmente conhecia Ocam apenas por ouvir falar e talvez pen
sasse que ele ocupava uma posiçào coma a de Locke. Locke tinha 
uma opiniào muito singular quanta ao assunta das concepçôes ge
rais. Diz ele: 

.. Se refletirmos hem sobre elas, descobriremos que idéias 
gerais sào ficçôes, e invençôes da mente, que apresentam 
dificuldades e que nào se oferecem tào facilmente quanta tendernos 
a imaginar. Par exempta, nào é necessârio algum trabalbo e 
habilidade para formar-se a idéia gerai de um triângulo (que nào é 
das mais abstratas, abrangentes e dificeis), uma vez que ele nào 
deve ser nem obliqua nem retângulo, nem equilâtero, is6sceles ou 
escaleno; mas tudo'isso e nada disso ao mesmo tempo? Cam efeito, 
é algo imperfeito que nào pode existir, uma idéia em que algumas 
partes de vârias idéias diferentes e inconsistentes sào reunidasa ... 

27. A isso responde Berkeley: 
.. Muito se diz, aqui, sobre a dificuldade que as idéias 

abstratas traziam consigo, e a trabalho e habilidade necessârios 

1. A llnica diferença entre Ocam e Hobbes e que aquele admite que os signas 
universais na mente sào naturais, enquanto que este pens.a que eles se seguem apenas 
à tinguagem instituida. A conseqûência dessa diferença é que, cnquanto Ocam consi
dera toda vcrdade coma dependente de a mente impor naturalmente o mcsmo signo 
duas coisas, Hobbes reputa as primeiras verdades camo tenda sido estabclecidas par 
convençâo. Mas ambos sem dtivida admitiriam que existe algo in re a que tais verda· 
des correspondiam. Mas o sentido da implicaçào de Berkeley seria que mio existcm 
absolutamentc signos·pensamento universais. De onde se segue que nào exi~te verda~ 
de alguma e juizo algum. mas apenas proposiçôes faladas ou escritas. 

a. Ver An Essay Concerning Human Unders1anding, de John Locke, cditado 
por Alexandre Campbell Fraser. vol. Il. Clarendon Pres, Oxford, 1894, p. 247. §.9 • 
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para form:i-las. E por toda parte concorda-se em que mio é 
necessârio grande esforço e trabalho da mente. para ernancipar 
nessos pensamentos dos objetos particulares, e elevi-los àquelas 
especulaçôes sublimes que estào relacionadas à.s idëias abstratas. 
Parecendo ser a conseqüência natural de tuda issa que uma coisa 
tào di fic il coma a formaçào de idëias abstratas nào seria necesS<iria 
à comunicaçào, que é tà.o fâcil e familiar a toda espécie de homens. 
Dizem-nos, porêm. que, se elas parecem Obvias e f<iceis para os 
homens crescidos, é apenas porque se tornam assim através do usa 
constante e familiar~ Ora. gostaria de saber quai é o memento em 
que os homens se empenham na superaçào dessa diftculdade (e em 
que: fornecem a si mesmes esses auxilios necessirios para o 
discurso). Nào pode ser quando sào adultes. pois cntào parece que 
etes nào tèm consciência de tais labores: resta,portanto, ser tarefa 
de sua infdncia. E certamente o grande e mllltiplo trabalho de 
estruturar noçôes abstratas serâ considerado camo tarefa dificil 
nessa tenra idade. Nào é dificil imaginar que um casai de crianças 
nào passa tagarelar sobre seus daces e chocalhos, e o resto de seus 
pequenos adornos, até que tenham primeiro juntado inûmeras 
inconsistências. e assinl tenham formado em suas mentes idéias 
gerais abstratas. e as tenham anexado a cada substantiva comum de 
que fazem uso?"a 

28. Em seu caderno de notas particular. Berkeley registra o 
seguin te: 

"Lemb. Dar o golpe de misericérdia no ûltimo, e.g., na 
questào da abstraçâo na produçào do triângulo gerai de Locke" b. 

Por certo havia uma oportunidade para um esplêndido golpe 
aqui. e ete o deu. 

29. A partir desse nominalismo Berkeley deduz sua doutrina 
idealista. E ele deixa além de toda dU vida que, se esse principio for 
admitido. a existência da matéria deve ser negada. Nada que 
podemos conhecer ou mesmo pensar pode existir fora da mente, 
pois podemos apenas pensar reproduçàes de sensaçôes, e o esse 
destas é percipi. Em outras palavras, nào podemos pensar em uma 
coisa coma existente sem ser percebida, pois nào podemos separar 
no pensamento o que nâo pode ser separado na percepçâo. É 
verdade. posso pensar ern uma irvore em um parque sem alguém 
ao lado para vè·la: mas nào posso pensar nela sem alguém que a 
imagine: pois tenho consciència de que a estou imaginando toda o 
tempo. Silogisticamente: ârvores, montanhas, rios, e todas as coisas 
sensiveis sào percebidas; e tuda o que é percebido é uma sensaçâo; 
ont, é impossivel, para uma sensaçào, existir sem ser percebida: 
portante. é impossivel. para qualquer coisa. cxistir fora da 
perccpçào. Nem pacte haver nada fora da mente que se assemclhe a 
um objeto sensivel. pois a concepçiio de semelhança nào pode ser 
se parada da semelhança entre idéias, porque essa é a lmica 
~emelhança que pode ser dada na percepçiio. Uma idêia nào pode 
ser nada exceto uma idéia, e é absurdo dizer que qualquer coisa 
inaudivel pode assemelhar·se a um som, ou que qualquer coisa 

a. No lrabalho que e!-.l:i. !-.endo aprec1ado. cMe lrccho da mlroduçào a "A Treati!.e 
Conœrning the Principlc~ or lluman KnowiN.Ige'" é enconlrado no vol, 1. p. 146. 

14. A parte entre parênte-.cs roi omiL1da por Peirce sem comenlàrios. 
b. No lrabalho em • prcciaçào. e!-.lC trccho e..,lii cm .. Commonplace Book or Occa

sional Metaphy:.ical Tt.oughL, ... vol. IV. p. 44H. 
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invisivel pode assemelhar·se a uma cor. Mas o que existe fora da 
mente nào pode nem ser ou vida nem vista; pois percebemos a penas 
sensaçôes dentro da mente. Diz-se que a Matéria existe fora da 
mente. No entanto, o que se entende par matéria? Reconhece·se 
que ela ê conhecida apenas coma suportando os acidentes dos 
corpos; e a. palavra .. suportando'". nesse contexto. é uma palavra 
sem sentido. Nem existe qualquer necessidade para a hipétese de 
corpos externos. 0 que observamos é que ternas idéias. Se bouvesse 
quatquer utilidade em supor coisas externas. seria para dar conta 
desse. fato. Mas afirme-se que os corpos existem. e ninguém pode 
dizer coma etes padern de alguma maneira afetar a mente; assim é 
que, em vez de remover uma dificuldade, essa hipétese apenas 
forma uma nova. 

30. Mas, embora Berkeley pense que nào conhecemos nada 
que esteja fora da mente, ele de forma alguma sustenta que toda 
nossa experiência tem um caniter meramente fantasmag6rico. Ela 
nào é toda um sonho, pois existem duas coisas que distinguem a 
experiência da imaginaçào: uma é a vividez superior da experiência; 
a outra. e a mais importante, é seu cani.ter conexo. Suas partes estào 
reunidas na mais intima e intrincada conjunçâo, em conseqüência 
do que podemos inferir o futuro do passado. ""Sào essas duas 
coisas ... diz Berkeley, efetivamente, .. que constituem a realidade. 
Nào nego, portanto, a realidade da experiência comum, embora 
ne gue sua exterioridade". A qui parece que ternas uma terceira nova 
concepçâo da realidade, diferente de qualquer daquelas que 
insistimos serem caracteristicas do nominalista e realista, 
respectivamente, ou, se issa for para ser identificado corn qualquer 
daquelas. é cam a concepçàa realista. Nàa é issa algo bem 
inesperado, vindo de um nominalista tàa extrema? Para n6s, ao 
menas, parece que essa cancepçâo é de fato- necessâria para dar um 
ar de born senso à teoria de Berkeley. mas que ela é de uma 
compleiçào totalmente diferente do resto. Parece ser algo trazida de 
fora para a sua filosofia. Examinaremos esse ponta novamente 
mais adiante. Ete prossegue dizendo que as idéias sào de toda 
inertes e passivas. Uma. idéia nào produz outra e nàa existe nela 
qualquer poder ou capacidade de agir. Dai, camo é precisa que 
exista alguma causa da sucessào de idéias, esta deve ser o Esplrilo. 
Nào existe idéia de um espirito. Mas eu tenho consciência das 
operaçôes de meu espirito, aquilo que ele chama de uma noçào de 
minha atividade ao evocar idéias a meu bel-prazer e, assim, tenho 
um conhecimento relativo de mim mesmo camo um ser ativo. Mas 
existe uma sucessào de idéias que nào dependem de minha vontade, 
as idéias de percepçào. Coisas reais nào dependem de. meu 
pensamento, mas tèm uma existëncia distinta do serem percebidas 
par mim; contuda, o esse de tuda é percipi; portanto, del'e haver 
a/guma outra mente onde e/as existem .. .. Cam tanta certeza, 
portanto. quanta a munda sensivel realmente existe, assim também 
existe um Espirito onipotente infinito que o contém e sustenta'' a. 

Issa coloca a pedra-de-toque no arca do ideallsmo berkeleyano. e 
fornece uma teoria da relaçào da mente à natureza externa que. 

a. No trabalho apreciado. esse trecho de '"The Second Dialogue between Hylas 
and Philonous .. estâ no vol. 1. p. 304. Ali, o trecho ê o seguinte: "'Corn tanta certeza. 
portanto. quanta o mundo sensivel realmente exi.<ote. m.,o;;im exiMe um Espinto oni· 
presente infinito, que o cootêm e SU.!>tenta"~ 
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comparada cam a Divina Assistência cartesiana, e muita sa
tisfatciria. Tem sida bem observado que, se se admitir o dualismo 
cartesiano, nenhuma assistència divina pode permitir que as coisas 
afetem a mente ou que a mente afete as coisas e, sim, que o poder 
divino deve fazer a trabalho toda. A f:losofia de Berkeley, coma 
muitas outras, originou-se parcialmente de uma. tentativa de fugir 
às inconveniências do dualismo cartesiano. Deus, que criou nossos 
espiritos, tem o poder de neles. imediatamente despertar idéias e. 
corn sua sabedoria e benevolência. ele o faz cam tanta regularidade 
que essas idéias padern servir coma signas umas das outras. Dai, as 
leis da natureza. Berkeley nâo explica coma nossas vontades agem 
sobre nossos corpos, mas ete iria talvez dizer que, até. um certo 
ponta limitado, podemos produzir idêias na me!!tc de Deus, camo 
ete pode nas nossas. Porém, sendo uma coisa material apenas uma 
idêia, ela existe apenas enquanto esta em uma mente. Se toda mente 
deixasse de pensti·la par algum tempo, durante esse intervalo ela 
cessaria de existir. Sua existëncia permanente é mantida par ela ser 
uma idêia na mente de Deus. Aqui vernas de que maneira tâo 
superficial a teoria da realidade que acabamos de mencionar ê 
colocada sobre o corpo de seu pensamento. Se a realidade de uma 
coisa consiste em sua harmonia cam o corpo de realidades, é uma 
extravagância hem desnecessâria dizer que ela cessa de existir no 
momento em que nâo ê mais pensada. Pois a coerência de uma 
idêia cam a experiència em gerai nào depende, de forma aigu ma, de 
estar realmente. presente na mente o tempo toda. Esta claro, po ré m. 
que quando Berkeley diz que a realidade consiste na conexâo da 
experiência. esta simplesmente usando a patavra rea/id ade em um 
sentJ.do particular seu. Jamais chegou a conceber que a indepen
dëncia de um objeto em re/açào a nosso pensamento a seu res
peito fosse constituida por sua conexâo cam a experiência em geral. 
Pela contnirio, issa, de acordo corn ele, é efetuado par estar na 
mente de Deus. No sentido usual da palavra rea/id ade, portante. a 
doutrina de Berkeley é que a realidade das coisas sensiveis reside 
apenas em seus arquétipos na mente divina. Issa é platônico, mas 
nâo é realista. Pela contrârio, uma vez que coloca a realidade intei
ramente fora da mente na causa de sensaçëes e uma vez que nega 
realidade (no verdadeiro sentido da pa!avra) às coisas sensiveis na 
medida em que sào sensiveis, issa é nitidamente nominalista. Histo
ricamente, têm ha vida exemptas proeminentes de uma aliança entre 
nominalismo e platonisme. Abelardo e John de Salisbury, os dois 
Unicos defensores do nominalisme da época da grande controvérsia 
cujas obras chegaram até nOs, sào ambos platônicos; e Roscellin, fa
maso au tor da sementia de fla tu vocis, o primeiro na ldade Média 
que chamou a at~nçào para o nominalismo, diz-se e acredita-se (ta
dos seus escritos foram perdidos) ter sîdo um seguidor de Scotus 
Erigena, o grande platônico do sée. IX. A razâo dessa estranha con
junçào de doutrinas pode talvez ser adivinhada. 0 nominalista, ao 
isolar sua realidade tâo completamente da influência mental camo o 
fez, tornou-a algo que a mente nào pode conceber; ele criou a tào 
freqüentemente comentada .. desproporçâo entre a mente e a coisa 
em si". E é para superar as vârias dificuldades a que issa deu ori
gem, que su pOe esse noumenon, o quai, sendo totalmente desconhe~ 
cido, permite à imaginaçâo brincar camo quiser, camo sendo a 
emanaçâo das idéias arquétipos. A realidade recebe assim uma na-
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tureza inteligivel novamente. e as inconveniências peculiares do no .. 
minalismo sâo evitadas atë um certo ponta. 

Jl. Nào nos parece estranho que os escritos idealistas de 
Berkeley nào tenham sida recebidos de maneira muito favorâvel. 
Etes contêm boa dose de argumentaçâo de solidez. duvidosa, cujo 
car.iter ofuscante nos pôe ainda mais em guarda contra ela. 
Parecem ser produtos de uma mente das mais brilhantes. originais, 
poderosas. mas nào totalmente disciplinada. Berkeley tende a partir 
de proposiçôes violentamente radicais, as quais qualifica quando o 
Ievam a conseqüëncias que nào estâ_ preparado para aceitar. sem ver 
coma ê grande a importância daquilo que adroite. Ete inicia 
claramente seus principios do conhecimento humano corn a 
suposiçào de que nada temos em nossas mentes além de sensaçôes, 
externas e internas. e reproduçàes destas na imaginaçâo. Issa vai 
multo além de Locke: sO é sustenuivel corn o auxilio daquela 
"quimica mental'' encetada par Hartley~ Mas logo o encontramos 
admitindo vârias noçiies que nào sào idéias. ou reproduçôes de 
sensaç6es, sendo a mais notâvel a noçào de causa. a quai ete nào 
deixa para si maneira alguma de explicar experimentalmente. 
Novamente. ele estabelece o principio de que nàO podemos ter 
quaisquer idéias em que as sensaçôes sejam reproduzidas em uma 
ordem ou combinaçào diferente da que poderia ter ocorrido na 
experiência; e que. portanto. nào podemos ter concepç6es abstratas. 
Bem depressa. porém. adroite que. podemos considerar um 
triângulo. sem Ievar em consideraçào se é eqüilâtero. is6sceles ou 
escaleno: e nào reflete que. ta1 atençào exclusiva canstitui uma 
especie de abstraçào. Sua falta de. profundo estudo é também 
mostrada pela fato de confundir ele tào completamente, co mo o faz. 
a funçào da hip6tese da matéria. Pensa que o ûnica prop6sito desta 
é dar contas da produçào de idéias em nassas mentes~ tàa ocupado 
estâ corn o problema cartesiano. Contuda. o papel real que a 
substância material tem a representar é explicar (ou formular) a 
conexào constante entre os acidentes~ Em sua teoria. essa funçàa é 
desempenhada pela sabedoria e benevalência de Deus ao suscïtar 
idéias cam tanta regularidade que podemos saber o que esperar. 
Issa torna a umdade de acidentes uma unidade racional; a teoria 
material a torna uma unidade nào de. origem diretamente 
intelectual. A pergunta é. entà.o. o que a.experiência. o que a ciência 
decide? Parece que. na natureza. todas as regularidades sào 
diretamente racionais. todas as causas. causas finais: ou parece que 
as regularidades estendem~se além dos requisitos de um propOsito 
racional. e sào produzidas par causas mecânicas? Ora. a ciência. 
camo sabemos todos. é geralmente hostil às causas finais. cuja 
operaçào ela restringiria dentro de certas esferas. e ela encontra no 
universo. decididamente. uma regularidade diversa da diretamente 
intelectual. De acordo corn issa. a alegaçàa feita a favor do 
berkeleyanismo par·Collyns Simon. pelo Prof. Fraser epar Archer 
Butler~ de que ele é. especialmente adequada para. harmonizar-se 
cam o pensamento cientifico. esui tào longe quanta passive! da 
verdade. 0 tipo de ciência que seria favorecida por seu idealismo 
seria aquele que consistiria em dizer para o que é feîta carla 
produçào natural. As prOprias observaçôes de Berkeley sobre a 
filosofia natural mostram quà.o pouca ele simpatizava ·cam os 



THE WORKS OF GEORGE BERKELEY: A EDIÇAO DE FRASER 333 

fisicos. Todas elas deveriam ser lidas; ternas espaça apenas para 
citar uma ou duas sentenças isoladas: 

·"'Intentar explicar a produçào de cores ou som par figuras, 
movimento, magnitude, e coisas semelhantes, é trabalho vào. G .. ). 
No que se refere à gravitaçào ou à atraçâo mütua, em virtude de 
aparecer ela em muitos casas, alguns incontinenti a pronunciam 
un/versa/; e que atrair e ser atraido par toda corpe é uma.qualidade 
essencial inerente a todos os corpos sem exceçào. ( ... ) No casa, mio 
existe nada necess<irio ou essencial, mas depende inteiramente da 
vontade do Espirito Dirigente, que faz corn que certes corpos 
adiram uns aas outras ou tendam uns em direçào aas outras de 
acordo cam varias leis, enquanto mantém outras a uma distància 
fixa; e a alguns ele di uma tendência bem contriria, de voar em 
separado tai camo achar conveniente. ( .. .} Primeiro. esta clara que 
os fil6sofos divertem~se. em vâo, quando indagam sobre qualquer 
causa eficiente natural, distinta da meme ou espirilo. Segundo, 
considerando-se que toda a criaçào é obra de um Agente sdbio e 
hom, pareceria convir aas filésofos empregar seus pensamentos (ao 
contrario do que sustentam alguns) sobre as causas finais das 
coisas; e devo confessar que mio vejo razào pela quai apontar os 
varias fins a que as coisas naturais estào adaptadas, e para os quais 
elas foram originalmente destinadas corn sabedoria indizivel, se nâo 
se pensar num born modo de explici·las e que esteja completamente 
à altura de um filésofo." - V. l. p. 466/'. 

32. Depois disso, camo padern seus discipulos dizer ''que a 
verdadeira lôgica da jfsica é a primeira coticlusào que se tira de 
seu sistema"! 

33. Quanta àquele argumenta, que é tào usado par Berkeley e 
outras. de que uma coisa deste ou daquele modo nào pode existir 
porque nào podemos chegar a enquadrar a idéia de uma tal coisa, 
- que a matéria, par exemple, é impossivel porque é uma idéia 
abstrata, e nào ternas idéias abstratas - parece-nos ser um modo 
de raciocinio a ser usado cam extrema cautela. Sào os fatos tais 
que, se pudéssemos ter uma idéia da coisa em questào, deveriamos 
inferir sua existëncia. ou nào sào? Se nào o forem, nenhum 
argumenta é necess<irio contra sua existência até que se descubra 
algo que nos faz. suspeitar de que a coisa existe. Mas se devemos 
inferir que ela existe, se podemos enquadrar sua idéia. par que 
deveriamos permitir que nossa incapacidade mental nos impedisse 
de adotar a proposiçào que a l6gica requer? Se tais argumentas. 
tivessem prevalecido na matemd.tica (e Berkeley defendeu·os ali 
corn igual arder), e se tudo referente a quantidades negativas, à raiz 
quadrada de menos, e os infinitesimais, tivesse sida excluido do 
assunto cam o fundamento de que nâo podemos formar qualquer 
idéia de tais coisas. a ciência sem dUvida teria sida simplificada, 
simplificada através do fato de jamais avançar para as questàes 
mais dificeis. Uma regra melhor para evitar os enganos da 
linguagem é esta: As coisas preenchem a mesma funçào na pr:itica? 
Entào, que elas sejam significadas pela mesma palavra. Elas nào a 
fazem? Entao, que se faça distinçào entre elas. Se eu aprendi uma 

a. Na obra em apreciaçào. esl.e trecho de "'A Treatise Concerning the Pr.inci· 
pies or Human Knowledge''. t.a Parte, esta no vol. 1. p. 208 9 §102),- P• 2JO.(§~ 06) 
' p. 210·21 1 ("§ 107). 
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fOrmula em Iinguagem inarticulada que, de alguma maneira, 
estimula minha memôria de modo que me permite, em cada casa 
Unico, agir camo seu eu tivesse uma idéia gerai, que passive! 
utilidade existe em fazer distinçàes entre tai linguagem inarticulada 
e a fôrmula e uma idéia? Por que usar o termo uma idéia gera/ 
com um sentido que separa coisas que, para todos os prop6sitos da 
experiëncia~ sào as mes mas? a 

34. A grande inconsistência da teoria berkeleyana, que 
impede que seus principios nominalistas apareçam corn seu aspecta 
verdadeiro. é que ete nào tratou a mente e a matéria da mesma 
forma. Tuda que ete disse contra a existência da matéria pode ser 
dito contra a existência da mente; e a Unica coisa que o impedia de 
ver issa era a imprecis<io da ref/exào lockiana, ou faculdade de 
percepçào interna. Foi s6 depois de ter publicado a exposiçào 
sistemoitica de sua doutrina. que essa. objeçào the ocorreu. Ete faz 
alusào a, ela em um de seus dioilogas. mas a resposta que dâ é muito 
timida. Hume apossou~se desse· ponta e. desenvalvendo-o. 
igualmente negou a existëncia de mente e matéria. man tenda que sô 
as aparëncias existem. A filosofia de Hume nào é nada além da de 
Berkeley. corn essa alteraçào fei ta nela. e escrita par urna mente de 
tendëncia mais cética. 0 inocente bispo gerou Hume; e. coma 
ninguém contesta que Hume deu origem a toda filosofia maderna 
de toda espécie, Berkeley deveria ter um lugar muito mais 
importante na histOria da filosofia do que usualmente lhe é 
designado. Sua doutrina foi a estaçào no meio do caminho. ou o 
necess<irio local de repouso. entre a de Locke e a de, Hume. 

35. A grandeza de Hume consiste no fato de que foi ele o 
homem que teve a coragem de levar seus principios até. suas 
Ultimas conseqüëncias. sem levar em consideraçào o car<iter das 
conclusôes a que chegou. Mas nem ele, nem qualquer outra, 
estabeleceu o p.ominalismo de maneira absolutamente, completa; e é 
segura dizer que ninguém jamais o fani. a menas que seja para 
reduzi·lo ao absurdo. 

36. Devemos dizer. algumas palavras sobre a teoria da visào 
de Berkeley. Sem dtivida alguma foi um exemple extraordimirio de, 
raciocinio e poderia ter servido de base para a ciência maderna. 
Historicamente. nào teve essa sorte, porque a ciëncia maderna foi 
criada principalmente na Alcmanha. onde Berkeley é pouco 
conhecido e grandemente mal interpretado. Podemos dizer. cam 
justiça, que Berkeley ensinou aas ingleses alguns dos principios 
mais essenciafS da hip6tese da visào que agora começa a prevalecer. 
mais do que um século antes de que etes fossem conhecidos pela 
resto do munda. Issa é muito;. maso que é reivindicado par alguns 
de se us defensores é espantoso. U rn escritor diz que a teoria de 
Berkeley foi aceita pelas lideres de todas. as escolas de pensamento! 
0 Prof. Fraser admite que ela nào chamou a atençào na Alemanha. 
mas pensa que a mente alemà é a priori demais para gostar do 
raciocinio de Berkeley. Mas Helmholtz. que fez mais do que 
qualquer outro pela aceitaçào da teoria empiricista. diz: "Nosso 
conhecimento sobre os fenômenos da visào nào é tào completa que 
nos permita apenas uma teoria e exclua toda-; as outras. Parece~me 

a. lsso e uma antecipaçào precoce do pragmati,mo de Peirce. que e dhcutiùn 
em detalhe em {CP) V, Pragmulisma ,. Prugmlllid\nm. Ver c!oopecmlmcntc 5.402, 
5.453. 5.504 nota 1 (p. 353). cr. tambëm 7.360, 
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que a escolha que diferentes savams fazem entre diferemes teorias 
da visào tem até agora sida governada mais pelas inclinaçôes 
metafisicas daqueles do que par qualquer poder de coaçào que os 
fatos tenham tidoa. As maiores autoridades. entretanto. preferem a 
hipOtese empiricista, cuja proposiçào fundamental. camo é a de 
Berkeley. é que as sensaçôes que ternas ao ver sào signas dos 
relacionamentos das coisas cuja imerpretaçào tem de ser 
descoberta indutivamente. Na enumeraçào dos sighos e de seus 
usas. Berkeley demonstra um considerivel vigor nesse tipo de 
investigaçào. embora nào haja. naturalmente, qualquer semelhança 
muito intima entre o que ele faz e as moderr..as explicaçôes sobre o 
assunta. Nào existe fisi61ogo maderno que nàa pense que Berkeley 
exagerou grandemente o pape! representado pela sentido muscular 
na visào. 

3 7. A teoria da visào de Berkeley foi um passa importante no 
desenvolvimento da psicologia associacionista. Ete pensava que 
todas as no&sas concepçôes de corpo e espaça eram simplesmente 
reproduçôes na imaginaçào de sensaçôes de tata (inclusive do 
sentido muscular). Issa, se fosse verdade, seria um casa 
extremamente surpreendente de quimica mental. isto é. de uma· 
sensaçào sendo sentida. contudo tào misturada cam outras que nào 
podemos. par um simples ato de atençào. reconhecê-Ia. Sem dUvida. 
essa teoria teve sua influëncia na produçào do sistema de Hartley. 

0 fenomenalismo de Hume e o associacionismo de Hartley 
foram aventados quase que ao mesmo tempo par volta de 1750. 
Etes contém as posiçôes fundamentais do atuar "positivismo .. 
inglês. De 1750 a 1830 - oitenta anos -- nada de particular 
importància foi acrescentado à doutrina nominalista. No inicio 
desse periado. Hume esta va_ suavizando o tom de seu radicalismo 
anterior. e apareceu a teoria. de Smhh. dos Sentimentos Morais~ 
Mais tarde veio o materialismo de Priestley. mas nào havia nada de 
nova nisso; e hem no fim do periode. as Conferëncias de Brown 
sobre, a Mente Humana. 0 grande corpo da filosafia desses oitenta 
anos é o da escala escocesa do senso-comum. É uma espécie fraca 
de reaçâo realista, para a quai nào hâ explicaçào adequada dentro da 
esfera da histOria da filosofia. Seria curioso indagar se algo na his
tOria da sociedade poderia explicâ-la. Em 1829 apareceu a Anâlise 
da Mente Humana de James Mill, um livra nominalista realmente 
importante. novamente. Foi seguido pela L6gica de Stuart Mill em 
1843. Desde entâo, a escala mio produziu nada de primeira.grande
za; e muito provavelmente irâ perder agora seu car.iter distintivo 
par algum tempo. ao ser fundida em um empiricismo de tipo me
nos metafisico e mais operacional. Jâ em Stuart Mill o nominalismo 
é menas saliente do que nos escritores clâssicos, embora seja bem 
inconfundivel. 

5. CIËNCIA E REALISMO 

3 8. Assim. vemos coma uma grande pane das idCias 
metafisicas de hoje chegaram até nés par herança de épocas bem 
antigas. sendo Berkeley um dos ancestrais intelectuais cujas labores 

a. Ver Therlise 011 PhysiolugictJI Opuc·.\. § 33, de Helmholtz. Œd. am,) 
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fizeram tanto quanta ode qualquer outro para aumentar o valor do 
legado. A filosofia realista do seculo passade perdeu agora toda sua 
poplllaridade, exceto corn as mentes mais conservadoras. E a 
ciência, hem coma a filosofia, é nominalista. A doutrina da 
correlaçiio de forças, as descobertas de Helmholtz, e as hipôteses de 
Leibig e de Darwin, lem todas aquele carâter de explicar fenômenos 
familiares aparentemente de um tipo peculiar, pela extensào da 
operaçâo de simples principios mecânicos, o que pertence ao 
nominalisme. Ou. se o car3ter nominalista dessas doutrinas em si 
mesmas nào pode ser detetado, ao menas admitir-se-â que.. se 
observà que elas carregam consîgo estes filhos do Ùominalismo -
sensorialismo, fenomenalismo, individualisino e materialisme. Que 
a ciência fisica esteja necessariamente ligada a doutrinas de uma 
tendência moral degradante é um fato que sera acreditado por 
pouces. Mas. se sustentarmos que tai efeito nào sera produzido por 
essas doutrinas em uma mente que realmente as compreende, 
estamos aceitando essa crença, nào pela experiên'cia, que é bastante 
contr3ria a ela. mas pela força de nessa fé gerai de que é born crer e 
mau rejeitar o que é realmente verdadeiro. Por outre Iado, é 
permitido super que a ciência nâo tem uma afinidade essencial corn 
os pontas de vista filos6ficos corn os quais ela parece estar. a cada 
ano, mais associada. Nào se pode sustentar que a histOria exclua 
essa suposiçào; e a ciência, da maneira como existe. é por certo 
muito menas nominalista do que os nominalistas pensam que 
deveria. ser. \Vhewell representa·o quase tào bem quanta MilL 
Çantudo um bornem que se interne no pensamen.to cientifico de 
ho je e nào tenha tendências materialistas esti·se o;tornando uma 
impossibilidade. Enquanto existif uma discussào entre nominalisme 
e .realisme. enquanto a posiçàa que ternes nessa questào nào for 
determinada por qualquer prova indiscutlvel. mas for mais ou 
menas questào de inclinaçâo, um homem, à medida em que 
gradualmente começa a sentir a profunda hostilidade das duas 
Lendências, tornar-se-a. se nào for algo menas do que um bornem. 
comprometido corn uma ou corn outra e nâo podera obedecer a 
ambas mais do que pode servir a Deus e a Mammon. Se os dois 
impulsas forem neutralizados dentro dele, o resultado sera 
simplesmente o de que ele seni deixado sem qualquer grande 
motiva · intelectual. De fato, nào existe razâo para supor que a 
questào 16gica é, em sua natureza, nào suscetivel de soluçào. Mas 
esse caminho que leva para fora. da. dificuldade atravessa os 
labirintos mais espinhasos de uma ciência tào estéril quanta a 
matematica. Agora existe uma demanda pela matematica; ela ajuda 
a construir pontes e impulsionar motores e, portante, tornar·se 
tarefa de alguém estudâ-la seriamente. Mas ter uma filosofia é 
questào de luxa; o Unico uso disse é fazer corn que nos sintamos 
confortâveis e à vontade. É um estudo para as haras de lazer; e 
quèremos que seja fornecido de forma elegante, agradâvel, 
interessante. A lei da seleçào natural, que é o anâlogo exato. em 
outre campo, di lei da oferta e da procura. tem o efeito mais 
imediato no fomente das outras faculdades do entendimento, pois 
os homens de poder mental têm êxito na luta pela vida; mas a 
faculdade de filosofar. exceto na maneira literâria, é dispensâvel; e, 

· portanto. nào ~e pode esperar que uma questào dificil atinja uma 
soluçào até que assuma uma forma pnitica. Se alguém tivesse a 
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sorte de encontrar a soluçào. ninguém mais se daria ao trabalho de 
compreendê~la. Embora. porém. a questào de realismo c 
nomi11albmo tenha suas raîzes nas tecnicalidades da !Ogica. seus 
ramas envolvem nossa vida. A questào de se o geuus homo tem 
alguma existëncia exceto enquanto indiviêtuos. é a questào de se 
.existe algo corn maior dignidade. valor e importância do que a 
'felicidade individual. as aspiraçôes ind!viduais e a vida individual. 
Se os homens realmente tëm algo em comum. de modo que a 
comuuidade deva ser considerada camo um ftm cm si mesma e. se 
issa ocorrer. quai é o valor relativo dos dois fatores. é a mais 
fundamental quest.âo pnitica em relaçào a toda instituiçào pliblica 
cuja constituiçào esleja em nosso poder influenciar. 
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